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กาวไปอีกขั้น กาวไปดวยกัน

กับว�กฤตการณโคว�ด-19
ในชวงเวลาที่เราเผชิญกับว�กฤตการณโคว�ด-19
คมชะงักงัน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมชะงักงัน
ว�กฤตการณ ไปได คือ สิ�งที่จะทำใหเราฝาฟ�นว�กฤตการณ ไปได คือ
ลกัน แสวงหาโอกาสรการช
วมกันวยเหลือและเกื้อกูลกัน แสวงหาโอกาสรวมกัน
างมั่นคงและยั่งยืน เพ�่อกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน

พรอมสงกำลังใจ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย พรอมสงกำลังใจ
ุกภาคสวนสามารถ และสนับสนุนใหทุกคนทุกภาคสวนสามารถ
ดดวยการทุมเทรังสรรค
ยืนหยัดและกาวตอไปไดดวยการทุมเทรังสรรค
ดวยความเขาใจและตรงใจ
ผลิตภัณฑและบร�การ ดวยความเขาใจและตรงใจ
ปลงทั้งรูปแบบการใชชตอบรั
ีว�ต บทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการใชชีว�ต
และเทคโนโลยี

วนกาวผานและกาวตอเพ�่อใหทุกคนทุกภาคสวนกาวผานและกาวตอ
ย…ดวยกัน
มุงไปขางหนาสูเปาหมาย…ดวยกัน
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คนพบนิยาม
ของชีวิตวิถี ใหม
...ดวยกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

คนพบนิยาม
ของชีวิตวิถี ใหม
...ดวยกัน

ในชวงเวลาแหงความผันผวน ทุกชีวิตตางไดรับ ในชวงเวลาแหงความผันผวน ทุกชีวิตตา
ผลกระทบและพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
ผลกระทบและพบกับการเปลี่ยนแปลงคร
ผูที่ยืดหยุนตอสภาพแวดลอมอันแตกตาง
ผูที่ยืดหยุนตอสภาพแวดลอมอันแตกตา
เรียนรูที่จะปรับตัว คนหาโอกาสและขอดีของเหตุการณ
เรียนรูที่จะปรับตัว คนหาโอกาสและขอดีข
ยอมสามารถสรางนิยามชีวิตวิถีใหมที่ลงตัว
ยอมสามารถสรางนิยามชีวิตวิถีใหมที่ลง
ในอนาคตไดเปนอยางดี
ในอนาคตไดเปนอยางดี
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย พรอมปรับตัวไปกับทุกคน
ดวยผลิตภัณฑและบริการที่รองรับชีวิตวิถีใหม
เพื่อใหลูกคายังยิ้มได ไปกับความเปลี่ยนแปลง
และรับโอกาสใหมๆ ที่ทำใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น

ลงทุนซื้อขายตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งตลาดหลัก-รอง
ไดทุกที่ทุกเวลาผาน CIMB THAI Digital Banking App
งายขึ้น เร็วกวา และมั่นใจได

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย พรอมปรับตัวไป
ดวยผลิตภัณฑและบริการที่รองรับชีวิตว
เพื่อใหลูกคายังยิ้มได ไปกับความเปลี่ยนแ
และรับโอกาสใหมๆ ที่ทำใหชีวิตสะดวกสบ

BizChannel@CIMB Mobileลงทุ
App
นซื้อขายตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งตลาดหลัก-รอง
ดูแลจัดการการเงินของธุรกิจไดงาทยๆ
ุกที่ทุกเวลาผาน CIMB THAI Digital Banking App
จากทุกที่ในโลก ดวยคลิกเดียงวายขึ้น เร็วกวา และมั่นใจได
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รางวัDeal
ล Wealth Management
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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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กาวสูมิติ ใหม กาวสูมิติ ใหม
...ดวยกัน ...ดวยกัน

เทคโนโลยีที่รุดหนาสูโลกดิจิทัลเทคโนโลยี
ทำใหวิถีชทีวี่ริตุดหนาสูโลกดิจิทัล ทำใหวิถีชีวิต
ตองปรับเปลี่ยนไปอยางชัดเจนตอนังปรั
บเปนบความท
เปลี่ยนไปอย
าทายใหม
างชัดเจน นับเปนความทาทายใหม
สำหรับ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทยสำหรั
ในการให
บ ธนาคาร
บริการลู
ซี ไกอเอ็
คามบี ไทย ในการใหบริการลูกคา
ใหสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริ
ใหสกามารถเข
ารไดงาายถึสะดวก
งผลิตภัณฑและบริการไดงาย สะดวก
ปลอดภัย ยืดหยุนเรื่องเวลาและสถานที
ปลอดภัย่ เพืยืด่อหยุ
เปานหมาย
เรื่องเวลาและสถานที่ เพื่อเปาหมาย
ความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มความพึ
มากขึ้นงพอใจของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากการเพิ่มความสะดวกสบายแก
นอกจากการเพิ
ลูกคาแล
่มความสะดวกสบายแก
ว
ลูกคาแลว
ยังเปนการทำใหธุรกรรมการเงิยันงเปเปนนสิการทำให
่งที่ลูกคาธทุุรกกรรมการเงิ
กลุม
นเปนสิ่งที่ลูกคาทุกกลุม
ทุกระดับสามารถเขาถึงได โดยกทุกาวผ
ระดัาบนข
สามารถเข
อจำกัดตาาถึงๆงได โดยกาวผานขอจำกัดตางๆ
ไปไดอยางราบรื่น
ไปไดอยางราบรื่น

CIMB THAI Digital Banking App
ชวยลดขอจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

บัญชีเงินฝากออมทรัพย Speed D+
CIMB THAI Digital Banking
App ซีไอเอ็มบี ไทย รูปแบบดิจิทัล
ธนาคาร
ชวยลดขอจำกัดเรื่องเวลาและสถานที
ดอกเบี้ยสู่ ง เขากับวิถี Social Distancing

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ดอกเบี้ยสูง เขากับวิถี S

Digital Banking Initiative
Year 2021 จาก Asian Banking
nce Retail Banking Awards

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

รางวั
Transformation
รางวัล ลOutstanding
Digital Banking
Initiative in
Digital
during
Digital CX
of theCX
Year
2021COVID19
จาก Asianจาก
Banking
Awards
2021Retail Banking Awards
& Finance

7 Report) ประจำป 2564
แบบ 56-1 (One

รางวัล Outstanding Transformation in
Digital CX during COVID19 จาก Digital CX
Awards 2021
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สรางสรรค พัฒนา สรางสรรค พัฒนา
ทามกลางความทาทายทามกลางความทาท
...ดวยกัน
...ดวยกัน

ในภาวะชะงักงันของกิจกรรมตางๆ จากการล็อกดาวน
ในภาวะชะงั
ทั่วโลก กงันของกิจกรรมตางๆ จากการ
#TeamCIMB ของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย ได ใชชว#TeamCIMB
งเวลานี้
ของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
เปดโลกแหงการพัฒนาทักษะและความรูความสามารถเต็
เปดโลกแห
มรูปงแบบ
การพัฒนาทักษะและความรูคว
ทั้งการเพิ่มทักษะความรูเดิม และการเสริมดวยทักษะทั้งการเพิ่มทักษะความรูเดิม และการเสริมด
ความรู ใหมๆ ใหเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทีความรู
่เกิดขึ้น ใหมๆ ใหเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลง
ในหลากหลายมิติ เพื่อใหมีความพรอมในการตอบสนอง
ในหลากหลายมิติ เพื่อใหมีความพรอมในก
ทุกความตองการของลูกคา ที่มุงยืนหยัด กาวขามขทุอกจำกั
ความต
ด องการของลูกคา ที่มุงยืนหยัด ก
และเดินหนารับความทาทายใหมๆ อยางมั่นใจ และเดินหนารับความทาทายใหมๆ อยางมั่น

ทีมงาน Digital Technology
ทำงานเปนอิสระ คลองตัวตอการเปลี่ยนแปลง
และรองรับทุกการพัฒนาผลิตภัณฑ ในยุคดิจิทัล

ทีมงาน Transaction Banking
ทีมงาน Digital Technology
มุงมั่นเชื่อมแพลตฟอรมทางการเงิ
ทำงานเปนนอิสระ คลองตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ระหวางลูกคาหรือคูคาเขาและรองรั
ดวยกันบทุกการพัฒนาผลิตภัณฑ ในยุคดิจิทัล

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564
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รางวัล Gold Award Excellence
รางวัลin Best
Graduate
Company to work for in Asia
Recruitment & Development
(2019
จากand
HR 2021)
Excellence
จาก HR
Awards
Asia Awards
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รางวัล Gold Award Excellence in Graduate
Recruitment & Development จาก HR Excellence Awards
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เครือขายทางธุรกิจ
คือ ความสัมพันธ
ที่จะเติบโต
...ดวยกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เครือขายทางธุรกิจ
คือ ความสัมพันธ
ที่จะเติบโต
...ดวยกัน

การทำธุรกิจในยุคที่ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงกัน
การทำธุรกิจในยุคที่ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงก
การเขาถึงโอกาสตางๆ จึงมีขอบเขตกวางไกลตามตการเข
องการาถึงโอกาสตางๆ จึงมีขอบเขตกวางไก
และงายดายเพียงพลิกฝามือ หรือเพียงคลิกเดียว และงายดายเพียงพลิกฝามือ หรือเพียงคล

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย รวมสนับสนุนการขยายศักธนาคาร
ยภาพอยซีาไงเต็
อเอ็มมทีบี่ ไทย รวมสนับสนุนการข
สูหวงแหงโอกาสที่กำลังเติบโต โดยพรอมเปนคูคิด สูหวงแหงโอกาสที่กำลังเติบโต โดยพรอมเป
ในการกาวไปเพื่อรับกับความทาทายใหมๆ ดวยความมั
ในการก
่นใจาวไปเพื่อรับกับความทาทายใหมๆ
ผานเครือขายที่แข็งแกรงทั่วภูมิภาคอาเซียน
ผานเครือขายที่แข็งแกรงทั่วภูมิภาคอาเซียน

เปาหมายหลักของ
กลุมซีไอเอ็มบี คือ การเปน
The Leading ASEAN Company

มีเครือขายครอบคลุม
10 ประเทศ ทั่วภูมิภาคอาเซียน

เปาหมายหลักของ
กลุมซีไอเอ็มบี คือ การเปน
The Leading ASEAN Company

มีเครือ
10 ปร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

Most Innovative Deal of the Year
n Southeast Asia
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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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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูลสำคัญ
ทางการเง�น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูลสำคัญ
ทางการเง�น
งบการเง�นรวม

กำไรจากการดำเนินงานกอนหักสำรองฯ

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

กำไรจากการดำเนินงานกอนหักสำรองฯ

ลานบาท

ลานบาท

6,028

5,382

5,382

4,379
2,653

2,653

2563

กำไรสุทธิ
ลานบาท

(ปรับปรุง)

25622564

2563

กำไรสุทธิ

2,214

2,018

2,441

ลานบาท

2,214

2,018
1,434

1,291
929

929
(ปรับปรุง)

2563

2562

(ปรับปรุง)

25622564

สินทรัพย

2563

สินทรัพย

ลานบาท

410,527

ลานบาท

407,699

407,6

398,514
394,879
393,673

393,673
386,904

386,904
(ปรับปรุง)

2562

4,379

3,991

(ปรับปรุง)

2562

6,171

2563

(ปรับปรุง)

25622564

ราคาหุน

2563

ราคาหุน

บาทตอหุน

บาทตอหุน

0.89
0.60

0.53

2562

(ปรับปรุง)

2563

0.60

0.53

25622564

(ปรับปรุง)

2563

นทรัพยเฉลี่ย

13

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

การเติบโตของกำไรสุ
ทธิ
89.1%
อัตราเง�นกองทุ22.4%
นตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนรายได3.1%
ดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย
การเติบโตของเง�
นใหสินเชื่อ*
-6.6%

89.1%
22.4%
3.1%
-6.6%

* เง�นใหสินเชื่อไมรวมรายการตลาดเง�นหักรายไดรอตัดบัญชี

นเฉพาะธนาคาร
(ปรับปรุง)

ลานบาท งบการเง�นรวม
ณ สิ2562
�นป

2563

2564

368,468

354,821

353,241
หนี
้สินรวม

39,232

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุง)

งบการเง�นรวม

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

2563

2564

2562

2563

2564

2562

2563

2564

368,983

355,111

350,079

368,468

354,821

353,241

368,983

355,111

40,058

สว40,432
นของเจาของ41,544

43,403

36,825

39,232

40,058

40,432

41,544

43,403

7,147

6,694

11,592
รายได
ดอกเบี้ยสุ10,939
ทธิ

9,951

8,184

7,147

6,694

11,592

10,939

9,951

3,735

3,285

3,167
3,988
รายได
ที่ ไมใชดอกเบี
้ย

4,396

1,470

3,735

3,285

3,167

3,988

4,396

10,881

9,979

14,760
รายได
รวม

14,347

9,654

10,881

9,979

14,760

14,927

14,347

0.06

0.04

0.06
กำไรต
อหุนขั้นพ�้น0.04
ฐาน (บาท)

0.07

0.03

0.06

0.04

0.06

0.04

0.07

1.09 ญ ชี ต  อหุ1.19
ราคาตามบั
น (บาท)

1.21

1.09

1.19

1.21

0.89

0.53

0.60

0.89

14,927

0.53
ราคาป
ด (บาทตอหุ0.60
น)

(ปรับปรุง)

2562

2563

การเง�นรวม

งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

242,011

220,802

99,035

น
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2564

(ปรับปรุง)

2562

2563

2564

งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

226,950

เง�นใหสินเชื่อ205,198
* ลานบาท

211,894

233,387

242,011

220,802

226,950

205,198

211,894

194,150

193,956

182,167

199,132

199,035

194,150

193,956

182,779

182,167

18.0%

20.8%

21.4%

อัตราสวนเง�นกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง /21.8%
BIS Ratio 22.4%

17.4%

18.0%

20.8%

21.4%

21.8%

22.4%

5.3%

5.8%

อัตราผลตอบแทน
ต3.1%
อสวนของเจาของ 3.6%
/ ROE

5.8%

2.6%

5.3%

5.8%

3.1%

3.6%

5.8%

0.5%

0.5%

อัตราผลตอบแทนตอ
สิ0.3%
นทรัพย / ROA 0.4%

0.6%

0.3%

0.5%

0.5%

0.3%

0.4%

0.6%

4.7%

4.5%

อัตราสวนสินทรัพยที่ ไมกอใหเกิดรายได
3.6%
ต4.6%
อสินเชื่อรวม / Gross
NPL Ratio3.7%

4.6%

4.7%

4.5%

4.6%

3.6%

3.7%

เง�นฝาก ลานบาท182,779

* รวมเง�นใหสินเชื่อค้ำประกันโดยธนาคารอื่น และเง�นใหสินเชื่อแกสถาบันการเง�น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ

เร�ยน ทานผูถือหุน

เร�ยน ทานผูถือหุน

รวมกันฟ�นฝาปญหาและอุปสรรคไปดวยกัน

รวมกันฟ�นฝาปญหาและอุปสรรคไปดวยกัน

เมือ่ เปดศักราชป 2564 ทุกคนตางมีความหวังวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัเมืสอ่ โคโรนา
เปดศัก2019
ราชป (โคว�
2564ด-19)
ทุกคนตางมีความหวังวาสถานการณการแพรระ
จะคลี่คลาย เนื่องจากมีการเรงระดมฉีดวัคซีนทั่วโลกในปที่ผานมา อยางไรก็ตาม ในชวงระหวจะคลี
างป ่คไดลาย
พบการกลายพั
เนื่องจากมีกนารเร
ธุ งระดมฉีดวัคซีนทั่วโลกในปที่ผานมา อยา
ของเชื้อโคว�ด-19 ทำใหเกิดการระบาดระลอกใหม ประเทศตางๆ จ�งดำเนินมาตรการปดสถานที
ของเชื่และจำกั
้อโคว�ดด-19
การเดิ
ทำให
นทาง
เกิดการระบาดระลอกใหม ประเทศตางๆ จ�งดำ
อีกครั้ง และสงผลกระทบตอพลวัตการฟ��นตัวตามมา สำหรับประเทศไทย ไดเห็นสัญญาณของการเร�
อีกครั้ง �มและส
ฟ��นงตัผลกระทบต
ว โดยเฉพาะอพลวัตการฟ��นตัวตามมา สำหรับประเทศไท
ในชวงคร�ง่ หลังของป 2564 จากความพยายามของภาครัฐทีจ่ ะกระจายการฉีดวัคซีนโคว�ด-19 ให
ในชทว่ั งคร�
ถึง และการเป
ง่ หลังของปดประเทศ
2564 จากความพยายามของภาครัฐทีจ่ ะกระจายก
อยางคอยเปนคอยไปตามโครงการ Sandbox ภายใตเง�่อนไขของระบบ Test and Go ใหกับกลุอยมานังค
กทออยเป
งเทีน่ยควทีอยไปตามโครงการ
่ไดรับการ
Sandbox ภายใตเง�่อนไขของระบบ
ฉีดวัคซีนอยางครบถวนแลว ประกอบกับยอดสงออกไดกลับมาฟ��นตัวตลอดป 2564 จากอุปฉีสงค
ดวัขคองตลาดโลกที
ซีนอยางครบถ่เพ�วนแล
�มข�้นว ประกอบกับยอดสงออกไดกลับมาฟ��นตัวต
ตอสินคาอุปโภคบร�โภค คาเง�นบาทที่แข็งแกรง และการที่ภาครัฐมีการสงเสร�มการคากับประเทศคู
ตอสิคนาคตาาอุงๆปโภคบร�
อยางตโภค
อเนืค่อางเง�นบาทที่แข็งแกรง และการที่ภาครัฐมีการส

ในป 2564 ประเทศไทยไดเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลกในป
อาทิ2564
การทำธุ
ประเทศไทยได
ุรกรรมและเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันก
ใชบร�การตางๆ ผานชองทางดิจ�ทัลมากข�้น (Digitalisation) รวมถึงอีคอมเมิรซและบร�การทางการเง�
ใชบร�กนารต
ผาานชงๆอผงทางดิ
านชอจงทางดิ
�ทัล จ�ทัลมากข�้น (Digitalisation) รวมถึงอีคอ
การนำรูปแบบการทำงานทางไกล (Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว
การนำรูปแบบการทำงานทางไกล
างการทำงาน
(Remote Working Model) หร�อรูปแ
ทางไกลกับที่สำนักงาน (Hybrid Working Model) มาใช การใหความสำคัญตอประเด็นดานความยั
ทางไกลกั
่งยืนบทีที่ส่คำนั
รอบคลุ
กงานม(Hybrid
ทั้ง Working Model) มาใช การใหความส
มิติดานสิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มิรวมทั
ติดา้งนสิ
การให
�งแวดล
ความสนใจใน
อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social,
Cryptocurrencies, Non-Fungible Token (NFT) และสินทรัพยดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น สิ�งเหลานีCryptocurrencies,
้ไดบงชี้ใหเห็นวา แม ในภาวะ
Non-Fungible Token (NFT) และสินทรัพยดิจ�ทัล
แวดลอมที่มีความไมแนนอนและขาดความเชื่อมั่น สังคมยังคงดำเนินตอไปโดยปรับเปลี่ยนไปสูชแวดล
ีว�ตว�อถมที
ีใหม่ม(New
ีความไมNormal)
แนนอนและขาดความเชื่อมั่น สังคมยังคงดำเนินตอ
รวมถึงมองหานวัตกรรมหร�อสิ�งตางๆ ที่จะชวยขับเคลื่อนโอกาสของการเติบโตตอไปได ในสวนของภาคธุ
รวมถึงมองหานวั
รกิจและประชาชน
ตกรรมหร�อสิ�งตางๆ ที่จะชวยขับเคลื่อนโอกาสของการ
ก็เชนเดียวกันที่ตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว เร�ยนรูพัฒนาความรูความสามารถใหมๆ รวมทัก็เ้งชเสร�
นเดีมยสรวกัานงความสามารถ
ที่ตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว เร�ยนรูพัฒนาความรูคว
ในการรับมือและกาวพนว�กฤตการณตางๆ ให ได ซึ่งจะชวยรักษาความสามารถในการแขงขันในการรั
ไว ได บมือและกาวพนว�กฤตการณตางๆ ให ได ซึ่งจะชวยรักษาความ
ขอมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ขอมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ป 2564 เปนปที่สรางความกังวลและความทาทายนานัปการทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมี
ป ค2564
วามไมเปแนนปนทอนี่สรธนาคาร
างความกังวลและความทาทายนานัปการทามกลาง
ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสรางผลกำไรเติบโตไดอยางมีนัยสำคัญถึงรอยละ 89.1 เมื่อเทียบกับซีปไทอเอ็
ี่ผามนมา
บี ไทย
โดยมี
สามารถสร
กำไรสุทธิางผลกำไรเติบโตไดอยางมีนัยสำคัญถึงรอย
จำนวน 2,441 ลานบาท สูงสุดเปนประวัติการณ สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการดำเนินงานและการตั
จำนวน 2,441
้งสำรองที
ลานบาท
่ลดลง
สูงสุดเปนประวัติการณ สาเหตุหลักมาจากคา
รายไดจากการดำเนินงานอยูที่ 14,347 ลานบาท ลดลงเล็กนอยที่รอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับป 2563
รายไดจากยอดเง�
จากการดำเนิ
นใหนสงานอยู
ินเชื่อ ที่ 14,347 ลานบาท ลดลงเล็กนอยที่รอยล
และอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margins: NIMs) ที่ลดลงและอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Ma

ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 9,951 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.0 จากปที่ผานมา เปธนาคารมี
นผลจากการขยายตั
รายไดดอกเบี
วของ
้ยสุทธิจำนวน 9,951 ลานบาท ลดลงรอยละ 9
สินเชือ่ ทีล่ ดลงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ทีย่ ดื เยือ้ อยางไรก็ตาม การเติบสิโตของรายได
นเชือ่ ทีล่ ดลงจากสถานการณ
คา ธรรมเนียม การแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ทีย่ ดื เยือ้
และบร�การสุทธิอยูในระดับแข็งแกรงที่รอยละ 26.9 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยหลักมาจากธุ
และบร�
รกิจกบร�
ารสุ
หารความมั
ทธิอยูในระดั
่งคับ่ง แข็งแกรงที่รอยละ 26.9 เมื่อเทียบกับปที่ผ
(Wealth Management) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบดังกลาวได ธนาคารยังคงติดตามดูแ(Wealth
ลสินทรัพManagement)
ย ในพอรตอยาซึง ่งสามารถชดเชยผลกระทบดังกลาวได ธน
ระมัดระวัง เพ�่อใหมั่นใจวาคุณภาพสินทรัพยสามารถรองรับว�กฤตการณตางๆ ที่เกิดข�้นได รวมทั
ระมั้งดมีระวั
การตั
ง เพ�้งสำรองไว
่อใหมั่นใจว
อยาาคุงณภาพสินทรัพยสามารถรองรับว�กฤตการณ
เพ�ยงพอทามกลางภาวะแวดลอมที่ไมแนนอน สถานะเง�นกองทุนของธนาคารยังคงแข็งแกรง โดยมี
เพ�ยองพอท
ัตราสวามกลางภาวะแวดล
นเง�นกองทุนตอ อมที่ไมแนนอน สถานะเง�นกองทุนของธนา
สินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) ที่รอยละ 22.4 และรอยละ 16.3 ตามลำดั
สินทรัพยบเสีซึ่ยงสูง ง(BIS
กวาเกณฑ
Ratio) และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) ที่รอยละ 2
ทางการและเปาหมายภายในที่กำหนดไว
ทางการและเปาหมายภายในที่กำหนดไว

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564
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คโนโลยีดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น และกอใหเกิดการเปลี
ธนาคารตระหนั
่ยนแปลงที่สำคั
กถึญงบทบาทความสำคั
หลาย
ญของเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลาย
าร ดังนั้น ธนาคารจ�งไดวางรากฐานของการพัประการทั
ฒนาเทคโนโลยี
้งในธุรกิดจิจต�ทาัลงๆเขารวมถึงลูกคาของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจ�งไดวางรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลเขา
c Themes) ภายใตแผนกลยุุทธ Forward23+
เปนสและเนื
วนหนึ่องจากธนาคาร
่งของแนวคิดกลยุุทธหลัก (Strategic Themes) ภายใตแผนกลยุุทธ Forward23+ และเนื่องจากธนาคาร
ารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
กำหนดว�
ดิจ�ทัลส”ัยจ�ทังยัศงนคงมุ
ในการ
งเน“ก
น าวไปสูการเปนธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” จ�งยังคงมุงเนน
หระบบงานตางๆ มีเสถียรภาพ รวมทัง้ นำระบบงานอั
การพัตฒโนมั
นากระบวนการทำงานของธนาคาร
ติ (Automation)
เพ�อ่ ใหระบบงานตางๆ มีเสถียรภาพ รวมทัง้ นำระบบงานอัตโนมัติ (Automation)
ระบวนการภายในตางๆ อยางเหมาะสม สำหรับและ
แอปพลิ
เทคโนโลยี
เคชัน หCIMB
นุ ยนตTHAI
(Robotics) มาปรับใช ในกระบวนการภายในตางๆ อยางเหมาะสม สำหรับแอปพลิเคชัน CIMB THAI
ที่เติบโตและไดรับความสนใจอยางกวางขวางภายหลั
DigitalงBanking
จากที่มีการเป
ของธนาคาร
ดตัว มียอดการใชงานที่เติบโตและไดรับความสนใจอยางกวางขวางภายหลังจากที่มีการเปดตัว
อดผู ใชงานมากกวา 200,000 ราย และมีการทำธุ
ไปเมืรอ่ กรรมรวมกว
2 ปทผ่ี า นมาา โดยป
6 ลานจจ�บนั แอปพลิเคชันมียอดผู ใชงานมากกวา 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกวา 6 ลาน
ยีดิจ�ทัลของธนาคารมีความคืบหนาเปนอยาธุงดีรกรรม
ดวยกลยุ
จ�งถืทอธไดสวำคั
าเสญนคืทางการพั
อ
ฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลของธนาคารมีความคืบหนาเปนอยางดี ดวยกลยุทธสำคัญคือ
นาการใหบร�การลูกคาเพ�่อใหลูกคาไดรับประสบการณ
การใชเทคโนโลยี
ในการใช
ดิจบ�ทร�ัลกเปารนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการใหบร�การลูกคาเพ�่อใหลูกคาไดรับประสบการณ ในการใชบร�การ
ที่ดีเยี่ยม
การดูแลใสใจพนักงานและสังคม

รแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ธนาคารยังคงดู
ทาแมกลางภาวะความกั
ลพนักงานเปนอยางดี
งวลตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ธนาคารยังคงดูแลพนักงานเปนอยางดี
Mental Wellbeing) นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุทัน้งใหในด
พนัากนความปลอดภั
งานไดรับการฉียดและสุขภาวะทางจ�ตใจ (Mental Wellbeing) นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนใหพนักงานไดรับการฉีด
หร�อแอปพลิเคชันหมอพรอมของภาครัฐ รวมทั
วัค้งซีวันคจากช
ซีนที่ธอนาคารจั
งทางตาดงๆซื้อไมวาจะเปน ไทยรวมใจหร�อแอปพลิเคชันหมอพรอมของภาครัฐ รวมทั้งวัคซีนที่ธนาคารจัดซื้อ
มีปร�มาณจำกัด จากการทีธ่ นาคารคำนึงถึงความปลอดภั
มาใหกบั พนักยงาน
ของพนั
ในชกวงาน
งแรกๆ ทีว่ คั ซีนในโครงการมีปร�มาณจำกัด จากการทีธ่ นาคารคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
brid Working Model มาใช เพ�อ่ จำกัดการแพรเประบาดของเชื
นลำดับแรกอ้ จ�ไวรั
งไดสนรวมทั
ำรูปแบบการทำงานแบบ
ง้
Hybrid Working Model มาใช เพ�อ่ จำกัดการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส รวมทัง้
Split Sites) สำหรับพนักงานในพ�น้ ทีเ่ ยาวราชการทำงานแบบแยกที
รัตนาธิเบศร และสุขสวั
มปฏิ
สดิบ์ ตั งิ านในพ�น้ ทีส่ ำรอง (Split Sites) สำหรับพนักงานในพ�น้ ทีเ่ ยาวราช รัตนาธิเบศร และสุขสวัสดิ์
ารถสงมอบบร�การไดอยางราบร�่นและดีที่สุดใหเพ�
กับ่อลูใหกกคารดำเนิ
าของธนาคาร
นธุรกิจมีความตอเนื่อง และสามารถสงมอบบร�การไดอยางราบร�่นและดีที่สุดใหกับลูกคาของธนาคาร

มในประเทศไทยเพ�ม� สูงข�น้ ธนาคารยังคงติดตามสถานการณ
ในชวงปลายป 2564
อยางใกล
ทีอ่ ชตั ดิ ราการไดรบั วัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ�ม� สูงข�น้ ธนาคารยังคงติดตามสถานการณอยางใกลชดิ
ำหรับตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ใหกับพนักงานทีและได
่มีความจำเป
จัดซื้อชุดนตตรวจ
องทำงาน
Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ใหกับพนักงานที่มีความจำเปนตองทำงาน
พยาบาลและศูนยสขุ ภาพชุมชน เพ�อ่ ใหความชทีวส่ยเหลื
ำนักองาน
ในกรณี
รวมทั
ทพ
่ี ง้ ไดนักปงาน
ระสานความรวมมือกับโรงพยาบาลและศูนยสขุ ภาพชุมชน เพ�อ่ ใหความชวยเหลือในกรณีทพ
่ี นักงาน
อไดรับการรักษาเมื่อการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19ตอใหงได
ผลเป
รับการตรวจหาเชื
นบวก
้อโคว�ด-19 เพ��มเติม หร�อไดรับการรักษาเมื่อการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ใหผลเปนบวก

ใหกับพนักงาน โดยในชวงตนป 2564 ธนาคารได
ธนาคารให
ร�เร��มจัคดวามสำคั
ทำโครงการ
ญกับการเพ��มทักษะใหมๆ ใหกับพนักงาน โดยในชวงตนป 2564 ธนาคารไดร�เร��มจัดทำโครงการ
โอกาสเร�ยนรู ในหัวขอตางๆ ที่หลากหลาย อาทิ
Back-to-School
การพัฒนาภาวะผู
เพ�่อนใหำพนักงานทุกทานไดมีโอกาสเร�ยนรู ในหัวขอตางๆ ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาภาวะผูนำ
น ผานการบรรยายถายทอดประสบการณจากผู
เทคโนโลยี
บ รรยายที
ดจิ ท� เ่ ปลั นการสร
บุคลากร
างคุณภาพชีวต� ทีด่ ี เปนตน ผานการบรรยายถายทอดประสบการณจากผูบ รรยายทีเ่ ปนบุคลากร
กมาบรรยายใหความรูกับพนักงานในหัวขอทีของธนาคาร
่นาสนใจ อาทิรวมทั
สุขภาพจ�
้งมีการเชิ
ต ญว�ทยากรภายนอกมาบรรยายใหความรูกับพนักงานในหัวขอที่นาสนใจ อาทิ สุขภาพจ�ต
ารลงทุน เปนตน
(Mental Health) เคล็ดลับและความรูเกี่ยวกับการลงทุน เปนตน

รระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยืดเยื้อนี้ มิไดเปนในด
อุปสรรคสำหรั
านการชวยเหลื
บพนัอกสังาน
งคม สถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยืดเยื้อนี้ มิไดเปนอุปสรรคสำหรับพนักงาน
คมและชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ โดยในป ของธนาคารในการทำกิ
2564 มีพนักงานธนาคาร
จกรรมเพ�่อตอบแทนสังคมและชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ โดยในป 2564 มีพนักงานธนาคาร
โมงจ�ตอาสาไดทั้งสิ�นกวา 12,000 ชั่วโมง อาทิ
เขารกิวจมทำกิ
กรรมบร�
จกรรมเพ�
จาคโลหิ่อสัตงคมตางๆ และเก็บชั่วโมงจ�ตอาสาไดทั้งสิ�นกวา 12,000 ชั่วโมง อาทิ กิจกรรมบร�จาคโลหิต
แพวสูภ ยั โคว�ด-19 โครงการ Read for the Blind
โครงการ
รวมทัRun
ง้ การที
Toพ
่ Win
นักงาน
ว�ง� สูเ สนชัย ชวยหมอบานแพวสูภ ยั โคว�ด-19 โครงการ Read for the Blind รวมทัง้ การทีพ
่ นักงาน
ขอมูลหมอพรอม ใหบร�การจองฉีดวัคซีนปองกัรนวโรคโคว�
มปฏิบตั ดหิ -19
นาทีและบร�
่ Call Centre
การ ศูนยประสานงานขอมูลหมอพรอม ใหบร�การจองฉีดวัคซีนปองกันโรคโคว�ด-19 และบร�การ
มรับโทรศัพทและตอบขอซักถาม ซึ่งมีประชาชนโทรศั
ใหขอมูลพแก
ทเปขาระชาชน
มารับบร�โดยพนั
การ กงานธนาคารไดรวมรับโทรศัพทและตอบขอซักถาม ซึ่งมีประชาชนโทรศัพทเขามารับบร�การ
รวมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศจัดทำตูปนมากกว
สุข โดยเชิ
า 4,000
ญชวนพนั
สายกงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรวมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศจัดทำตูปนสุข โดยเชิญชวนพนักงาน
าหารแหงนำมาใสตปู น สุข เพ�อ่ ชวยบรรเทาความเดื
และลูอกดร
คาอเขนให
ามามี
แกสปว ระชาชน
นรวมในการแบงปนขาวสารอาหารแหงนำมาใสตปู น สุข เพ�อ่ ชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
ดของโรคโคว�ด-19 สิง� เหลานีท้ ำใหผมมีความภูมยใิ าจในบุ
นเยาวราชที
คลากรของธนาคาร
่ไดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 สิง� เหลานีท้ ำใหผมมีความภูมใิ จในบุคลากรของธนาคาร
มในทุกว�ถีทางที่จะสามารถทำได ในชวงเวลาที่ยเปากลำบากนี
นอยางยิ�ง ที้ ่มีความมุงมั่นในการตอบแทนสังคมในทุกว�ถีทางที่จะสามารถทำได ในชวงเวลาที่ยากลำบากนี้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ16
ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ผูนำทัพคนใหมขององคกรและการปรับโครงสรางองคผูกนรำทัพคนใหมขององคกรและการปรับโครงสรางองคกร
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ในป 2564 ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)
ในป 2564
ที่ยังคงดำเนิ
ทามกลางสถานการณ
นตอไป ทำใหภาคธุ
การแพร
รกิจ รวมทั
ระบาดของโรคติ
้ง
ดเชื้อไวรัสโคโรนา
พนักงานและสังคมโดยรวม ตระหนักถึง “การเปลี่ยนแปลง” และ “การปรับตัวสูชีว�ตว�ถีใหมพนั
” แม
กงานและสั
วาคนมักงจะมี
คมโดยรวม
มุมมองเชิตระหนั
งลบตกอคำว
ถึง “การเปลี
า “การ ่ยนแปลง” และ “การปรับต
เปลีย่ นแปลง” แตสง�ิ หนึง่ ทีเ่ ปนบทเร�ยนสำคัญและทำใหทกุ คนไดเร�ยนรูจ ากว�กฤตการณทเ่ี กิดข�เปลี
น้ นีย่ ้ คืนแปลง”
อ “ความเปลี
แตสง�ิ หนึ
ย่ นแปลงเป
ง่ ทีเ่ ปนบทเร�
นสิง� ยเดีนสำคั
ยวทีแ่ ญ
นนและทำให
อน” ทกุ คนไดเร�ยนรูจ ากว�กฤ
และการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข�้นอยางรวดเร็วกวาที่เปนมาในอดีต
และการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข�้นอยางรวดเร็วกวาที่เปนมาในอดีต

โรคโคว�ด-19 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยในหลายดาน โดยจะเห็
โรคโคว�นดได
-19
จากในระหว
ไดกอใหเกิาดงปการเปลี
2564 ่ยทีนแปลงกั
่มีการจัดบการ
โลกใบนี้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยใ
แขงขันกีฬาโอลิมปกที่กรุงโตเกียวในรูปแบบใหมที่ไมมีผูเขาชมในสนามการแขงขัน ซึ่งถือแข
เปนงขัปรากฏการณ
นกีฬาโอลิมปใกหม
ที่กในการจั
รุงโตเกีดยการแข
วในรูปงแบบใหม
ขันกีฬาที่ไมมีผูเขาชมในสนามการ
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลตอภาวะเง�นเฟอที่สงผลกระทบตอการอุปโภคบร�โภค รวมถึงปนอกจากนี
ญหาหวงโซ้ ยัองุปมีทานจากการขาดแคลนชิ
ความกังวลตอภาวะเง�นเฟ
ปทัอ่วทีโลก
่สงผลกระทบตอการอุปโภคบ
ซึ่งทำใหภาคการผลิตของกลุมยานยนตและกลุมอิเล็กทรอนิกสชะงักงัน อีกทั้งจากสภาวะการเติ
ซึ่งทำให
บโตของการทำธุ
ภาคการผลิตของกลุ
ุรกรรมต
มยานยนต
างๆ ผานชและกลุ
องทาง
มอิเล็กทรอนิกสชะงักงัน อีกท
ดิจ�ทัลที่เรงสูงข�้น (Digitalisation) บร�ษัททั้งหลายตางเผชิญกับการแขงขันในการดึงดูดและรัดิกจษาบุ
�ทัลทีค่เรลากรที
งสูงข�้น่ม(Digitalisation)
ีทักษะดานดิจ�ทัลบร�ใหษรัทวทัมงานกั
้งหลายต
บ างเผชิญกับการแขงขันใน
องคกร ซึ่งเปนการตอกย้ำถึงความจำเปนของนายจางที่จะตองเรงเสร�มสรางและพัฒนาทัองค
กษะความรู
กร ซึ่งเปคนวามสามารถให
การตอกย้ำถึงกความจำเป
ับพนักงานของตน
นของนายจางที่จะตองเรงเสร�มสรา

ในขณะเดียวกัน สถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังกอใหเกิดแนวโนมใหมในขณะเดี
ๆ ไมวาจะเป
ยวกั
นการนำรู
น สถานการณ
ปแบบการทำงานทางไกล
การแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังกอใหเก
(Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหวางการทำงานทางไกลกั
(Remote
บทีWorking
่สำนักงานModel)
(Hybridหร�Working
อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว
Model)
าง
มาใช ความตองการทีเ่ พ�ม� ข�น้ ในการใชบร�การผานชองทางดิจท� ลั และอีคอมเมิรซ การใหความสำคั
มาใช ความต
ญตอประเด็
องการที
นดาเ่ นความยั
พ�ม� ข�น้ ในการใช
ง่ ยืน ทีบค่ ร�รอบคลุ
การผามนชองทางดิจท� ลั และอีคอมเม
ทั้งมิติดานสิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)
ทั้งมิติดตลอดจนการการลงทุ
านสิ�งแวดลอม สังคมนและธรรมาภิ
ในสินทรัพยบดาล
ิจ�ท(Environmental,
ัล
Social, G
อาทิ Cryptocurrencies และ Non-Fungible Token (NFT) ซึง่ เปนสินทรัพยรปู แบบใหม ตอมาในช
อาทิ Cryptocurrencies
วงคร�ง่ หลังของป 2564
และ Non-Fungible
คำวา “Metaverse”
Token (NFT) ซึง่ เปนสินทรัพยร
ไดกลายเปนกระแสทีผ่ คู นลวนกลาวถึง รวมถึงความสำเร็จของบร�ษทั Virgin Galactic และบร�ไดษกทั ลายเป
Blue Origin
นกระแสที
กับผ่ เทีคู ย่ นลวบิวนนกล
ที่ไดานวถึ
ำพาผู
ง รวมถึ
โดยสาร
งความสำเร็จของบร�ษทั Virgin G
ไปทองเที่ยวอวกาศ ดังนั้น แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังคงยืดเยืไปท
้อตออไปจากการกลายพั
งเที่ยวอวกาศ ดังนัน้นธุแม
ของเชื
วาสถานการณ
้อดังกลาว เชการแพร
น ระบาดของโรคโคว�ดสายพันธุโอไมครอน แตทุกคนตางเร�ยนรูที่จะใชชีว�ตว�ถีใหม ทามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด
สายพั
านทีน่เกิธุดโอไมครอน
ข�้นอยางรวดเร็
แตทุกวมากข�
คนตา้นงเร�ยนรูที่จะใชชีว�ตว�ถีใหม ทามกลางการเป

สำหรับประเทศไทย ไดมีการดำเนินมาตรการปดสถานที่และจำกัดการเดินทาง (Lockdown)
สำหรั
ตั้งบแตประเทศไทย
เดือนเมษายน
ไดม2564
ีการดำเนิ
ถึงชนวมาตรการป
งไตรมาสที่ ด3สถานที่และจำกัดการเดินท
ของป ซึง่ สงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชือ่ มัน่ ของผูบ ร�โภค มาตรการ
ของป ซึง่ Lockdown
สงผลกระทบต
ดังอกล
การดำเนิ
าวไดมกี นารผ
กิจกรรมทางเศรษฐกิ
อนคลาย
จและความเชือ่ มัน่ ข
หลังจากนั้น จากการที่อัตราการไดรับวัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ��มสูงข�้น ในสวนของเศรษฐกิ
หลังจจากนั
ไทยเร�้น�มจากการที
เห็นสัญญาณการฟ�
่อัตราการได�นตัรับววัจากป
คซีนจสะสมในประเทศไทยเพ�
จัย
�มสูงข�้น ใ
สนับสนุนของภาคการสงออกและการอุปโภคบร�โภค รวมทัง้ ประเทศไทยไดดำเนินมาตรการตสนัางๆ
บสนุอาทิ
นของภาคการส
ระบบ Test and
งออกและการอุ
Go โครงการปโภคบร�
Phuketโภค รวมทัง้ ประเทศไทยไดดำ
Sandbox เพ�่อสงเสร�มการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งยังคงเปนปจจัยสำคัญ
Sandbox
ในการขับเพ�เคลื
่อส่องนการเติ
เสร�มการท
บโตของเศรษฐกิ
องเที่ยวจากนัจกไทย
ทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งยังคงเป
อยางไรก็ตาม โลกยังไมสามารถกาวพนสถานการณความไมแนนอนจากการแพรระบาดของโรคโคว�
อยางไรก็ตามดโลกยั
-19 สายพั
งไมสามารถก
นธุโอไมครอนที
าวพนสถานการณ
่ยังคง
ความไมแนนอนจาก
ยืดเยื้อได สงผลใหทั่วโลกตองเขมงวดในการเดินทางขามประเทศอีกครั้ง ดังนั้น ธนาคารยังยืคงเฝ
ดเยื้อาระวั
ได สงงติผลให
ดตามสถานการณ
ทั่วโลกตองเขมองวดในการเดิ
ยางใกลชิด และ
นทางขามประเทศอีกครั้ง ดังน
พรอมที่จะปรับตัวกับความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ�่อใหมั่นใจวาธุรกิจ ลูกคพร
า พนั
อมทีกงาน
่จะปรัและผู
บตัวมกัีสบวความไม
นไดเสียแตนานงๆ
อนและการเปลี
จะไดรับการ ่ยนแปลงตางๆ เพ�่อใหมั่นใจ
ปกปองและดูแลอยางเหมาะสม
ปกปองและดูแลอยางเหมาะสม
ขอมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญในป 2564

ขอมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญในป 2564

แมตองเผชิญกับความทาทายนานัปการในป 2564 ผลการดำเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็แมมบีตอไทย
งเผชิมีญ
การเติ
กับความท
บโตอยาาทายนานั
งแข็งแกรปงเมืการในป
่อเทียบกั2564
บ ผลการดำเนินงานของ ธ
ปทผ่ี า นมา ดังจะเห็นไดจากการทำกำไรทีเ่ พ�ม� สูงข�น้ อันเปนผลจากความยืดหยุน ในดานการดำเนิ
ปทผ่ี นา ธุนมา
รกิจดัตงอจะเห็
สถานการณ
นไดจากการทำกำไรที
แวดลอม และรากฐาน
เ่ พ�ม� สูงข�น้ อันเปนผลจากความยืดหย
การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกรง ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,441 ลานบาท เพ��มข�้นถึงรอยละการดำเนิ
89.1 เมื่อนเทีธุรยกิบกั
จทีบ่แปข็ง2563
แกรง ธนาคารมี
โดยหลักเปกนำไรสุ
ผลจาก
ทธิจำนวน 2,441 ลานบาท เพ
การเติบโตของรายไดคาธรรมเนียมและบร�การสุทธิ ประกอบกับคาใชจายในการดำเนินงานและการตั
การเติบโตของรายได
้งสำรองที่ลดลง
คาธรรมเนียมและบร�การสุทธิ ประกอบกับคาใชจายในก

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564
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ลานบาท ลดลงเล็กนอยที่รอยละ 3.9 เนื่องจากรายได
ธนาคารมีดรอกเบี
ายไดจ้ยากการดำเนิ
สุทธิยังคงไดนงาน 14,347 ลานบาท ลดลงเล็กนอยที่รอยละ 3.9 เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิยังคงได
สวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ยรั(NIMs)
บผลกระทบจากยอดเง�
ที่ลดลงตามภาวะการ
นใหสินเชื่อและอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (NIMs) ที่ลดลงตามภาวะการ
องป 2564 อยางไรก็ตาม รายไดคาธรรมเนียชะลอตั
มและบร�
วของเศรษฐกิ
การสุทธิมีกจารเติ
ในชวบงโต3 ไตรมาสแรกของป 2564 อยางไรก็ตาม รายไดคาธรรมเนียมและบร�การสุทธิมีการเติบโต
ผานมา โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานทีอย
่ดีขาองธุ
งแข็งรแกร
กิจบร�
งทีห่รารความมั
อยละ 26.9่งคัเมื่ง ่อเทียบกับปที่ผานมา โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีของธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง
นกูที่มีอนุพันธแฝง
(Wealth) โดยเฉพาะดานกองทุนรวมและดานหุนกูที่มีอนุพันธแฝง

นไปอยางมีประสิทธิภาพทามกลางภาวะเศรษฐกิ
ธนาคารยั
จทีม่ คี งวามไม
คงมุง เนแนนนการบร�
อน สงหผลารคาใชจา ยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทามกลางภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามไมแนนอน สงผล
เมือ่ เทียบกับปทผ่ี า นมา และอัตราสวนคาใชจให
า ยต
คา อใชรายได
จา ยในการดำเนิ
(Cost to Income
นงานลดลงรอยละ 8.1 เมือ่ เทียบกับปทผ่ี า นมา และอัตราสวนคาใชจา ยตอรายได (Cost to Income
อยูที่รอยละ 57.0 ในป 2564 ซึ่งธนาคารจะรัRatio)
กษาพลวั
ลดลงจากร
ตดังกลอาวยละ
เพ�่อ59.6
เพ��มในป 2563 มาอยูที่รอยละ 57.0 ในป 2564 ซึ่งธนาคารจะรักษาพลวัตดังกลาว เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพคาใชจายอยางตอเนื่องตอไป

งรอยละ 6.6 และรอยละ 7.1 ตามลำดับ อันเปยอดเง�
นผลจากสถานการณ
นใหสนิ เชือ่ และยอดเง�
การแพร
นฝากปรับตัวลดลงรอยละ 6.6 และรอยละ 7.1 ตามลำดับ อันเปนผลจากสถานการณการแพร
บร�หารตนทุนทางการเง�นของธนาคารใหเประบาดของโรคโคว�
นไปอยางเหมาะสมดนอกจากนี
-19 รวมทั้ งกลยุทธการบร�หารตนทุนทางการเง�นของธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสม นอกจากนี้
eturn on equity: ROE) ในป 2564 ไดปรับอัตัตวราส
เพ��มวข�นผลตอบแทนต
้นเปนรอยละ 5.8อสจาก
วนของเจาของ (Return on equity: ROE) ในป 2564 ไดปรับตัวเพ��มข�้นเปนรอยละ 5.8 จาก
1 (Tier-1) และอัตราสวนเง�นกองทุนตอสินทรั
รอพยละ
ยเสี3.1
่ยง (BIS
ในป 2563
Ratio)โดยมี
สูงกวเง�านกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) และอัตราสวนเง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) สูงกวา
เกณฑทางการที่กำหนดไว

ารทำงานอยางหนัก ความมุงมั่นในการบรรลุ
ผลของความสำเร็
เปาหมาย และความสามารถ
จนี้ เกิดจากความทุมเทในการทำงานอยางหนัก ความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมาย และความสามารถ
ดเปนอยางดีของพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็ในการรั
มบี ไทยบทุมืกอคน
และก
ผมจ�
าวพ
งขอแสดง
นว�กฤตการณตางๆ ไดเปนอยางดีของพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคน ผมจ�งขอแสดง
ดทุมเททำงานเพ�่อองคกรในชวงเวลาที่ยากลำบากนี
ความชื่น้ ชมผูบร�หารและพนักงานทุกทาน ที่ไดทุมเททำงานเพ�่อองคกรในชวงเวลาที่ยากลำบากนี้

องแตละธุรกิจในป 2564

ผลการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จของแตละธุรกิจในป 2564

แกรงจากดานการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth)
ธุรกิจโดยรายได
รายยอยของธนาคารเติ
จากผลิตภัณฑบโตไดอยางแข็งแกรงจากดานการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) โดยรายไดจากผลิตภัณฑ
กับป 2563 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากพอรตสการลงทุ
วนนี้เติบนโตกว
ทุกประเภทได
ารอยละป30
รับเมื
ตัว่อสูงข�้นเมื่อเทียบกับป 2563 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากพอรตสวนนี้เติบโตกวารอยละ 30 เมื่อ
รัพยภายใตการจัดการ (Assets Under Management:
เทียบกับปที่ผAUM)
านมา กว
โดยมี
ารอกยละ
ารเติบโตของสินทรัพยภายใตการจัดการ (Assets Under Management: AUM) กวารอยละ
ความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้ ไดแก รางวัลตางๆ4.0
ที่ ธนาคารได
เมื่อเทียบกัรบั ปอาทิ
ที่ผารางวั
นมา ลประจักษพยานความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้ ไดแก รางวัลตางๆ ที่ ธนาคารไดรับ อาทิ รางวัล
ar จาก The Asian Banking and FinanceWealth
เปนปที่สManagement
องติดตอกัน เปPlatform
นตน of the Year จาก The Asian Banking and Finance เปนปที่สองติดตอกัน เปนตน
ทธิ (Net Promoter Score: NPS) ของธนาคารอยู
รวมทัใ นอั
ง้ คบาความพ�
ดับสูงสุดงพอใจของลู
2 อันดับแรก
กคาตอองคกรสุทธิ (Net Promoter Score: NPS) ของธนาคารอยูใ นอับดับสูงสุด 2 อันดับแรก
การปรับตัวดีข�้น 9 คะแนนเมื่อเทียบกับปที่ผาในอุ
นมาตสาหกรรม โดยผลคะแนนในป 2564 ไดมีการปรับตัวดีข�้น 9 คะแนนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

งถือเปนทิศทางกลยุทธที่สำคัญของธนาคาร
ในสวภายหลั
นของการขั
งจากการเป
บเคลื่อนเทคโนโลยี
ดตัว
ดิจ�ทัลซึ่งถือเปนทิศทางกลยุทธที่สำคัญของธนาคาร ภายหลังจากการเปดตัว
เมื่อ 2 ปที่ผานมา ธนาคารไดมีการปรับปรุแอปพลิ
งพัฒนาฟ�
เคชังนกCIMB
ชันการใช
THAI
งานมา
Digital Banking เมื่อ 2 ปที่ผานมา ธนาคารไดมีการปรับปรุงพัฒนาฟ�งกชันการใชงานมา
มากกวา 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกว
อยางตอเนืา ่อ6งลสางนธุ
ผลให
รกรรม
ปจจ�โดย
บันมียอดผู ใชงานมากกวา 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกวา 6 ลานธุรกรรม โดย
64 ไดแก การใหบร�การจองซือ้ หุน กูเ ต็มรูปแบบที
ฟ�งกค่ ชรอบคลุ
นั การใชมงถึานที
งตลาดรองด
ส่ ำคัญที่ไวดยพฒ
ั นาในป 2564 ไดแก การใหบร�การจองซือ้ หุน กูเ ต็มรูปแบบทีค่ รอบคลุมถึงตลาดรองดวย
ป 2563) การออกผลิตภัณฑเง�นฝากออมทรั(นอกเหนื
พย ในรูปอแบบดิ
จากตลาดแรกที
จ�ทัลที่ใหอัต่ไดราเร��มใหบร�การในป 2563) การออกผลิตภัณฑเง�นฝากออมทรัพย ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ใหอัตรา
ย สปดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพผลตอบแทนสู
ย สปดดี พลัสงภายใต
ซีไอเอ็มชื่อบี เง�ไทย
นฝากออมทรัพย สปดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพย สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย
ฒนาแอปพลิเคชัน ทำใหธนาคารไดรับรางวั(Speed
ลตางๆD+)
อาทิซึ่งรางวั
ผลจากความมุ
ล Digital งมั่นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำใหธนาคารไดรับรางวัลตางๆ อาทิ รางวัล Digital
ian Banking and Finance เปนตน
Banking Initiative of the Year จาก The Asian Banking and Finance เปนตน

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�
ในดานธุรกิดจ-19
การให
โดยการเติ
สินเชื่อรายย
บโต อยยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 โดยการเติบโต
อยางไรก็ตาม ในชวงคร�่งหลังของป 2564 สิของสิ
นเชื่อนในพอร
เชื่อชะลอตั
ตสินวเชืในช
่อรายย
วงคร�อ่งยแรกของป 2564 อยางไรก็ตาม ในชวงคร�่งหลังของป 2564 สินเชื่อในพอรตสินเชื่อรายยอย
บปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมพนักงานขายและกระบวนการพ�
เร�ม� ฟ�น� ตัวอีกครัง้ โดยหลัจการณา
เปนผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมพนักงานขายและกระบวนการพ�จารณา
ธนาคารรวมกับบร�ษัท เว�ลดลีส จำกัด ซึ่งเปอนุ
นบร�
มัตษิสัทินยเชือ่อยทีรวมทั
่ดำเนิ้งนในเดื
ธุรกิอจนธั
ใหนวาคม 2564 ธนาคารรวมกับบร�ษัท เว�ลดลีส จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจให
นสรางสัมพันธออนไลน “WorldLease Go Together”
บร�การสินเชืกั่อบเชตัาวซืแทนจำหน
้อรถจักรยานยนต
าย
ไดจัดงานสรางสัมพันธออนไลน “WorldLease Go Together” กับตัวแทนจำหนาย
นธและตอยอดบร�การอันเปนเลิศกับตัวแทนจำหน
(Dealers)
ายดัทังกล
่วประเทศ
าว ซึ่งไดเพ�ร่อับกระชั
การ บความสัมพันธและตอยอดบร�การอันเปนเลิศกับตัวแทนจำหนายดังกลาว ซึ่งไดรับการ
ดกิจกรรมตางๆ ผานชองทางทีห่ ลากหลายกัตอบรั
บตัวแทนจำหน
บเปนอยาางดี
ยอยโดยธนาคารจะยั
างตอเนือ่ ง งคงมีการจัดกิจกรรมตางๆ ผานชองทางทีห่ ลากหลายกับตัวแทนจำหนายอยางตอเนือ่ ง
เพ�่อสรางความสัมพันธ ใหแนนแฟนยิ�งข�้น
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ผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดใหญประสบความสำเร็จเปนอยางดี โดยจะเห็นไดจากการที
่ธนาคารได
เขาไปรวรมในการ
ผลการดำเนิ
นงานของธุ
กิจขนาดใหญประสบความสำเร็จเปนอยางดี โดย
ทำธุรกรรม (Deals) และขอตกลงความรวมมือตาง ๆ หลายรายการในป 2564 หนึ่งในธุรทำธุ
กรรมที
่โดดเด
น ไดแกและข
การเสนอ
รกรรม
(Deals)
อตกลงความรวมมือตาง ๆ หลายรายการในป 2
ขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของ บร�ษัท เง�นติดลอ จำกัด (มหาชน) ในเดื
อนเมษายน
และถื่วไปเป
อเปนนครั้งแรก (IPO) ของ บร�ษัท เง�นติดลอ จำก
ขายหุ
นใหมแกป2564
ระชาชนทั
IPO ขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีมาของหุนในกลุมธุรกิจเง�นทุนและหลักทรัพย ซึ่งถือเปนIPO
ความภาคภู
มิใจของธนาคารและ
ขนาดใหญ
ที่สุดเทาที่เคยมีมาของหุนในกลุมธุรกิจเง�นทุนและหลักทร
พันธมิตรธุรกิจที่รวมกันทำธุรกรรมนี้จนประสบความสำเร็จและไดรับรางวัล Best LocalพัCurrency
Most
นธมิตรธุรBond
กิจที่รวDeal
มกัน&ทำธุ
รกรรมนี้จนประสบความสำเร็จและไดรับรางว
Innovative Deal of the Year และ Best Equity IPO Deal of the Year in Southeast Asia
จาก TheDeal
Alpha
Southeast
Innovative
of the
Year และ Best Equity IPO Deal of the Year in
Asia Awards
Asia Awards

ธุรกิจบร�หารเง�นของธนาคารยังคงสามารถรักษาความแข็งแกรงของบทบาทการเปนผูนำตลาดด
ขายตราสารหนี
้
ธุรกิจบร�านการซื
หารเง�น้อของธนาคารยั
งคงสามารถรั
กษาความแข็งแกรงของบทบาท
และการออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ซึ่งทำใหธนาคารไดรับรางวัลตาง ๆ อาทิ รางวัล Best Bond
Dealer,นBest
และการออกหุ
กูที่มSecondary
ีอนุพันธแฝง ซึ่งทำใหธนาคารไดรับรางวัลตาง ๆ อาทิ
Market Contributor, Best Bank for Investment Solutions และ Best Foreign Currency
FX Bank
จากสมาคมตลาด
Market
Contributor,
Best Bank for Investment Solutions และ Best F
ตราสารหนี้ไทย The Asset Asian Awards และ Refinitiv ตามลำดับ อันเปนเคร�่องยืนยัตราสารหนี
นถึงความสำเร็
ของธนาคารใน
้ไทย จThe
Asset Asian Awards และ Refinitiv ตามลำดับ อันเ
การสรางการเติบโตและความแข็งแกรงของธุรกิจนี้ไดเปนอยางดี
การสรางการเติบโตและความแข็งแกรงของธุรกิจนี้ไดเปนอยางดี
การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวตามแผนกลยุุทธ Forward23+

การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวตามแผนกลยุุทธ Forward23+

ธนาคารไดเขาสูป ท ่ี 2 ของการดำเนินการตามแผนกลยุทุ ธ Forward23+ ซึง่ การดำเนินการตามแนวคิ
ดกลยุ
(Strategic นการตามแผนกลยุทุ ธ Forward23+ ซึง่ กา
ธนาคารได
เขาสูทุ ป ธท ห่ี 2ลักของการดำเนิ
Themes) มีความคืบหนาดวยดีในแตละดาน ไดแก การปรับพอรตสินทรัพย ใหเปนไปอยางเหมาะสมและสร
างผลตอบแทนได
Themes) มีความคื
บหนาดวยดีในแตละดาน ไดแก การปรับพอรตสินทรัพย
สูงข�้น (Reshaping Our Portfolio) การกระจายฐานเง�นฝาก (Diversifying Deposits) การบร�
ารจัดการคาOur
ใชจาPortfolio)
ยอยาง การกระจายฐานเง�นฝาก (Diversifying
สูงข�้น ห(Reshaping
มีประสิทธิภาพ (Driving Cost Efficiency) การนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใชเพ�่อสรางคุมีณ
คา ท(Digitalising
for Value)
ประสิ
ธิภาพ (Driving
Cost Efficiency) การนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปร
การปฏิบัติตามมาตรการในการบร�หารความเสี่ยงอยางเครงครัด (Strengthening Riskการปฏิ
Management
Discipline) และ หารความเสี่ยงอยางเครงครัด (Streng
บัติตามมาตรการในการบร�
การพัฒนาการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในดานตาง ๆ (Transforming Human Capital)
กรสำคั
การพัฒโดยกลจั
นาการบร�
หารจัญดในการ
การทรัพยากรบุคคลในดานตาง ๆ (Transformi
ขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร ไดแก ธุรกิจรายยอย ธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจบร�หารเง�นขัซึบ่งเคลื
ลวนมี
บโตอยางมั่นได
คงแก ธุรกิจรายยอย ธุรกิจขนาดใหญ และธุร
่อนธุการเติ
รกิจของธนาคาร
โดยเฉพาะดานการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) และดานเง�นฝากออมทรัพยและกระแสรายวั
น (CASA)านการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) และดานเง�นฝากออมทรัพ
โดยเฉพาะด

เมื่อมองไปขางหนา การกาวยางของธนาคารยังคงเปนไปตามว�สัยทัศน ในการ “กาวไปสูการเป
นธนาคารชั
น
เมื่อมองไปข
างหน้นานำของอาเซี
การกาวยายงของธนาคารยั
งคงเปนไปตามว�สัยทัศน ในก
ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารจะมุงเนนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยี
ิจ�ทัวลยเทคโนโลยี
มาปรับใช เพ�ด่อิจ�ให
ที่ขับเคลื่อดนด
ทัล” โดยธนาคารจะมุงเนนรูปแบบการดำเน
สามารถนำเสนอบร�การทางการเง�นที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา รวมทั้งสามารถปรั
บเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
สามารถนำเสนอบร�
การทางการเง�นที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา ร
ภายในใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข�้น ทั้งนี้ ธนาคารไดมีการเพ��มแนวคิดกลยุ
ุทธหลักมีค(Strategic
ภายในให
วามคลองตัThemes)
วและมีประสิทธิภาพมากข�้น ทั้งนี้ ธนาคารไดมีการ
ภายใตแผนกลยุุทธ Forward23+ อีกหนึ่งดาน ไดแก การบร�หารจัดการเพ�่อความยั่งยืน เนืภายใต
่องจากชาวซี
ไอเอ็
บี ไทย เชื่อวา อีกหนึ่งดาน ไดแก การบร�หารจัดการเพ�่อ
แผนกลยุ
ุทธมForward23+
การที่ธุรกิจและสังคมจะสามารถเติบโตกาวหนาไดนั้น ตองขับเคลื่อนองคกรไปตามแนวทางการพั
่งยืนและคำนึง บโตกาวหนาไดนั้น ตองขับเคลื่อนองคกร
การที่ธฒ
ุรกินาอย
จและสัางงยัคมจะสามารถเติ
รอบดานในทุกมิติทั้งดานสิ�งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยปลูกฝงใหเปนรอบด
สวนหนึ
่งของกDNA
กร อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดย
านในทุ
มิติทั้งขององค
ดานสิ�งแวดล
นอกจากนี้ ธนาคารจะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจหร�อพัฒนาความสัมพันธกบั พันธมิตรทางธุ
รกิจเพ�ม� ้ ธนาคารจะแสวงหาพั
เติม เพ�อ่ ใหผลิตภัณฑนธมิตรทางธุรกิจหร�อพัฒนาความสัมพันธก
นอกจากนี
และบร�การที่นำเสนอ รวมทั้งชองทางการใหบร�การของธนาคารมีความหลากหลายและครอบคลุ
มมากยิ
�งข�้น รวมทั
และสำหรั
และบร�การที
่นำเสนอ
้งชอบงทางการใหบร�การของธนาคารมีความหล
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารยังคงมุงมั่นในการสงมอบคุณคาและการใหบร�การที่สามารถตอบโจทย
ความตองการให
กับ งคงมุงมั่นในการสงมอบคุณคาและการให
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
ธนาคารยั
ลูกคา ผานการผนึกกำลังรวมกับเคร�อขายกลุมซีไอเอ็มบีในอาเซียน
ลูกคา ผานการผนึกกำลังรวมกับเคร�อขายกลุมซีไอเอ็มบีในอาเซียน

ทายสุดนี้ เมื่อป 2564 ไดสิ�นสุดลง ผมขอใชโอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร
และพนั
ทายสุดฝนีา้ เมืยจั่อดปการ
2564
ไดสิ�นกสุงาน
ดลง ผมขอใชโอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณ
ธนาคารหร�อ #teamCIMBThai ทุกทาน ที่ใหการตอนรับอยางอบอุนและคำชี้แนะตางๆธนาคารหร�
ที่เปนประโยชน
ในปแรกของการ ทุกทาน ที่ใหการตอนรับอยางอบอุนและ
อ #teamCIMBThai
ปฏิบัติงานของผมในประเทศไทย ขอบคุณทุกทานสำหรับการสนับสนุน การทุมเทอุทิศตนทำงานอย
างไมรูจักเหน็ดเหนื่อยขอบคุณทุกทานสำหรับการสนับสนุน กา
ปฏิบัติงานของผมในประเทศไทย
เพ�่อใหธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวสำหรับป 2564 ได ทุกทานลวนมีบทบาทสำคัเพ�ญ่อให
ตอธการสร
างผลประกอบการ
นาคารสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวสำหรับป 2564 ได ทุกทานลว
ที่แข็งแกรงและความสำเร็จตางๆ ที่ธนาคารไดรับ แมวาจะอยูในชวงที่มีความทาทายทางเศรษฐกิ
มากมายก็
ตาม จตางๆ ที่ธนาคารไดรับ แมวาจะอยูในชวงที่มีความท
ที่แข็งจแกร
งและความสำเร็

นอกจากนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ของธนาคาร ไมวา จะเปนผูถ อื หุนอกจากนี
น ลูกคา พั้ ผมขอแสดงความขอบคุ
นธมิตรทางธุรกิจ และ ณผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ของธนาคาร ไม
หนวยงานกำกับดูแลของทางการ ที่ใหความไววางใจและความเชื่อมั่นตอองคกรและบุคลากรของธนาคารด
ยดีเสมอมา ที่ใหความไววางใจและความเชื่อมั่นตออ
หนวยงานกำกับดูแวลของทางการ
แมวาสถานการณจะยังคงมีความไมแนนอนสูงจากความกังวลตอไวรัสสายพันธุโอไมครอนแมธนาคารขอให
คำมั
าจะมุคงวามไม
มั่น แนนอนสูงจากความกังวลตอไวรัสสายพ
วาสถานการณ
จะยั่นวงคงมี
ทำงานรวมกันอยางเต็มที่ เพ�่อใหสามารถบรรลุผลการดำเนินงานอันเปนเลิศในป 2565 เพ�ทำงานร
่อใหธุรวกิมกั
จผนาอย
นพานงเต็
ว�กมฤตการณ
ที่ เพ�่อใหสามารถบรรลุผลการดำเนินงานอันเปนเล
ครั้งนี้ไดอยางแข็งแกรงกวาที่เคยเปน พรอมทั้งขับเคลื่อนองคกรสูการเติบโตอยางยั่งยืนเพ�่อครัผู้งมนีีส้ไวดนได
ยทุงกแกร
กลุงมกวและสั
คม น พรอมทั้งขับเคลื่อนองคกรสูการเติบโต
อยาเสีงแข็
าที่เงคยเป
โดยรวมตอไป
โดยรวมตอไป

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564
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สารจากประธานเจาหนาที่บร�หสารจากประธานเจ
าร
าหนาท
กลุมซี ไอเอ็มบี
กลุมซี ไอเอ็มบี
เร�ยน ทานผูถือหุน

เร�ยน ทานผูถือหุน

ป 2564 จะเปนอีกปแหงความทาทายที่โลกตองจดจำ โดยจะเห็นภาพของการฟ��นตัวที่แตกตางกันทั่วโลกท
ป 2564
ามกลางสถานการณ
จะเปนอีกปแหงความท
การแพร
าทายที
ระบาดของโรคติ
่โลกตองจดจำ
ดเชืโดยจะเห็
้อ
นภาพของการฟ��นตัวท
ไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) อีกระลอกจากการกลายพันธุเปนสายพันธุโอไมครอน เศรษฐกิจโลกมีไวรั
การฟ�
สโคโรนา
�นตัวในระดั
2019บ(โคว�
ที่แตกต
ด-19)
างกัอีนกออกไปควบคู
ระลอกจากการกลายพั
กับการ นธุเปนสายพันธุโอไมครอ
ผอนคลายมาตรการปดสถานที่และจำกัดการเคลื่อนยายเดินทาง โดยบางประเทศไดเร��มกลับสูสภาวะก
ผอนคลายมาตรการป
นสถานการณโรคระบาด
ดสถานที
สำหรั
่และจำกั
บประเทศไทยซึ
ดการเคลื่งอเปนยนายเดินทาง โดยบางประเทศได
ประเทศที่เศรษฐกิจพ�่งพ�งภาคการสงออกและภาคการทองเที่ยวเปนหลัก ทำใหยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ประเทศที่เศรษฐกิ
การแพร
จพ�่งพ�รงะบาดอี
ภาคการส
กระลอกดั
งออกและภาคการท
งกลาวในชวงองเที่ยวเปนหลัก ทำใหยังคงได
ไตรมาสที่ 3 ของป สงผลใหการฟ�น� ตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางเชือ่ งชา และทำใหเง�นบาทซึง่ เปนสกุลเง�นทีไตรมาสที
เ่ คยแข็งค่า3ในช
ของป
วงกสองนสถานการณ
ผลใหการฟ�น� ตัโรคระบาดอ
วทางเศรษฐกิ
อนคจเป
าลง
นไปอยางเชือ่ งชา และทำใหเง�นบา

แมวาจะเผชิญกับปญหาความทาทายนานัปการมาอยางตอเนื่อง ผลการดำเนินงานในป 2564 ของธนาคาร
แมวาจะเผชิ
ซีไอเอ็ญมกับีบปไทย
ญหาความท
สะทอนใหเาห็ทายนานั
นถึงความแข็
ปการมาอย
งแกรงในางตอเนื่อง ผลการดำเนินงานใ
ธุรกิจที่ธนาคารมุงเนน โดยธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม 2,440.6 ลานบาท เพ��มข�้นถึงรอยละธุร89.1
กิจที่ธเมืนาคารมุ
่อเทียบกังเน
บปน 2563
โดยธนาคารมี
อันเปนผลจากการบร�
กำไรสุทธิตามงบการเง�
หาร นรวม 2,440.6 ลานบาท
จัดการคาใชจายอยางเหมาะสม ทำใหคาใชจายในการดำเนินงานลดลงรอยละ 8.1 หร�อ 723.3 ลานบาทจัดรวมทั
การค้งาการตั
ใชจายอย
้งสำรองลดลงร
างเหมาะสมอยละ
ทำให25.7
คาใชปจาจยในการดำเนิ
จัยทั้งสอง นงานลดลงรอยละ 8.1 หร�อ
นี้ชวยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของรายไดจากการดำเนินงานอันเปนผลจากยอดเง�นใหสินเชื่อนีที้ช่ลวดลงได
ยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของรายได
และทำใหอัตราสวนคาใชจายตอรายได
จากการดำเนิ
ของ
นงานอันเปนผลจากย
ธนาคารลดลงจากรอยละ 59.6 ในป 2563 มาอยูที่รอยละ 57.0 ในป 2564
ธนาคารลดลงจากรอยละ 59.6 ในป 2563 มาอยูที่รอยละ 57.0 ในป 2564

ในป 2564 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องในการดำเนินการตามว�สัยในป
ทัศน2564
เพ�่อ“กธนาคาร
าวไปสูกซีารเป
ไอเอ็นมธนาคารชั
บี ไทย ยัง้นคงประสบความสำเร็
นำของอาเซียน จอยางตอเนื่องในการดำ
ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารไดออกผลิตภัณฑ ใหม อาทิ เง�นฝากออมทรัพย สปทีด่ขดีับเคลื
(Speed
่อนดวD)ยเทคโนโลยี
และเง�นฝากออมทรั
ดิจ�ทัล” โดยธนาคารได
พย สปดดี พลัออกผลิ
ส ตภัณฑ ใหม อาทิ เง�นฝา
ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเง�นฝากออมทรัพย ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ใหอัตราผลตอบแทนสู
ซีไอเอ็
ง รวมทั
มบี ไทย
้งธนาคารมี
(Speed ยD+)
อดผูซึ่ง ใชเปงนานผ
ผลิาตนช
ภัณองทางดิ
ฑเง�นฝากออมทรั
จ�ทัล
พย ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ให
มากกวา 200,000 ราย โดยปจจ�บันมีสัดสวนการทำธุรกรรมผานชองทางดิจ�ทัลมากกวารอยละ 70 ของปร�
มากกว
มาณการทำธุ
า 200,000 รราย
กรรมทั
โดยป้งหมด
จจ�บันซึมี่งปรั
สัดบสตัวนการทำธุ
วสูงข�้นจากรกรรมผานชองทางดิจ�ทัลมากก
สัดสวนรอยละ 50 ในปทผ่ี า นมา นอกจากนี้ ธนาคารยังไดทมุ เทพัฒนาบร�การดวยบร�การดานการทำธุสัรดกรรมระหว
สวนรอยละางประเทศให
50 ในปทผ่ี กา บั นมา
ลูกคนอกจากนี
าทุกกลุม ้ (Segment)
ธนาคารยังไดทมุ เทพัฒนาบร�การดวยบร
จากการที่มีความไดเปร�ยบดวยเคร�อขายอันแข็งแกรงทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำใหมีรายไดจากธุรกรรมการค
จากการที
าภายในภู
่มีความได
มิภาคอาเซี
เปร�ยบดยนวยเคร�
(Intra-ASEAN
อขายอันแข็Trade)
งแกรงทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำใหมีราย
มากกวา 3,000 ลานบาท และเปนตัวแทนในการชำระดุลระบบการชำระเง�นระหวางประเทศผาน QR Codeมากกว
ระหวาางประเทศไทยกั
3,000 ลานบาท
บประเทศมาเลเซี
และเปนตัวแทนในการชำระดุ
ย และประเทศไทย
ลระบบการชำระเง�นระหวางประเท
กับประเทศอินโดนีเซีย ทัง้ นี้ ในป 2564 คาความพ�งพอใจของลูกคาตอองคกรสุทธิ (Net Promoter Score:
กับประเทศอิ
NPS) สำหรั
นโดนีบเธุซีรยกิทัจง้รายย
นี้ ในปอยของธนาคาร
2564 คาความพ�
ไดรงบั พอใจของลู
การ
กคาตอองคกรสุทธิ (Ne
จัดอับดับอยูใน 2 อันดับแรกจากธนาคารทั้งหมด 18 แหง
จัดอับดับอยูใน 2 อันดับแรกจากธนาคารทั้งหมด 18 แหง

นอกเหนือจากความมุงมั่นของธนาคารที่จะสงมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคาในการใชบร�การกั
นอกเหนื
บธนาคารแล
อจากความมุ
ว การสรรหาบุ
งมั่นของธนาคารที
คลากรที่ม่จีคะส
วามรู
งมอบประสบการณ
ความ
ที่ดีที่สุดใหกับลูกค
สามารถ (Talent) ยังเปนอีกดานหนึ่งที่กลุมซีไอเอ็มบีและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใหความสำคัญ โดยธนาคารมุ
สามารถง(Talent)
หวังจะเปนยัองค
งเปนกอีรที
กด่ดาีทนหนึ
ี่สุดสำหรั
่งที่กลุบมบุซีคไอเอ็
ลากรที
มบีแ่มละธนาคาร
ี
ซีไอเอ็มบี ไทย ใหคว
คุณภาพเพ�่อเติบโตกาวหนาไปดวยกัน การที่ธนาคารไดรับรางวัล Excellence in Graduate Recruitment
คุณภาพเพ�
and่อDevelopment
เติบโตกาวหนาไปด
และ วBest
ยกันCompanies
การที่ธนาคารได
to รับรางวัล Excellence in G
Work for in Asia (สุดยอดองคกรที่นาทำงานดวยมากที่สุดในเอเชีย) ถือเปนประจักษพยานของความสำเร็
Workจนีfor
้ไดเinปนAsia
อยางดี
(สุดยอดองคกรที่นาทำงานดวยมากที่สุดในเอเชีย) ถือเปนประจักษพ

ในดานผลการดำเนินงานของกลุมซีไอเอ็มบี ในป 2564 กลุมซีไอเอ็มบีมีความคืบหนาอยางเดนชัดในด
ในการดำเนิ
านผลการดำเนิ
นการตามแผนกลยุ
นงานของกลุุทมธซีไForward23+
อเอ็มบี ในป 2564
ซึ่ง กลุมซีไอเอ็มบีมีความคืบห
รายละเอียดของแผนดังกลาวไดเร�ยนใหทา นผูถ อื หุน ทราบแลวในปทผ่ี า นมา โดยในสวนของการสงมอบผลตอบแทนทางการเง�
รายละเอียดของแผนดันงทีกล
ย่ ง่ั ายืวได
น (Delivering
เร�ยนใหทา นผู
Sustainable
ถ อื หุน ทราบแลวในปทผ่ี า นมา โดยในสวนข
Financial Returns Pillar) ธนาคารไดทำการปรับพอรตสินทรัพย ใหเปนไปอยางเหมาะสมและสรางผลตอบแทนได
Financial Returns
สูงข�้น โดยมุ
Pillar)
งเนธนาคารได
นธุรกิจที่สรทาำการปรั
งผลกำไรบพอร
อาทิตสินทรัพย ใหเปนไปอยางเหมา
ธุรกิจรายยอย ขณะที่ลดปร�มาณธุรกิจในตลาดหร�อออกจากตลาดที่มีการเติบโตเพ�ยงเล็กนอย อาทิ ธุรกิจพาณิ
รายยชอยยธขณะที
นกิจในประเทศไทย
่ลดปร�มาณธุรกลุ
กิจมในตลาดหร�
ซีไอเอ็มบียอังคง
ออกจากตลาดที่มีการเติบโตเพ�ย
ใหความสำคัญอยางยิ�งตอการบร�หารจัดการคาใชจายอยางเหมาะสม โดยสามารถควบคุมคาใชจาให
ยได
ความสำคั
หลายสวญ
นอย
อยางเป
งยิ�งนตขัอ้นการบร�
เปนตอน
หารจั
ซึ่งสดงการค
ผลบวกต
าใชจอายอยางเหมาะสม โดยสามารถ
ผลประกอบการ และนอกเหนือจากการควบคุมคาใชจายแลว กลุมซีไอเอ็มบียังใหความสำคัญตอการลงทุ
ผลประกอบการ
นเชิงกลยุทธทและนอกเหนื
ี่สรางโอกาสในการเติ
อจากการควบคุ
บโตอยมาคงยัาใช่งยืจนายแลว กลุมซีไอเอ็มบียังใหความ
อาทิ การบร�หารความมั่งคั่ง การใหบร�การทางการเง�นตามหลักศาสนาอิสลาม และธุรกิจขนาดใหญทีอาทิ
่มีธุรกรรมข
การบร�าหมประเทศในภู
ารความมั่งคัม่งิภการให
าคอาเซี
บร�ยกนารทางการเง�
และโดยเฉพาะ
นตามหลักศาสนาอิสลาม และธุร
อยางยิ�งธุรกรรมที่ทำดวยระบบดิจ�ทัล (Digital Platforms) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการกาวสูการเปนธนาคารที
อยางยิ
่ให�งบธุร�รกกรรมที
ารดวยระบบดิ
่ทำดวยระบบดิ
จ�ทัลไดเจป�ทนัลอย(Digital
างดี ทั้งPlatforms)
นี้ คาใช ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการกา
จายดานเทคโนโลยีมแี นวโนมเพ�ม� สูงข�น้ ตัง้ แตป 2561 โดยความพยายามในการนำเทคโนโลยีดจิ ท� ลั มาปรัจาบยด
ใชเาพ�นเทคโนโลยี
อ่ สรางคุณคมแีานวโน
(Digitalising
มเพ�ม� สูงข�for
น้ ตัValue)
ง้ แตป 2561
ไดสง ผล
โดยความพยายามในการนำเทค
สัมฤทธิ์ดังจะเห็นไดจากตัวชี้วัดดานความมีเสถียรภาพของการใหบร�การดวยระบบดิจ�ทัลของธนาคารในประเทศต
สัมฤทธิ์ดังจะเห็
างๆนไดภายใต
จากตักวลุชีม้วัดซีไดอเอ็
านความมี
มบี ที่อยูเสถี
ในระดั
ยรภาพของการให
บสูง
บร�การดวยระบบด
กวาเปาหมายและมีคะแนนความพรอมใชงานของระบบ (Availability) สูงเกือบรอยละ 100
กวาเปาหมายและมีคะแนนความพรอมใชงานของระบบ (Availability) สูงเกือบรอยละ 1

กลุมซีไอเอ็มบีอยูในตำแหนงเปอรเซ็นต ไทลที่ 79 ของธุรกิจธนาคารทั่วโลก จากการจัดลำดับของ S&P
กลุมซีGlobal
ไอเอ็มบีตามการประเมิ
อยูในตำแหนงนเปอร
ดานความยั
เซ็นต ไทล่งทยืี่น79
องคของธุ
กร รกิจธนาคารทั่วโลก จากกา
(Corporate Sustainability Assessment) ในป 2564 ซึ่งถือวาประสบความสำเร็จไดเร็วกวาเปาหมายที
(Corporate
่กำหนดไว ใSustainability
นแผนกลยุุทธ Forward23+
Assessment)ถึในป
ง 3 ป2564
ที่ตั้งซึ่งถือวาประสบความสำเร็จได
เปาหมายทีต่ ำแหนงควอไทลสงู สุดภายในป 2567 ทัง้ นี้ การประเมินดานความยัง่ ยืนดังกลาวของ S&P Global
เปาหมายที
จะนำมาใช
ต่ ำแหนใงนการคั
ควอไทลดสเลืงู อสุกบร�
ดภายในป
ษทั ทีเ่ ข2567
าเกณฑทัดง้ นีชั นี้ การประเมินดานความยัง่ ยืนดัง
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยกลุม ซีไอเอ็มบีจะติดตามดูแลในเร�อ่ งนีอ้ ยางตอเนือ่ งตอไปDow
เนือ่ งจากในอนาคตบร�
Jones Sustainability
ษทั ทัIndex
ว่ โลกต(DJSI)
างมีแนวโน
โดยกลุ
มกำหนด
ม ซีไอเอ็มบีจะติดตามดูแลในเร�อ่ งนีอ้
นโยบายการพัฒนาดานความยั่งยืนตางๆ ในการดำเนินธุรกิจมากข�้น
นโยบายการพัฒนาดานความยั่งยืนตางๆ ในการดำเนินธุรกิจมากข�้น

สำหรับในป 2565 กลุมซีไอเอ็มบี จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุุทธ Forward23+ ตอไป โดยไดมีการปรั
สำหรั
บให
บในป
เหมาะสมสอดคล
2565 กลุมซีไออเอ็
งตามสภาวะแวดล
มบี จะยังคงดำเนิอนมมากข�
การตามแผนกลยุ
้น
ุทธ Forward23+ ต
เนื่องจากมีแนวโนมที่อาจมีการปรับใหโรคโคว�ด-19 เปนโรคประจำถิ�น กลุมซีไอเอ็มบีจะใหความสำคัญเนืต่องจากมี
การสรแานวโน
งการเติ
มทีบ่อโตของรายได
าจมีการปรับใให
หแโข็รคโคว�
งแกรงดตามการ
-19 เปนโรคประจำถิ�น กลุมซีไอเอ็มบีจ
ฟ��นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสูความสำเร็จของกลุ
ฟ��นตัมวซีของเศรษฐกิ
ไอเอ็มบีใหเปจนธนาคารอาเซี
โดยมีธนาคารซี
ยนชั
ไอเอ็
้นนำ
มบีซึไทย
่งเมื่อเปภาวะ
นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนส
ตลาดเอื้ออำนวย กลุมซีไอเอ็มบีจะเรงขยายการเติบโตในลูกคากลุมมั่งคั่ง (Affluent Segment) สรางการเติ
ตลาดเอืบ้อโตของสิ
อำนวยนกลุ
เชื่อมอย
ซีไอเอ็
างยัม่งบียืจนะเรและใช
งขยายการเติ
ประโยชนจบาก
โตในลูกคากลุมมั่งคั่ง (Affluent
จ�ดแข็งของเคร�อขายในภูมิภาคอาเซียนเพ�่อขยายพลวัตการทำธุรกรรมการคาขามประเทศตางๆ ภายในภู
จ�ดมแข็ิภงาค
ของเคร�
ในสวอนของการปรั
ขายในภูมิภาคอาเซี
บเปลี่ยยนไปสู
นเพ�ธ่อนาคารชั
ขยายพลวั
้นนำ
ตการทำธุรกรรมการคาขามปร
ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัล กลุมซีไอเอ็มบีจะนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช ในการใหบร�การตางๆ มากข�
ที่ขับเคลื
้น (Digitalisation)
่อนดวยเทคโนโลยี
รวมทั
ดิจ�ท้งัลพัฒ
กลุนาความร
มซีไอเอ็มบีวจมมื
ะนำเทคโนโลยี
อกับ
ดิจ�ทัลมาปรับใช ในการ
พันธมิตร เพ�่อสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหกับลูกคา นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญตอการบร�หารจัพัดการค
นธมิตารใชเพ�จา่อยและการสร
สงมอบคุณาคงประสิ
าที่เหนืทอธิกว
ผลในการทำงาน
าใหกับลูกคา นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญ
ควบคูไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจากแผนงานดังกลาวและการสรางคุณคาที่แตกตางใหกับลูกคาควบคู
จะชวยเสร�
ไปกับมการขั
ความพร
บเคลือ่อมให
นธุกรกิับจธนาคารในการส
ซึ่งจากแผนงานดั
งมอบ
งกลาวและการสรางคุณคาที่แตก
ผลิตภัณฑและบร�การที่เหนือชั้นใหกับลูกคาในปใหมนี้
ผลิตภัณฑและบร�การที่เหนือชั้นใหกับลูกคาในปใหมนี้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

กลุมซีไอเอ็มบีคาดวา เศรษฐกิจไทยจะมีการฟ��นตัวอยางคอยเปนคอยไปตั้งแตป 2565 เปนตนไป จากการที่อัตราการไดรับวัคซีนสะสม
ในประเทศไทยเพ�ม� สูงข�น้ และการกลับมาเปดกิจการภาคธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ อีกครัง้ สำหรับภาคการทองเทีย่ ว
คาดวาจะมีการฟ��นตัวอยางชาๆ จากผลของการผอนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางทองเที่ยว และการเปดรับนักทองเที่ยวเขาประเทศ
สิ�งเหลานี้จะเปนปจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดวาจะสามารถกลับมาสูระดับอัตราการเติบโตของป 2562
กอนเกิดการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ไดภายในสิ�นป 2565 โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโตรอยละ 4.0 แมวาจะยังมีความไมแนนอน
จากการกลายพันธุของเชื้อโคว�ด-19 ก็ตาม ทั้งนี้ กลุมซีไอเอ็มบีเชื่อมั่นวา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะสามารถคนพบโอกาสธุรกิจใหมๆ และ
สรางการเติบโตตอไปไดอยางตอเนื่อง
ภายใตการบร�หารของ คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผูจ ดั การใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารของธนาคาร กอปรกับการสนับสนุนดวยดี
ของฝายจัดการ ทำใหธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถฟ�นฝาว�กฤตการณที่เกิดข�้นได อีกทั้งยังไดรับความสำเร็จตางๆ ที่นาชื่นชม ผมจ�ง
เชื่อมั่นเปนอยางยิ�งวา การบร�หารธนาคารภายใตการนำของคุณพอลและทีมผูบร�หาร รวมทั้งความมุงมั่นและการสนับสนุนจากพนักงาน
ธนาคารทุกทาน จะชวยผลักดันใหธนาคารสามารถบรรลุว�สัยทัศนและเปาหมายที่ทาทายที่ไดกำหนดไว ได
ในนามของกลุมซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณตอประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ลูกคาผูมี
อุปการคุณ ผูถ อื หุน และผูเ กีย่ วของทุกฝายที่ไดมอบความไววางใจและสนับสนุนธนาคารดวยดีเสมอมา และทีส่ ำคัญอยางยิง� ผมขอขอบคุณ
เพ�่อนพนักงาน #teamCIMB Thai ทุกทานที่ไดทุมเททำงานดวยความพากเพ�ยรตลอดปที่เต็มไปดวยความทาทายนี้ และดวยความมุงมั่น
และการสนับสนุนรวมแรงรวมใจของทุกทาน ผมเชื่อมั่นวา การดำเนินการตามแผนกลยุุทธ Forward23+ ในขั้นตอไปจะประสบความสำเร็จ
ดวยดี และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะสามารถกาวไปสูก ารเปนธนาคารชัน้ นำของอาเซียนทีข่ บั เคลือ่ นดวยเทคโนโลยีดจิ ท� ลั ไดอยางมัน่ คงและ
แข็งแกรง
ขอบคุณครับ

ดาโตะ อับดุล ราฮมัน อาฮมัด
ประธานเจาหนาที่บร�หาร กลุมซีไอเอ็มบี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ดาโตะ โรเบิรต
แชบ เดา เม็ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

นายอนนต
สิร�แสงทักษิณ

นางอรนุ ช
อภิศักดิ์ศิร�กุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. รอม
หิรัญพฤกษ

นายชาญมนู
สุมาวงศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธาน Board Risk and Compliance Committee

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

นายนิติ
จ�งนิจนิรันดร

นายณัฐศักดิ์
โรจนพ�เชฐ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานสำรอง Board Risk
and Compliance Committee

นายฮาฟร�ซ
บิน อับดุล ราฮมัน

ดาโตะ อับดุล
ราฮมัน อาฮมัด

กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

กรรมการ

25

นายพอล
วอง ชี คิน
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บร�หาร

ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ผูบร�หารระดับสูง

นายพอล
วอง ชี คิน
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร
รักษาการผูบร�หารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ
รักษาการผูบร�หารสูงสุดพาณิชยธนกิจ

นายสุธีร
โลวโสภณกุล

นายอาทิตย
มาสถิรกุล

นายเจสัน
ลีออง กอก ยิว

ที่ปร�กษากรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

ผูบร�หารสูงสุด
บร�หารความเสี่ยง

ผูบร�หารสูงสุดการเง�น

นายตัน
คีท จ�น

นางสาวสิร�พร
สนั่นไพเราะ

นางกนกไพ
วงศสถิตยพร

ผูบร�หารสูงสุด
ธุรกิจรายยอย

ผูบร�หารสูงสุด
ตรวจสอบภายใน

ผูบร�หารสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป 2564

นายประภาส
ทองสุข

นายเศรษฐจักร
ลียากาศ

นายเพา
จาตกานนท

ผูบร�หารสูงสุด
สื่อสารองคกร

ผูบร�หารสูงสุด
กำกับการปฏิบัติงาน

ผูบร�หารสูงสุดบร�หารเง�น

นายลิม
ยอง เทียน

นายไพศาล
ธรรมโพธิทอง

นางสมจ�ตร
ชื่นชมชาติ

ผูบร�หารสูงสูดกลยุทธ
และสำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร

ผูบร�หารสูงสุดธุรกรรมการเง�น
ผูบร�หารสูงสุดเทคโนโลยีและว�ทยาการขอมูล

ผูบร�หารสูงสุดปฏิบัติการ

นางสาวอุทัยวรรณ
สุขพรรณพ�มพ

นางสาวปาจร�ย
ทองวานิช

ผูบร�หารสูงสุดบร�หารงาน
ประสบการณลูกคา

ผูบร�หารสูงสุดกฎหมาย
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
1.

โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย

2.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

3.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4.

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

5.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ ธนาคารได้้รัับ
อนุุญาตจากกระทรวงการคลััง และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้ประกอบธุุรกิิจการธนาคารพาณิิชย์์
เป็็นธุุรกิิจหลัักของธนาคาร ธนาคารให้้
ความสำำ�คััญกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีี
คุุณภาพ ประสิิทธิิภาพ และเพิ่่�มคุุณค่่า
ให้้แก่่ลููกค้้า โดยเฉพาะธุุรกิิจที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
ค่่าธรรมเนีียม เช่่น บริิการ Cash Management
การให้้บริิการที่่�ปรึึกษาทางด้้านการเงิิน
และการค้้าผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน นอกเหนืือ
ไปจากผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากและสิินเชื่่�อ เป็็นต้้น
โดยผ่่านช่่องทางบริิการเครืือข่่ายสาขา
และศููนย์์ธุุรกิิจ ตลอดจนช่่องทางดิิจิิทััล
(Digital Banking) บนโทรศััพท์์มืือถืือ
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ลููกค้้าของธนาคารได้้แก่่ ลููกค้้าบุุคคลธรรมดาและลููกค้้าธุุรกิิจจากธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม จนถึึงธุุรกิิจขนาดใหญ่่
ทั้้�งภายในประเทศไทยและข้้ามประเทศทั่่�วภููมิิภาคอาเซีียนผ่่านเครืือข่่ายธุุรกิิจธนาคารครบวงจรของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจหลัักของธนาคาร สรุุปได้้ดัังนี้้�
1.		ธุุรกิิจการธนาคารพาณิิชย์์ ธนาคารให้้บริิการด้้านการธนาคารพาณิิชย์์ทุุกประเภท ได้้แก่่ บริิการรัับฝากเงิิน
บริิการให้้กู้้�ยืืมเงิิน บริิการบััตรเงิินสด บริิการรัับซื้้�อลด บริิการรัับรอง บริิการอาวััล การออกหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
บริิการซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ การออก Letter of Credit (LC) เป็็นต้้น
2.		ธุุรกิิจประกััน ธนาคารได้้รัับใบอนุุญาตเป็็นนายหน้้าประกัันชีีวิิตและนายหน้้าประกัันวิินาศภััยจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
3.		ธุุรกิิจด้้านหลัักทรััพย์์และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือ กระทรวงการคลััง ได้้แก่่
3.1		 การเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
3.2		บริิการนายทะเบีียนและตััวแทนชำำ�ระเงิิน
3.3		ธุุรกิิจค้้าหลัักทรััพย์์และรัับประกัันการจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นตราสารหนี้้�
3.4		 การเป็็นผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
3.5		ธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ การค้้าหลัักทรััพย์์ และการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน
3.6		ธุุรกิิจรัับฝากทรััพย์์สิินและดููแลผลประโยชน์์
3.7		ธุุรกิิจการค้้าตราสารอนุุพัันธ์์
3.8		ธุุรกิิจให้้คำำ�ปรึึกษาทางธุุรกิิจ
3.9		ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์
โดยภาพรวม กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�ธนาคารเข้้าร่่วมลงทุุน เป็็นธุุรกิิจที่่�ส่่งเสริิมธุุรกิิจของธนาคารทางตรงหรืือทางอ้้อมให้้มีี
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
นโยบายของธนาคารยัังคงมุ่่�งเน้้นที่่�ผสานการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างหน่่วยงานสำำ�คััญ ๆ ในเชิิงกลยุุทธ์์ของธนาคารกัับ
บริิษััทย่่อยต่่างๆ ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงตั้้�งใจที่่�จะคงการลงทุุนให้้เหลืือแต่่ในบริิษััทที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตและให้้ผลตอบแทน
การลงทุุนที่่�ดีีในระยะยาวแก่่ธนาคาร
จุุดแข็็งของธนาคารอยู่่�ที่่�การมีีเครืือข่่ายสาขาที่่�มั่่�นคง โดย ณ สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีสาขารวม
54 สาขา แบ่่งเป็็น สาขาที่่�ให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิิน 48 สาขา สาขาที่่�ให้้บริิการเฉพาะสิินเชื่่�อ 6 สาขา และช่่องทางการ
ให้้บริิการทางดิิจิิทััลด้้วย CIMB THAI Digital Banking Application ที่่�ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ เช่่น ตรวจสอบ
ยอดเงิินคงเหลืือในบััญชีี โอนเงิิน ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ ตลอดจนซื้้�อขายหุ้้�นกู้้�และกองทุุนต่่างๆ เป็็นต้้น ได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็ว

1.1.1 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร ของธนาคาร  
วิิสััยทััศน์์
ก้้าวไปสู่่�การเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�ของอาเซีียนที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
พัันธกิิจ
สร้้างองค์์กรให้้เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้ลููกค้้าและสัังคม ด้้วยบริิการการเงิินที่่�ดีีเยี่่�ยม ก้้าวทััน
เทคโนโลยีี และเครืือข่่ายอาเซีียนที่่�แข็็งแกร่่ง

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ค่่านิิยมองค์์กร
ในเดืือนมกราคม 2565 กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีได้้ประกาศค่่านิิยมองค์์กรชุุดใหม่่เรีียกโดยย่่อว่่า EPICC ซึ่่�งกำำ�หนดจากธีีมหรืือ
แนวคิิดสำำ�คััญที่่�ได้้จากการศึึกษาสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานและกลุ่่�มเป้้าหมาย ธีีมหรืือแนวคิิดเหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งต่่อการสร้้างและปรัับปรุุงประสิิทธิิผลองค์์กร ตลอดจนดููแลให้้ทุุกคนในองค์์กรสร้้างผลสััมฤทธิ์์�ร่่วมกััน ดัังนั้้�น เพื่่�อ
เป็็นการสอดรัับกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ธนาคารจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมองค์์กรของธนาคารจากเดิิมคืือ มุ่่�งมั่่�นสร้้างผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแกร่่ง โปร่่งใสและรัับผิิดชอบ และเปี่่�ยมด้้วยพลัังสร้้างสรรค์์ผลัักดััน ไปเป็็น EPICC
E – Enabling Talent : เสริิมสร้้างศัักยภาพบุุคลากร
P – Passion : มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความเป็็นเลิิศ
I – Integrity & Accountability : ซื่่�อสััตย์์และรัับผิิดชอบ
C – Collaboration : ร่่วมมืือร่่วมใจ
C – Customer Centricity : มุ่่�งเน้้นลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง

1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในรอบหลายปีีที่่�ผ่่านมา ธนาคารได้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงที่่�สำำ�คััญๆ หลายด้้านด้้วยกััน โดยธนาคารได้้ดำำ�เนิินโครงการ
Fast Forward ระยะเวลา 2 ปีี (2561-2563) ตามนโยบายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรโดยสร้้างการ
เติิบโตในกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููง สร้้างธนาคารดิิจิิทััลสำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย และบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์ในเชิิงรุุก
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมุ่่�งลงทุุนในการบริิหารบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ และกระตุ้้�นพนัักงานให้้ใช้้ศัักยภาพของตนให้้เต็็ม
ที่่�ในการปฏิิบััติิงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อผลัักดัันการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�สููงขึ้้�นร่่วมกััน

31

32

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�เนิินโครงการ Fast Forward ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน ผสานการทำำ�งานข้้ามสายงาน และ
เปลี่่�ยนโอกาสทางธุุรกิิจต่่างๆ ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม ธนาคารจึึงได้้ดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรต่่อเนื่่�องภายใต้้โครงการ
Forward23+ ระยะเวลา 4 ปีี โดยมุ่่�งใช้้จุุดแข็็งจากสถานะความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดเฉพาะกลุ่่�ม (Niche Segments) ผลัักดััน
สายงานธุุรกิิจหลััก 3 สาย ได้้แก่่ ธุุรกิิจรายย่่อย ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และธุุรกิิจบริิหารเงิิน อัันเป็็นการเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง
ให้้ธนาคารมีีความพร้้อมรองรัับความผัันผวนทางธุุรกิิจและโลกยุุคดิิจิิทััล
จากการที่่�ธนาคารมุ่่�งก้้าวสู่่�การเป็็น Digital-led Bank with ASEAN Reach ธนาคารได้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี และใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในยุุคที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมทางสัังคมและเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็วจากอิิทธิิพลของการปฏิิวััติิทางธุุรกิิจสู่่�โลกยุุคดิิจิิทััล
ธนาคารเป็็น 1 ใน 6 ธนาคารแรกที่่�ผ่่านการทดสอบการให้้บริิการทางการเงิินที่่�นำำ�กระบวนการรู้้�จัักลููกค้้าของตนทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้ภายใต้้สภาพแวดล้้อมการให้้บริิการที่่�จำำ�กััด (e-KYC Sandbox) ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาการให้้บริิการ
อัันเป็็นการเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ (Paradigm) ของผู้้�บริิโภคไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้เปิิดตััว CIMB Thai Digital Banking
Application บนโทรศััพท์์มืือถืือในปลายปีี 2561 และมีีการพััฒนาคุุณลัักษณะ (Features) และฟัังก์์ชััน (Functionalities)
ของแอปพลิิเคชัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ลููกค้้าสามารถใช้้แอปพลิิเคชัันนี้้�เปิิดบััญชีี Digital Saving เพื่่�อรัับอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
สููงสุุดถึึงร้้อยละ 2 โอนหรืือจ่่ายเงิินผ่่าน QR code จองซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หุ้้�นกู้้�ตลาดแรกและตลาดรอง บริิหารจััดการ
การพอร์์ตกองทุุนรวม เป็็นต้้น แอปพลิิเคชัันนี้้�ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี โดยมีียอดผู้้�ใช้้มากกว่่า 220,000 ราย ณ
เดืือนกัันยายน 2564 เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 55 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2563 และยอดการทำำ�ธุุรกรรมผ่่าน
ช่่องทางดิิจิิทััลได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่าจากปีีที่่�ผ่่านมา โดยสััดส่่วนของการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลต่่อธุุรกรรมของ
ธุุรกิิจรายย่่อยทั้้�งหมดได้้เติิบโตขึ้้�นจากร้้อยละ 50 เป็็นร้้อยละ 70 ภายในหนึ่่�งปีี นอกจากนี้้� BizChannel@CIMB Mobile
Application ที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้าธุุรกิิจในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วและสามารถบริิหาร
จััดการบััญชีีธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่�กัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีได้้ทุุกบััญชีีทั่่�วอาเซีียน ซึ่่�งส่่งผลให้้บริิการ BizChannel@CIMB Mobile
Application ของธนาคารได้้รัับ 3 รางวััลจาก Digital CX Awards 2021 ได้้แก่่ Winner: Outstanding Transformation
in Digital CX During COVID-19 (Transaction Banking), Winner: Outstanding Use of Digital Channels for
Improved CX (Transaction Banking) และ Highly Acclaimed: Outstanding Digital CX in Banking App Platform
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารในด้้าน Digital Banking และการตอบสนองลููกค้้ากลุ่่�ม Wealth ธนาคารได้้เปิิดตััวระบบ
Regional Wealth Management System ซึ่่�งเป็็นระบบวางแผนการลงทุุนทางการเงิินให้้กัับลููกค้้าผ่่านอุุปกรณ์์แท็็บเล็็ต
ของพนัักงานแนะนำำ�การลงทุุนของธนาคาร โดยธนาคารเป็็นธนาคารแรกในกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีที่่�เปิิดใช้้ระบบดัังกล่่าว นอกจากนี้้�
ธนาคารได้้มีีการพััฒนาในด้้านของข้้อมููล โดยอาศััยความเชี่่�ยวชาญของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ทีีมพััฒนาข้้อมููลของธนาคาร
สามารถสร้้างโมเดลต่่างๆ โดยใช้้ Machine-Learning (ML) เพื่่�อพััฒนาแคมเปญผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับลููกค้้า Wealth
โดยเฉพาะ อีีกทั้้�งได้้เปิิดเสนอขายกองทุุนรวมของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนอื่่�น ๆ นอกเหนืือไปจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด อย่่างเป็็นทางการ (Open Architecture) ผ่่านระบบ FundConnext ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารในการพััฒนาบริิการแก่่ลููกค้้าดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับรางวััลต่่างๆ
เช่่น Wealth Management Platform of the Year ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�ธนาคารได้้รัับสองปีีติิดต่่อกััน และ Digital Banking
Initiative of the Year เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเป็็นหนึ่่�งในธนาคารแรกๆ ที่่�ได้้มีีการพััฒนาและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินเพื่่�อช่่วย
ลููกค้้าบริิหารความเสี่่�ยงและขยายโอกาสในการลงทุุนได้้อย่่างเหมาะสม โดยร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีในการ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง ตราสารอนุุพัันธ์์ (ด้้านตราสารทุุน/อััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน/เครดิิต)
ซึ่่�งแต่่เดิิมเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยัังใหม่่สำำ�หรัับตลาดประเทศไทย ตลอดจนการค้้าตราสารหนี้้� และการแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ จนเป็็นที่่�ยอมรัับและได้้รัับรางวััลต่่างๆ มากมายในรอบหลายปีีที่่�ผ่่านมา เช่่น 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) เป็็นต้้น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ในปีี 2564 ธนาคารได้้มีีการพััฒนาที่่�เป็็นก้้าวสำำ�คััญอีีกก้้าวหนึ่่�ง โดยธนาคารได้้รัับเลืือกให้้เป็็นตััวแทนในการชำำ�ระดุุล
(Settlement Bank) ระบบการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศผ่่าน QR Code (Cross-border QR Payment Linkage) ถึึง
2 คู่่�ประเทศด้้วยกััน ได้้แก่่ ประเทศไทย – ประเทศมาเลเซีีย และประเทศไทย – ประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งได้้เริ่่�มให้้บริิการตั้้�งแต่่
เดืือนมิิถุุนายน 2564 และเดืือนตุุลาคม 2564 ตามลำำ�ดัับ นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญของการเชื่่�อมโยงการชำำ�ระเงิินในอาเซีียน
(ASEAN Payment Connectivity) เพื่่�อส่่งเสริิมการบููรณาการทางการเงิินในระดัับภููมิิภาคด้้วยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ลดต้้นทุุน และพััฒนาประสบการณ์์การใช้้งานบริิการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ
นอกเหนืือจากเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ ธนาคารในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของพลัังขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้ดำำ�เนิินการโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมตลอดมา ตลอดจนนำำ�หลัักการด้้านความยั่่�งยืืนมา
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและนโยบายทางธุุรกิิจต่่างๆ รวมทั้้�งได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน (CIMB Thai
Sustainability Policy) และ นโยบายการให้้บริิการทางการเงิินอย่่างยั่่�งยืืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy)
โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้เกิิดความชััดเจนและโปร่่งใสในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นความเสี่่�ยง
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการติิดต่่อธุุรกิิจและการให้้บริิการทางการเงิินได้้มีีการหยิิบยกเพื่่�อแก้้ไขอย่่างเพีียงพอ

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2565
สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ รายงานว่่าเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 ขยายตััวร้้อยละ 1.6 ขณะที่่�
สำำ�นัักวิิจััย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยปีี 2565 จะขยายตััวร้้อยละ 3.8 รัับการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทย
ในไตรมาสสี่่�ที่่�ดีีกว่่าคาด เนื่่�องจากปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทานชะงัักงัันที่่�ไม่่รุุนแรงและกำำ�ลัังคลี่่�คลาย ประกอบกัับการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทำำ�ให้้พร้้อมรัับโอกาสทางเศรษฐกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
หลัังมีีการเปิิดเมืืองและเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยว
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 คาดว่่าจะฟื้้�นตััวได้้ดีีกว่่าปีี 2564 ด้้วย 3 ปััจจััยสนัับสนุุน ได้้แก่่
ปััจจััยแรก คืือ การส่่งออก ที่่�คาดว่่าจะเติิบโตร้้อยละ 4.7 จากการฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์และ
ชิ้้�นส่่วน ผลิิตภััณฑ์์ยาง ปิิโตรเคมีี และกลุ่่�มอาหารแปรรููป ตามการขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกและประเทศคู่่�ค้้าสำำ�คััญ
หลัังจากมีีการเร่่งระดมฉีีดวััคซีีน มีีการเปิิดเมืืองและกระตุ้้�นกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอีีกครั้้�ง ขณะที่่�ในภาคการผลิิตของไทย
ไม่่ได้้มีีปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทานชะงัักงัันรุุนแรง สามารถบริิหารจััดการแรงงานที่่�ติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ได้้ดีี ทำำ�ให้้สามารถ
เร่่งกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นได้้ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะส่่งผลดีีต่่อทั้้�งภาคอุุปสงค์์และอุุปทานด้้านการส่่งออกของไทยในปีี 2565
ปััจจััยที่่�สอง คืือ การท่่องเที่่�ยว ที่่�คาดว่่า ในปีี 2565 ประเทศไทยจะมีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาราว 5.1 ล้้านคน ซึ่่�งเป็็นการฟื้้�นตััว
ที่่�ดีีขึ้้�นหลัังจากมีีการเปิิดประเทศและลดข้้อจำำ�กััดด้้านการกัักตััวนัักท่่องเที่่�ยว โดยนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาในประเทศไทยคาดว่่า
จะมาจากประเทศสหรััฐอเมริิกา อัังกฤษ เยอรมนีีและประเทศอื่่�นๆ ในกลุ่่�มยุุโรป กลุ่่�มตะวัันออกกลางและกลุ่่�มอาเซีียน
ขณะที่่�ตลาดนัักท่่องเที่่�ยวหลัักของไทยอย่่างเช่่นนัักท่่องเที่่�ยวจีีนที่่�มีีสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 28 ของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งหมด
ในปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤตโรคระบาด จะยัังไม่่กลัับเข้้ามาในประเทศไทยมากนััก เนื่่�องจากทางการจีีนยัังคงมีี
คำำ�สั่่�งห้้ามประชาชนเดิินทางท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศอยู่่� การฟื้้�นตััวของการท่่องเที่่�ยวคาดว่่าจะเร่่งตััวในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง
มากกว่่าครึ่่�งปีีแรก
ปััจจััยที่่�สาม คืือ กำำ�ลัังซื้้�อของกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ระดัับกลาง-บน ที่่�เริ่่�มเห็็นสััญญาณการใช้้จ่่ายหลัังการเปิิดเมืือง โดยกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจเริ่่�มคึึกคััก ผู้้�บริิโภคเริ่่�มจัับจ่่ายใช้้สอยและนำำ�เงิินออมออกมาใช้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้� ความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้จ่่าย
จะยิ่่�งเพิ่่�มมากขึ้้�น ภายหลัังจากจำำ�นวนประชาชนที่่�ได้้รัับวััคซีีนเข็็ม 3 เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการบริิโภคสิินค้้ากึ่่�งคงทน
(Semi-durables) และสิินค้้าคงทน (Durables) ได้้ ดัังนั้้�น เศรษฐกิิจไทยในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2565 จะขัับเคลื่่�อนด้้วยการ
บริิโภคจากกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ระดัับกลาง-บนเป็็นหลััก ในขณะที่่�กำำ�ลัังซื้้�อของกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ระดัับปานกลาง-ล่่าง จะกลัับมา
ฟื้้�นตััวภายหลัังจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2565 ประกอบกัับการปรัับตััวสููงขึ้้�นของ
รายได้้ภาคเกษตรอัันเป็็นผลจากราคาสิินค้้าเกษตรจะยัังอยู่่�ในระดัับสููงและปริิมาณน้ำำ��ที่่�มีีมากกว่่าปีี 2564
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แม้้เศรษฐกิิจไทยจะพุ่่�งทะยานได้้ในปีี 2565 จากแรงขัับเคลื่่�อนของปััจจััยสนัับสนุุน ดัังกล่่าวข้้างต้้น เศรษฐกิิจไทยยัังคง
เผชิิญปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อไปนี้้�
ปััจจััยแรก คืือ การระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกใหม่่ โดยหากมีียอดผู้้�ติิดเชื้้�อรายวัันเพิ่่�มมากขึ้้�นทั้้�งในประเทศไทย
และประเทศคู่่�ค้้าสำำ�คััญ อาจส่่งผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคและนัักลงทุุน รวมทั้้�งทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ชะลอตััว ซึ่่�งมีีผลต่่อการบริิโภคภายในประเทศ การส่่งออก และการท่่องเที่่�ยว แม้้การเร่่งฉีีดวััคซีีนให้้แก่่ประชาชนอย่่าง
กว้้างขวาง จะทำำ�ให้้ประเทศไทยและอีีกหลายประเทศไม่่มีีมาตรการล็็อกดาวน์์ แต่่ยัังคงต้้องจัับตาผลกระทบต่่อการผลิิต
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน ทำำ�ให้้ภาคการผลิิตหยุุดชะงัักได้้
ปััจจััยที่่�สอง คืือ สงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและประเทศจีีน คาดว่่าจะยัังคงมีีการดำำ�เนิินมาตรการกำำ�แพง
ภาษีีและกีีดกัันทางการค้้าต่่างๆ ต่่อไปในปีี 2565 หากสงครามการค้้าดัังกล่่าวมีีการยกระดัับไปสู่่�มาตรการด้้านอื่่�นๆ
ทางเศรษฐกิิจ อาทิิ สงครามค่่าเงิิน การควบคุุมการไหลเข้้าออกของเงิินทุุน เป็็นต้้น อาจส่่งผลกระทบต่่อบรรยากาศ
การค้้าโลกและการส่่งออกสิินค้้าจากประเทศไทยไปยัังประเทศจีีนและประเทศในกลุ่่�มอาเซีียนได้้ แม้้ว่่าประเทศไทยจะยัังคง
สามารถขยายการส่่งออกสิินค้้าไปยัังสหรััฐอเมริิกาได้้ แต่่อาจไม่่สามารถชดเชยการส่่งออกไปยัังประเทศอื่่�นๆ ที่่�ลดลง
ทำำ�ให้้ยอดการส่่งออกของไทยมีีการปรัับตััวลดลง
ปััจจััยที่่�สาม คืือ ปััญหาเงิินเฟ้้อที่่�อยู่่�ในระดัับสููง จากการที่่�ค่่าครองชีีพได้้ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะจากราคา
น้ำำ��มััน อาหารสด และต้้นทุุนวััตถุุดิิบภาคการผลิิตต่่างๆ คาดว่่าในปีี 2565 อััตราเงิินเฟ้้อจะอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 1.9 และ
ราคาน้ำำ��มัันดิิบเบรนท์์เฉลี่่�ยจะอยู่่�ที่่� 67 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อบาร์์เรล แต่่หากเกิิดปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทานชะงัักงัันในภาคการผลิิต
ของประเทศจีีน หรืือราคาวััตถุุดิิบอื่่�นๆ เพิ่่�มสููงขึ้้�น อััตราเงิินเฟ้้ออาจปรัับสููงขึ้้�นอีีก
ด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน เงิินบาทมีีแนวโน้้มอ่่อนค่่าเทีียบดอลลาร์์สหรััฐในปีี 2565 จากปััจจััยด้้านการเคลื่่�อนย้้ายของเงิินทุุน
คาดว่่าปััญหาเงิินเฟ้้อในสหรััฐอเมริิกาจะยัังคงมีีต่่อเนื่่�องถึึงช่่วงกลางปีี 2565 อาจส่่งผลให้้ธนาคารกลางสหรััฐอเมริิกา
(Fed) ปรัับลดการอััดฉีีดสภาพคล่่องหรืือสิ้้�นสุุดมาตรการผ่่อนคลายในเชิิงปริิมาณทางการเงิิน (Quantitative Easing: QE)
ในช่่วงกลางปีี 2565 ก่่อนปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง ซึ่่�งการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยในสหรััฐอเมริิกา
จะค่่อยเป็็นค่่อยไป และมีีการสื่่�อสารที่่�ชััดเจน จึึงไม่่น่่าจะส่่งผลให้้ตลาดเงิินและตลาดทุุนโลกผัันผวนรุุนแรง คาดว่่าเงิินบาท
ณ ปลายปีี 2565 จะอยู่่�ที่่�ระดัับ 33.50 บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐ
ในส่่ ว นของอัั ต ราดอกเบี้้� ย นโยบาย คาดว่่ า คณะกรรมการนโยบายการเงิิ น (กนง.) จะยัังคงอััตราดอกเบี้้� ย ไว้้ ที่่�
ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี ตลอดทั้้�งปีีเพื่่�อกระตุ้้�นการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งจะมีีการใช้้มาตรการสิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�� (Soft Loan)
หรืือการอััดฉีีดสภาพคล่่องให้้ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ตลอดจนมาตรการช่่วยเหลืือครััวเรืือนที่่�
ขาดรายได้้ เพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการชำำ�ระหนี้้�
สรุุปภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 เป็็นปีีเสืือหมอบรอกระโจน แต่่ให้้ระวัังเสืือร้้ายหรืือปััจจััยเสี่่�ยงทำำ�เศรษฐกิิจสะดุุด
ขณะที่่�ปััญหาความขััดแย้้งทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ตลอดจนมาตรการที่่�ประเทศจีีนจะใช้้ตอบโต้้สหรััฐอเมริิกาและจััดระเบีียบ
เศรษฐกิิจภายในประเทศ อาจสร้้างความผัันผวนต่่อตลาดเงิินและตลาดทุุนได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในด้้านการลงทุุน จะต้้อง
พิิจารณาว่่าธนาคารกลางสหรััฐจะชะลอการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยหรืือยัังคงเสริิมสภาพคล่่องต่่อไปหรืือไม่่ ซึ่่�งจะช่่วยสร้้าง
เสถีียรภาพในตลาดทุุนได้้ ทั้้�งนี้้� การลงทุุนควรมีีการกระจายความเสี่่�ยงในการลงทุุนไปต่่างประเทศ ทั้้�งสหรััฐอเมริิกาและ
กลุ่่�มประเทศยุุโรป จากการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ดีีต่่อเนื่่�อง และการเปิิดเมืืองรัับการฉีีดวััคซีีนที่่�มากขึ้้�น รวมทั้้�งประเทศอื่่�นๆ
ที่่�จะได้้รัับผลกระทบไม่่มากนัักจากอััตราเงิินเฟ้้อที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น เช่่น จีีน ญี่่�ปุ่่�น และเวีียดนาม เนื่่�องจากสามารถควบคุุม
ราคาสิินค้้าในประเทศได้้ดีี และธนาคารกลางสามารถรัับมืือกัับเงิินเฟ้้อได้้ในระดัับสููง จึึงยัังไม่่รีีบดููดซัับสภาพคล่่อง
อัันเป็็นผลดีีต่่อตลาดทุุนรวมถึึงตลาดทุุนไทยที่่�คาดว่่าจะกลัับมาเป็็นที่่�สนใจของนัักลงทุุนต่่างชาติิอีีกครั้้�งภายหลััง
แนวโน้้มเศรษฐกิิจดีีขึ้้�นจากการเปิิดเมืืองและค่่าเงิินที่่�มีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น
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1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้ของธนาคารและบริิษััทย่่อย
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
1.

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
(หน่่วย: ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

%

2563

%

2562

%

7,917.1

79.3

9,561.9

87.9

11,288.5

116.9

17.4

0.2

70.3

0.6

87.4

0.9

1,408.1

14.1

1,485.1

13.6

2,070.2

21.4

44.7

0.4

84.3

0.8

203.1

2.1

รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย

9,387.3

94.0

11,201.6

102.9

13,649.2

141.3

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
1. เงิินรัับฝาก

1,298.8

13.0

2,360.4

21.7

2,851.4

29.5

206.1

2.1

336.8

3.1

719.1

7.4

3. ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

580.3

5.8

696.1

6.4

669.6

6.9

4. เงิินนำำ�ส่่งเข้้าสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก /
กองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนา
ระบบสถาบัันการเงิิน
5. 	อื่่�นๆ

565.5

597.9

5.5

1,062.6

11.0

42.4

5.7
0.4

63.6

0.6

162.8

1.7

2,693.1

27.0

4,054.8

37.3

5,465.5

56.5

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

6,694.2

67.0

7,146.8

65.6

8,183.7

84.8

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

3,285.2

33.0

3,734.5

34.4

1,470.1

15.2

รายได้้รวม

9,979.4

100.0

10,881.3

100.0

9,653.8

100.0

รายได้้ดอกเบี้้�ย
1. เงิินให้้สิินเชื่่�อ
2. รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
3. เงิินลงทุุน
4. 	อื่่�นๆ

2. รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รวมค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

2.

รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
(หน่่วย: ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

%

2563

%

2562

%

1,322.6

40.3

1,152.4

30.9

1,535.7

104.5

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

401.2

12.2

359.7

9.6

370.3

25.2

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

921.4

28.0

792.7

21.2

1,165.4

79.3

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเครื่่�องมืือทาง
การเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร หรืือขาดทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

1,150.7

35.0

940.1

25.2

(177.0)

(12.0)

322.4

9.8

306.0

8.2

344.0

23.4

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

890.7

27.1

1,695.7

45.4

137.7

9.4

3,285.2

100.0

3,734.5

100.0

1,470.1

100.0

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

รายได้้ที่่�มิิ ใช่่ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

บริิษััทย่่อย
(หน่่วย: ล้้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท/โครงสร้าง

2564

%

2563

%

2562

%

3,077.6

94.2

3,481.6

106.4

3,110.2

88.5

728.4

22.3

978.7

29.9

956.7

27.2

2,349.2

71.9

2,502.9

76.5

2,153.5

61.3

917.8

28.1

770.5

23.5

1,360.7

38.7

3,267.0

100.0

3,273.4

100.0

3,514.2

100.0

932.4

79.4

1,372.5

89.3

1,342.5

83.3

24.9

2.1

90.7

5.9

109.4

6.8

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

907.5

77.3

1,281.8

83.4

1,233.1

76.5

รายได้จากการด�ำเนินงาน

266.6

22.7

254.6

16.6

379.2

23.5

1,174.1

100.0

1,536.4

100.0

1,612.3

100.0

รายได้ดอกเบี้ย

0.0

98.7

0.2

(473.7)

0.4

444.2

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

0.0

98.7

0.2

(473.7)

0.4

444.2

รายได้จากการด�ำเนินงาน

0.0

1.3

(0.3)

573.7

(0.3)

(344.2)

0.0

100.0

(0.1)

100.0

0.1

100.0

1. บริิษััท ซีี ไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้้รวม
2. บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้้รวม
3. บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด

รายได้้รวม
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1.2.2 ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ – บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ – บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย แบ่่งกลุ่่�มงานออกเป็็น 3 กลุ่่�มใหญ่่ ได้้แก่่
บรรษััทธุุรกิิจ ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิิชธนกิิจ เพื่่�อให้้บริิการทางการเงิินแก่่กลุ่่�มลููกค้้า
ขนาดใหญ่่ได้้อย่่างครอบคลุุมทุุกผลิิตภััณฑ์์ โดยเน้้นการทำำ�งานเป็็นทีีมเดีียวกััน มีีการวางแผนการขายและการบริิหาร
ดููแลบััญชีีลููกค้้าหลัักร่่วมกัันเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถและคุุณภาพของการให้้บริิการให้้สามารถตอบสนองตรงกัับ
ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ตลอดจนสามารถสร้้างรายได้้และประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ธนาคาร
ในปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยชะลอตััวลงอย่่างต่่อเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
และมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�นจากปีีก่่อน ดัังนั้้�น ธุุรกิิจขนาดใหญ่่จึึงได้้ใช้้ความระมััดระวััง และ
ทำำ�การศึึกษาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อลููกค้้าทั้้�งหมดในพอร์์ตอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เริ่่�มเกิิดวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ในปีี 2563 โดยได้้จััดแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าตามระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�ได้้รัับ และได้้ให้้ความช่่วยเหลืือ
ตามแนวทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับลููกค้้าแต่่ละราย จนลููกค้้าสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้
ในภาพรวมธุุรกิิจขนาดใหญ่่ยัังคงสร้้างรายได้้ในปีี 2564 ใกล้้เคีียงกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยใช้้กลยุุทธ์์รัักษาฐานสิินเชื่่�อลููกค้้า
รายใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพดีี และขยายฐานลููกค้้าใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ รวมทั้้�งการประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าในสภาวะที่่�เหมาะสม
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในการควบคุุมคุุณภาพลููกหนี้้�สิินเชื่่�อทั้้�งรายเดิิมและรายใหม่่ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ
มีีการติิดตามดููแลลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด โดยการใช้้สััญญาณเตืือนล่่วงหน้้าในการบริิหารจััดการคุุณภาพหนี้้�ก่่อนที่่�จะเป็็น
หนี้้�ที่่�มีีปััญหา รวมถึึงการแก้้ไขและเร่่งรััดการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�มีีปััญหาโดยทีีมงานเฉพาะที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง อย่่างไรก็็ตาม
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม ธุุรกิิจขนาดใหญ่่จึึงมุ่่�งเน้้น
การควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานให้้ต่ำำ��กว่่างบประมาณ ซึ่่�งสามารถลดลงได้้ตามแผนงานที่่�วางไว้้ ส่่งผลให้้กำำ�ไร
จากการดำำ�เนิินงานมีีอััตราเติิบโตจากปีีที่่�ผ่่านมา
รายได้้ส่่วนใหญ่่ยัังคงมาจากลููกค้้ากลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อธนาคารและไว้้วางใจให้้ธนาคารเป็็นผู้้�ให้้บริิการหลััก รวมทั้้�ง
กลุ่่�มที่่�มีีแผนการขยายธุุรกิิจไปยัังอาเซีียน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแนวคิิดที่่�ว่่า “Be More Relevant to Important
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จในการขยายธุุรกิิจไปยัังประเทศในกลุ่่�มอาเซีียนอย่่างเด่่นชััด จากการที่่�ธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีี ไทย เป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ที่่�มีีศัักยภาพทางด้้านเงิินทุุน บุุคลากร และเครืือข่่ายพัันธมิิตร
ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ธุุรกิิจกัับกลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีเครืือข่่าย
การลงทุุนสููงทั้้�งในประเทศและการขยายการลงทุุนไปยัังต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซีียน โดยสามารถตอบโจทย์์
ความต้้องการของลููกค้้าได้้รวดเร็็วและให้้บริิการได้้ตรงตามความคาดหวััง ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้ร่่วมมืือกัับธนาคารใน
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ขยายฐานรายได้้ให้้กัับกลุ่่�มในต่่างประเทศได้้อย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้วิิสััยทััศน์์ตามแผนธุุรกิิจ “To Become
the No. 1 ASEAN Bank for Thai Corporates”
บรรษััทธุุรกิิจ และธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษััทธุุรกิิจของธนาคารให้้บริิการทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินครบวงจร เช่่น การให้้สิินเชื่่�อหมุุนเวีียน
ในกิิจการทั่่�วไป สิินเชื่่�อเพื่่�อการลงทุุนในสิินทรััพย์์ถาวร สิินเชื่่�อโครงการ และสิินเชื่่�อเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศ รวมทั้้�ง
บริิการทางการเงิินอื่่�นๆ ที่่�มีีความหลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการจััดการด้้านการเงิิน หรืือการปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
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แก่่กลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ครอบคลุุมภาคธุุรกิิจที่่�หลากหลาย อาทิิ ภาคธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์ ภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์และขนส่่ง เป็็นต้้น ในขณะที่่�ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV ให้้บริิการทางการเงิินครอบคลุุม
ลููกค้้าสถาบัันการเงิินทั้้�งประเภทธุุรกิิจธนาคาร และธุุรกิิจสถาบัันการเงิินอื่่�น เช่่น ธุุรกิิจลิิสซิ่่�ง ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ธุุรกิิจประกัันภััย เป็็นต้้น ลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าที่่�มีีความผููกพัันอัันยาวนานกัับธนาคาร
ธนาคารจึึงเป็็นเสมืือนพัันธมิิตรทางธุุรกิิจผู้้�อยู่่�เคีียงข้้างและให้้การสนัับสนุุนลููกค้้าในการประกอบธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่าง
มั่่�นคงและยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการเป็็นสื่่�อกลางในการมอบโอกาสทางธุุรกิิจและการลงทุุนโดยผ่่านเครืือข่่ายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
บรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV ได้้ศึึกษาข้้อมููลธุุรกิิจและภาวะอุุตสาหกรรมอย่่างใกล้้ชิิด
ร่่วมกัับสำำ�นัักวิิจััย และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงในการขยายสิินเชื่่�อไปยัังธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในประเภทอุุตสาหกรรมที่่�
มีีแนวโน้้มความเสี่่�ยงต่ำำ�� การมุ่่�งเน้้นลููกค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีฐานะการเงิินแข็็งแกร่่ง และมีีแผนการขยายการลงทุุนไปยัังอาเซีียน
รวมทั้้�งการให้้สิินเชื่่�อที่่�สามารถสร้้างรายได้้ต่่อเนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์และธุุรกรรมอื่่�น (Cross-selling) เช่่น สิินเชื่่�อโครงการ
ขนาดใหญ่่ ที่่�ช่่วยสร้้างรายได้้ครบวงจร ทั้้�งรายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ค่่าธรรมเนีียม รายได้้ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน รวมถึึง
รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ธุุรกรรมการเงิิน เครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง การประกัันการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�และ
ตราสารทุุน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านการเงิินของลููกค้้าในทุุกรููปแบบ
สำำ�หรัับแผนธุุรกิิจที่่�จะก้้าวไปข้้างหน้้านัับจากปีี 2565 เป็็นต้้นไป บรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ
CLMV มุ่่�งเน้้ น การสร้้ า งรายได้้ ที่่�มั่่� น คงและต่่ อ เนื่่� อ ง โดยให้้ ค วามสำำ�คััญกัับ การบริิ ห ารและวางแผนการขายให้้ กัับ
ลููกค้้าหลััก (Key Account Management and Planning) เพื่่�อสร้้างรายได้้ประจำำ� (Recurring Income) ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
รายได้้ต่่อเนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์และธุุรกรรมอื่่�น (Cross-selling) โดยใช้้กลยุุทธ์์การวางแผนมุ่่�งเน้้นหารายได้้จากกลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�สำำ�คััญที่่�คััดเลืือกขึ้้�นมาเป็็นหลััก ควบคู่่�ไปกัับการขยายฐานลููกค้้าใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ โดยยัังคงเน้้นการรัักษาคุุณภาพ
สิินทรััพย์์ที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาทุุกปีี นอกจากนี้้� ยัังคงเดิินหน้้าขยายธุุรกิิจและการให้้บริิการในระดัับอาเซีียน ตลอดจน
การเพิ่่�มธุุรกิิจจากลููกค้้าต่่างประเทศที่่�เข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย ภายใต้้การผสานพลัังความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ในประเทศต่่างๆ ต่่อไป
วาณิิชธนกิิจ
วาณิิชธนกิิจของธนาคารประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์ ความสามารถ และความชำำ�นาญในธุุรกิิจซึ่่�งมุ่่�งเน้้นที่่�จะ
นำำ�เสนอทางเลืือกทางการเงิินที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้าและเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และ/หรืือ จััดหาแหล่่งเงิินทุุน
ซึ่่�งรวมถึึงการระดมทุุนทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� วาณิิชธนกิิจยัังได้้ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับบรรษััทธุุรกิิจในการจััดการเงิินกู้้�
สำำ�หรัับสิินเชื่่�อขนาดใหญ่่และสิินเชื่่�อโครงการบางราย เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้มากที่่�สุุด
ธนาคารยัังได้้มีีการเสริิมสร้้างจุุดแข็็งอย่่างต่่อเนื่่�องร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ในการจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในแต่่ละอุุตสาหกรรมเป็็นผู้้�ดููแล โดยประสานงานแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และข้้อมููลอุุตสาหกรรมในระดัับอาเซีียน เพื่่�อให้้สามารถ
นำำ�เสนอบริิการทางการเงิินแก่่ลููกค้้าอย่่างครบวงจร ซึ่่�งรวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์และคำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ดัังนั้้�น จึึงสามารถเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และเพิ่่�มมููลค่่าธุุรกิิจให้้กัับลููกค้้า รวมทั้้�งการพััฒนา
ความสามารถในการแข่่งขัันและการคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมทางการเงิินต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้าด้้วย
การผนึึกกำำ�ลัังของบรรษััทธุุรกิิจ ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิิชธนกิิจ ร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ในระดัับอาเซีียน จะทำำ�ให้้ธนาคารมีีศัักยภาพในการก้้าวสู่่�การเป็็นธนาคารที่่�สำำ�คััญและมีีความหมายสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อธนาคาร นัับเป็็นความก้้าวหน้้าอีีกขั้้�นในการร่่วมกัันก้้าวสู่่�ธุุรกิิจการลงทุุนในระดัับอาเซีียน
ในปีี 2564 การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน ธุุรกรรมตราสารทุุนของธนาคารได้้
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ลดลงตามสภาวะตลาด อย่่างไรก็็ดีี ธุุรกรรมตราสารหนี้้�ของธนาคารยัังคงเติิบโต และทำำ�รายได้้ใกล้้เคีียงกัับปีีที่่�ผ่่านมา
ธนาคารมีีธุุรกรรมสำำ�คััญๆ ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในปีี 2564 ดัังนี้้�
มููลค่่ารวม
(ล้้านบาท)

ตราสารหนี้้�

หน้้าที่่�

บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

16,664

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

13,000

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

10,900

บริิษััท ทีีพีี ไอ โพลีีน จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

8,223

บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

7,934

การไฟฟ้้านครหลวง

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

7,800

ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

6,000

องค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

5,000

บริิษััท โตโยต้้า ลีีสซิ่่�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

5,000

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

4,250

บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

4,065

การรถไฟแห่่งประเทศไทย

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

4,000

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

3,005

การเคหะแห่่งชาติิ

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

3,000

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

2,874

บริิษััท ทีีพีี ไอ โพลีีน เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,714

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,703

บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,433

บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,324

บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,253

บริิษััท บััตรกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

1,000

บริิษััท เอสซีี แอสเสท คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

981

บริิษััท อนัันดา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

938

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

875

บริิษััท เจ มาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

600

บริิษััท ศรีีสวััสดิ์์� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

525

บริิษััท โนเบิิล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

251

บริิษััท เสนาดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

248

40

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตราสารทุุน

หน้าที่

บริิษััท เงิินติิดล้้อ จำำ�กััด (มหาชน) (“TIDLOR”)

ผู้้�ซื้้�อหุ้้�นเบื้้�องต้้นในต่่างประเทศ
(CIMB Investment Bank
Berhad)
Co-Underwriter

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิการเช่่าดัับบลิิวเอชเอ
พรีีเมี่่�ยม โกรท (เพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 6) (“WHART”)
บริิษััท บริิทาเนีีย จำำ�กััด (มหาชน) (“BRI”)

Co-Underwriter
(CGS-CIMB
Securities Thailand)

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
38,089

4,862
2,653

พาณิิชย์์ธนกิิจ
พาณิิชย์์ธนกิิจของธนาคารให้้บริิการลููกค้้าวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) โดยมุ่่�งเน้้นลููกค้้าที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานครเป็็นหลััก ด้้วยโปรแกรมสิินเชื่่�อตลอดจนการพิิจารณาวงเงิินสิินเชื่่�อให้้มีีความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของลููกค้้าเพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายของลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม
ในปีี 2564 ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 พาณิิชย์์ธนกิิจได้้มีีการปรัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยเน้้นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกค้้าเดิิมแทนการขยายสิินเชื่่�อใหม่่ อีีกทั้้�งยัังเร่่งดำำ�เนิินการตามนโยบายของภาครััฐ
และมาตรการความช่่วยเหลืือต่่างๆ ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ในการแบ่่งเบาภาระทางการเงิินและช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในภาวะเศรษฐกิิจช่่วงนี้้�ต่่อไปได้้
สำำ�หรัับปีี 2565 ในขณะที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจยัังมีีความไม่่แน่่นอน
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของพาณิิชย์์ธนกิิจยัังคงมุ่่�งเน้้นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกค้้าเดิิม และพร้้อมดำำ�เนิินการตาม
มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือของทางการและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือและประคัับประคองธุุรกิิจของ
ลููกค้้าให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤตการณ์์นี้้�ไปได้้
ธุุรกิิจรายย่่อย
ภายหลัังจากที่่�ทั่่�วโลกต่่างเผชิิญกัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตลอดปีี 2563 ปีี 2564 จึึงเป็็นปีีแห่่ง
การปรัับตััวและฟื้้�นตััวของธุุรกิิจรายย่่อยของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย โดยในขณะที่่�สร้้างการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่งของรายได้้
ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจรายย่่อยก็็มุ่่�งเน้้นการสร้้างความมั่่�งคั่่�งให้้กัับลููกค้้า ควบคู่่�ไปกัับการปล่่อย
สิินเชื่่�อภายใต้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างรััดกุุมและรอบคอบด้้วย
ในด้้านการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง (Wealth Management) ธนาคารประสบความสำำ�เร็็จในการเปิิดให้้บริิการซื้้�อขายกองทุุนรวม
ผ่่านระบบ FundConnext ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การดููแลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรม
ซื้้�อขายกองทุุนรวมผ่่านสาขาของธนาคารทั่่�วประเทศหรืือผ่่านโทรศััพท์์ อีีกทั้้�งธนาคารยัังได้้ทำำ�การยกระดัับการให้้บริิการ
จองซื้้�อหุ้้�นกู้้�ตลาดแรกและตลาดรองผ่่านแอปพลิิเคชััน CIMB Thai Digital Banking ด้้วยปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ธนาคาร
สามารถรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในการจััดจำำ�หน่่ายหุ้้�นกู้้�แก่่ลููกค้้ารายย่่อย โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดมากกว่่าร้้อยละ 50
ส่่งผลให้้ยอดการขายหุ้้�นกู้้�ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลสููงกว่่าช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาถึึงเกืือบ 5 เท่่า (นัับจากต้้นปีีถึึง
เดืือนกัันยายน 2564) หรืือนัับเป็็นยอดจองซื้้�อเกืือบ 4 พัันล้้านบาท
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ธนาคารได้้เปิิดตััวบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้วยวิิธีีการประชุุมแบบ
Video Conference ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�มมั่่�งคั่่�ง (Wealth) ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการได้้รัับการบริิการแบบพบตััวสนทนากััน (Face-to-face Interaction) ทางธนาคารได้้เปิิด
ศููนย์์ความมั่่�งคั่่�ง (Wealth Centre) แห่่งใหม่่ที่่�สีีลมคอมเพล็็กซ์์ เซ็็นทรััลลาดพร้้าว และเซ็็นทรััลศรีีราชา เพื่่�อรองรัับลููกค้้า
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กลุ่่�ม Preferred อย่่างครบวงจรด้้วยบริิการทางการเงิินและการลงทุุนที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งปรัับโฉมสาขาใหม่่ โดยมีีระบบ
ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการลงทุุน (Smart Wealth Advisory System) และบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาการเงิินและการลงทุุนส่่วนบุุคคล
เป็็นต้้น
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกที่่�สาม โดยเฉพาะไวรััสกลายพัันธุ์์�สายพัันธุ์์�เดลต้้า ในปีีที่่�ผ่่านมา
สิินเชื่่�อรายย่่อยของธนาคารหดตััวร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลัักมาจากการปรัับเกณฑ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(Recalibration) ของธุุรกิิจสิินเชื่่�อรถยนต์์ อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารได้้กำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขปรัับปรุุงผลประกอบการ
ของสิินเชื่่�อรายย่่อยสำำ�หรัับปีีต่่อๆ ไป รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นธุุรกิิจบริิหารความมั่่�งคั่่�งผ่่านบริิการใหม่่อย่่าง Wealth Credit Line
(WCL) ที่่�ลููกค้้าสามารถนำำ�หุ้้�นกู้้� พัันธบััตร หรืือตราสารทางการเงิิน มาวางเป็็นหลัักประกัันขอสิินเชื่่�อเพื่่�อนำำ�เงิินไปลงทุุนต่่อ
ได้้ คาดว่่าธุุรกิิจรายย่่อยจะยัังคงสามารถรัักษาอััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (Net Interest Margin:
NIM) ที่่�ร้้อยละ 5.2 ในปีี 2565 ได้้ โดยเน้้นการให้้บริิการทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Financing) ควบคู่่�ไป
กัับการแสวงหาโอกาสที่่�จะเติิบโตผ่่านการบุุกตลาดผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�จะสร้้างรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยให้้กัับธนาคารได้้ อาทิิ
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน (Bancassurance) เป็็นต้้น
ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทยในการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ธนาคารได้้ออกมาตรการผ่่อนผัันการชำำ�ระหนี้้�เพื่่�อช่่วยเหลืือและเยีียวยาลููกค้้าที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว เช่่น การพัักชำำ�ระหนี้้�และการปรัับโครงสร้้างหนี้้� เป็็นต้้น ในส่่วนของการเรีียกเก็็บหนี้้�
ในปีี 2564 ธนาคารได้้มีีการบริิหารจััดการเป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งยัังได้้เห็็นแนวโน้้มในเชิิงบวกจากลููกหนี้้�ที่่�เข้้าร่่วมมาตรการ
ผ่่อนผัันการชำำ�ระหนี้้�กัับธนาคาร โดยสััดส่่วนลููกหนี้้�ภายใต้้มาตรการดัังกล่่าวต่่อพอร์์ตสิินเชื่่�อรวมของธนาคารได้้ปรัับ
ลดลงจากร้้อยละ 21.7 ในเดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นร้้อยละ 10.4 ในเดืือนสิิงหาคม 2564 และคาดว่่าจะลดลงเหลืือเพีียง
ร้้อยละ 5.9 ภายในเดืือนธัันวาคม 2564
นัับตั้้�งแต่่ธนาคารได้้ก้้าวสู่่�โลกดิิจิิทััลในช่่วงปลายปีี 2561 ธนาคารได้้มุ่่�งเน้้นขยายขอบเขตการให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล
อย่่างต่่อเนื่่�องโดยคำำ�นึึงถึึงการให้้บริิการทางการเงิินที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ทั่่�วประเทศ จากการที่่�ธนาคารเป็็นหนึ่่�งในธนาคาร
กลุ่่�มแรกที่่�ผ่่านการทดสอบการให้้บริิการทางการเงิินที่่�นำำ�กระบวนการทำำ�ความรู้้�จัักลููกค้้าด้้วยวิิธีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมการให้้บริิการที่่�จำำ�กััด (e-KYC Sandbox) ธนาคารมีีความก้้าวหน้้าอย่่างชััดเจนในการนำำ�เสนอ
รููปแบบบริิการใหม่่ๆ ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล อาทิิ การเปิิดบััญชีีธนาคารในรููปแบบดิิจิิทััล การเปลี่่�ยนจากการทำำ�ธุุรกรรมแบบ
ดั้้�งเดิิมผ่่านสาขาเป็็นการทำำ�ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการทางการเงิินของลููกค้้าได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา ด้้วยเหตุุนี้้�ยอดผู้้�ใช้้แอปพลิิเคชััน CIMB THAI Digital Banking จึึงเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 55 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า โดยมีียอดผู้้�ใช้้มากกว่่า 220,000 ราย ณ เดืือนกัันยายน 2564 และยอดการทำำ�ธุุรกรรมผ่่าน
ช่่องทางดิิจิิทััลได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่าจากปีีที่่�ผ่่านมา โดยสััดส่่วนของการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลต่่อธุุรกรรมของ
ธุุรกิิจรายย่่อยทั้้�งหมดได้้เติิบโตขึ้้�นจากร้้อยละ 50 เป็็นร้้อยละ 70 ภายในหนึ่่�งปีี ตััวชี้้�วััดเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จ
ของการพััฒนาการให้้บริิการต่่างๆ ผ่่านแอปพลิิเคชััน CIMB THAI Digital Banking จากการเปิิดตััวและเพิ่่�มคุุณลัักษณะ
(Features) และฟัังก์์ชััน (Functionalities) ของแอปพลิิเคชัันโดยทีีมธุุรกิิจรายย่่อยที่่�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการจองซื้้�อหุ้้�นกู้้�เต็็มรููปแบบ การปรัับปรุุงประสบการณ์์การชำำ�ระเงิินโดยสามารถอ้้างอิิงประวััติิการทำำ�ธุุรกรรม
และตารางการชำำ�ระเงิิน ตลอดจนการเปิิดบััญชีีสำำ�หรัับลููกค้้าปััจจุุบัันที่่�ไม่่เคยใช้้บริิการแอปพลิิเคชััน เป็็นต้้น
ธนาคารได้้รัับรางวััลหลายรางวััลในปีี 2564 เช่่น รางวััล Wealth Management Platform of the Year จาก Asian Banking
& Finance Retail Banking Awards 2021 เป็็นปีีที่่�สองติิดต่่อกััน และรางวััล Digital Banking Initiative of the Year
เป็็นต้้น ทั้้�งสองรางวััลดัังกล่่าวถืือเป็็นเครื่่�องยืืนยัันถึึงความสามารถของธนาคารในการให้้บริิการด้้านการบริิหาร
ความมั่่�งคั่่�งและบริิการด้้านดิิจิิทััลเป็็นอย่่างดีี และธนาคารจะพยายามรัักษาตำำ�แหน่่งนี้้�ไว้้ในปีีต่่อๆ ไป
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ฐานข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสร้้างความสำำ�เร็็จของการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ด้้านบริิหารความมั่่�งคั่่�งผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล (Digital Wealth) ของธนาคาร โดยใช้้ประโยชน์์จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
หลากหลายมิิติิจากการพููดคุุยกัับลููกค้้าของธนาคาร ทำำ�ให้้ธนาคารประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนาแบบจำำ�ลอง
ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์สามารถต่่อยอดสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับลููกค้้าได้้ อาทิิ แบบจำำ�ลอง Next-Product-To-Buy
(NPTB) ที่่�ช่่วยให้้ธนาคารสามารถแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้ามากที่่�สุุด และแบบจำำ�ลอง Hidden
Preferred ที่่�ธนาคารสามารถระบุุลููกค้้ากลุ่่�มมั่่�งคั่่�งผ่่านแนวโน้้มพฤติิกรรม / การทำำ�ธุุรกรรมกัับธนาคาร ทำำ�ให้้สามารถ
ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้ากลุ่่�ม Preferred โดยเฉพาะ อีีกทั้้�งตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป ธนาคาร
จะเสริิมแบบจำำ�ลองการคาดการณ์์ (Prediction Model) ของธนาคารด้้วยระบบการจััดการแคมเปญอััจฉริิยะ (Intelligent
Campaign Management System: iCAMS) ซึ่่�งจะช่่วยให้้สามารถให้้บริิการและคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
แก่่ลููกค้้าได้้แบบ Real-time และตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย (Hyper-Personalisation) ผ่่านช่่องทาง
การให้้บริิการต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
ตั้้�งแต่่ปีี 2565 เป็็นต้้นไป ธุุรกิิจรายย่่อยของธนาคารจะยัังคงพััฒนาศัักยภาพด้้านดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�องตามวิิสััยทััศน์์
ในการมุ่่�งสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิิทััลที่่�ลููกค้้าเลืือกใช้้ ตลอดจนสอดคล้้องกัับแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนของธนาคาร โดยจะ
ขัับเคลื่่�อนการเติิบโตผ่่านผลิิตภััณฑ์์หลััก 3 กลุ่่�มด้้วยช่่องทางดิิจิิทััล ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์ด้้านความมั่่�งคั่่�งดิิจิิทััล (Digital
Wealth) สิินเชื่่�อดิิจิิทััล (Digital Lending) และเงิินฝากดิิจิิทััล (Digital Deposits) โดยในด้้าน Digital Wealth จะมีีการเพิ่่�ม
Features ใหม่่สำำ�หรัับการใช้้งานของลููกค้้ากลุ่่�มมั่่�งคั่่�งผ่่านแอปพลิิเคชัันของธนาคาร ซึ่่�งรวมถึึงการขยายการเชื่่�อมต่่อ
ระบบ FundConnext กัับแอปพลิิเคชัันของธนาคาร การเปิิดให้้บริิการวางแผนทางการเงิินแบบอััตโนมััติิเพื่่�อบริิหาร
ความมั่่�งคั่่�งของลููกค้้า (Wealth Robo-Advisory) และการช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถจััดการการเงิินผ่่านพอร์์ตการเงิิน
แบบรวมบััญชีี (Consolidated Financial Portfolio) ในส่่วนของ Digital Lending จะมีีการเปิิดตััว Microsite ที่่�ปรัับปรุุง
ใหม่่เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลอย่่างครบวงจร ทำำ�ให้้สามารถพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อได้้อย่่างรวดเร็็ว
สำำ�หรัับด้้าน Digital Deposits ธนาคารจะยัังคงมุ่่�งเน้้นผลิิตภััณฑ์์การออมแบบดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์ Chill D,
Speed D และ Speed D+ ซึ่่�งมุ่่�งตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ โดยคาดว่่าจะได้้รัับความนิิยมจากตลาดเป็็น
อย่่างดีี เนื่่�องจากลููกค้้าจะได้้รัับประสบการณ์์การเปิิดใช้้งานที่่�ราบรื่่�น และได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�จููงใจเมื่่�อเทีียบกัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยในตลาด
ปีี 2565 จะเป็็นปีีแห่่งการพััฒนาปรัับเปลี่่�ยนหลัักเกณฑ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจรายย่่อยของธนาคาร โดยจะมีี
การริิ เ ริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การในด้้ า นต่่ า งๆ หลายด้้ า น ซึ่่� ง รวมถึึ ง การเน้้ น เสริิ ม สร้้ า งความแข็็ ง แกร่่ ง ในการส่่ ง มอบคุุ ณ ค่่ า
การให้้บริิการแก่่ลููกค้้ากลุ่่�มมั่่�งคั่่�งและกลุ่่�ม Preferred ควบคู่่�ไปกัับการเพิ่่�มอััตราผลตอบแทนที่่�ปรัับด้้วยระดัับความเสี่่�ยงจาก
การให้้สิินเชื่่�อ (Risk-adjusted Return on Capital: RAROC) การหาลููกค้้าผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล การร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
รายใหม่่ๆ และการยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง ซึ่่�งล้้วนเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ๆ และสร้้างความมั่่�นใจ
ได้้ว่่าธนาคารจะสามารถส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มได้้
ธุุรกรรมการเงิิน
ในปีี 2564 ธุุรกรรมการเงิินของธนาคารได้้พััฒนาระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ในการก้้าวสู่่�การเป็็น Digital-led Bank with ASEAN Reach ของธนาคาร
ด้้วยศัักยภาพของโครงข่่ายระบบการชำำ�ระเงิินของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและเครืือข่่ายอัันแข็็งแกร่่งในภููมิิภาคอาเซีียน ธนาคารจึึง
ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นตััวแทนในการชำำ�ระดุุล (Settlement Bank) ระบบการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศผ่่าน QR Code (Cross-border
QR Payment Linkage) ถึึง 2 คู่่�ประเทศด้้วยกััน ได้้แก่่ ประเทศไทย - ประเทศมาเลเซีีย และประเทศไทย - ประเทศอิินโดนีีเซีีย
ซึ่่�งได้้เริ่่�มให้้บริิการตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2564 และเดืือนตุุลาคม 2564 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งนัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญของการเชื่่�อมโยง
การชำำ�ระเงิินในอาเซีียน (ASEAN Payment Connectivity) เพื่่�อส่่งเสริิมการบููรณาการทางการเงิินในระดัับภููมิิภาคด้้วย
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดต้้นทุุน และพััฒนาประสบการณ์์การใช้้งานบริิการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ
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ความสำำ�เร็็จอีีกด้้านหนึ่่�งของธุุรกรรมการเงิินมาจากบริิการ BizChannel@CIMB Mobile Application ซึ่่�งเป็็นบริิการ
ธนาคารออนไลน์์ที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้าธุุรกิิจสามารถทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ
ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถลดการเดิินทางไปสาขา และลดความเสี่่�ยงจากโรคโควิิด-19 ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดลงได้้ และ
ที่่�สำำ�คััญลููกค้้าสามารถบริิหารจััดการบััญชีีธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่�กัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีได้้ทุุกบััญชีีทั่่�วอาเซีียน ซึ่่�งผลจากคุุณลัักษณะ
(Features) การใช้้งานที่่�สะดวกดัังกล่่าว และประสบการณ์์ที่่�ดีีของลููกค้้าที่่�ได้้รัับจากการใช้้บริิการ ส่่งผลให้้บริิการ
BizChannel@CIMB Mobile Application ของธนาคารได้้รัับ 3 รางวััลจากเวทีี Digital CX Awards 2021 ประกอบด้้วย
รางวััล Winner: Outstanding Transformation in Digital CX During COVID -19 (Transaction Banking) รางวััล
Winner: Outstanding Use of Digital Channels for Improved CX (Transaction Banking) และรางวััล Highly
Acclaimed: Outstanding Digital CX in Banking App Platform
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้มีีการพััฒนาช่่องทางการฝากเงิินร่่วมกัับพัันธมิิตรเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�
ต้้องการนำำ�เงิินสดฝากเข้้าบััญชีีธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย โดยมีีทางเลืือกเพิ่่�มเติิมในการฝากเงิินเข้้าบััญชีีผ่่านตััวแทนธนาคาร
(Banking Agent) ด้้วยช่่องทางตู้้�บุุญเติิม และตู้้�เติิมสบายพลััส อีีกทั้้�งยัังได้้จััดทำำ�รายการส่่งเสริิมการตลาดโดยลด
ค่่าธรรมเนีียมการโอนเงิินผ่่านบริิการ SpeedSend เพื่่�อช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ให้้กัับชาวต่่างชาติิและคนไทยที่่�ต้้องการโอนเงิินไปต่่างประเทศ
สำำ�หรัับปีี 2565 ธนาคารยัังคงเดิินหน้้ากลยุุทธ์์ในการเพิ่่�มพัันธมิิตรทางธุุรกรรมการเงิินสำำ�หรัับการชำำ�ระเงิินในประเทศ
และต่่างประเทศผ่่านแพลตฟอร์์มของธนาคาร (Payment Platform) ที่่�พร้้อมจะเชื่่�อมต่่อระบบการชำำ�ระเงิินของพัันธมิิตร
โดยตรงด้้วยเทคโนโลยีี API รวมทั้้�งการเพิ่่�มพัันธมิิตรที่่�จะมาเป็็นตััวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการฝากเงิินเข้้าบััญชีี
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น และที่่�สำำ�คััญ ธนาคารจะใช้้จุุดแข็็งของเครืือข่่ายระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ (Cross-border Payment Linkage) ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีในอาเซีียนในการต่่อยอดพััฒนาการ
โอนเงิินข้้ามประเทศ (Remittance) รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมการค้้าต่่างประเทศภายในเครืือข่่ายอาเซีียนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
(Intra ASEAN for Trade Finance) ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความสะดวกรวดเร็็ว ลดขั้้�นตอน และลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับลููกค้้าธุุรกิิจ
ของธนาคาร
ธุุรกิิจบริิหารเงิิน
ธุุรกิิจบริิหารเงิินของธนาคารจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมสิินทรััพย์์หลายประเภท เพื่่�อช่่วยลููกค้้า
บริิหารความเสี่่�ยง การลงทุุน และหนี้้�สิิน นอกจากนี้้� ยัังทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการการระดมเงิินและบริิหารสภาพคล่่องของ
ธนาคาร ให้้สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องและใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจากสิินทรััพย์์ตามกรอบการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�กำำ�หนด
ปีี 2564 เป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่�ธุุรกิิจบริิหารเงิินประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน โดยมีีรายได้้และกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�
สููงกว่่าเป้้าหมาย แม้้ว่่าจะเกิิดวิิกฤตด้้านสุุขภาพทั่่�วโลกจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ
ความสำำ�เร็็จในปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากปััจจััยต่่อไปนี้้�
- 		ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีระหว่่างธุุรกิิจบริิหารเงิินและหน่่วยงานธุุรกิิจอื่่�นๆ ในธนาคาร
- 		คุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหนืือกว่่า และการบริิหารจััดการในตลาดตราสารอนุุพัันธ์์ ตราสารหนี้้� ตราสารทุุน
และอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 11 รางวััล ดัังนี้้�
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
1)
THOR Pioneer
สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
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
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเป็็นหนึ่่�งในผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในตลาดทุุนของประเทศไทยในปีี 2564 ดัังต่่อไปนี้้�
	อัันดัับที่่� 1 ด้้านมููลค่่าการซื้้�อขายตราสารหนี้้� (ที่่�มีีอายุุคงเหลืือ > 1 ปีี) โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 13.6
	อัันดัับที่่� 1 ด้้านมููลค่่าการซื้้�อขายตราสารหนี้้�ในตลาดรอง (สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย) โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาด
ร้้อยละ 44.9 และได้้เปิิดบริิการให้้ลููกค้้าจองซื้้�อตราสารหนี้้�ในตลาดรองผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นของธนาคาร ซึ่่�งทำำ�ให้้
ลููกค้้ารายย่่อยสามารถซื้้�อตราสารหนี้้�ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือได้้
	อัันดัับที่่� 4 ด้้านมููลค่่าการออกหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 17.3
สำำ�หรัับเส้้นทางสู่่�เป้้าหมายปีี 2567 ธุุรกิิจบริิหารเงิินมุ่่�งหวัังการเป็็น “Thailand Top Treasury House” สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้า
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และ “Best Investment House” สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อย โดยได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายดัังต่่อไปนี้้�
1)		 เสริิมสร้้างการทำำ�งานร่่วมกัันกัับพัันธมิิตรหน่่วยธุุรกิิจ เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าให้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น โดยการทำำ�งาน
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อระบุุความต้้องการของลููกค้้าและจััดหาโซลููชั่่�นที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
1. ธุุรกิิจรายใหญ่่ การป้้องกัันความเสี่่�ยง (อััตราแลกเปลี่่�ยน อััตราดอกเบี้้�ย ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์) โซลููชั่่�น
การลงทุุน (ตราสารหนี้้� หุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์) สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กรและสถาบััน
2. ธุุรกิิจรายย่่อย โซลููชั่่�นการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�มีีความมั่่�งคั่่�ง และผู้้�มีีความมั่่�งคั่่�งพิิเศษ เช่่น
ตราสารหนี้้� (ในประเทศ/ต่่างประเทศ) หุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ บริิการรัับฝากทรััพย์์สิิน บััญชีีเงิินฝากเงิินตราต่่างประเทศ
และการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
2)		 ขยายแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล พััฒนาช่่องทางการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบดิิจิิทััล ได้้แก่่ (ก) Web Application สำำ�หรัับ
พนัักงานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรืือ แอปพลิิเคชั่่�นมืือถืือ สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกและสนัับสนุุนการขายข้้ามผลิิตภััณฑ์์ของธุุรกิิจบริิหารเงิิน อัันจะเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิการ
และยกระดัับประสบการณ์์ลููกค้้า
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1.2.3 การตลาดและภาวะการแข่่งขััน
									

หน่่วย:ล้้านบาท

เงิินรัับฝาก

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
(ร้้อยละ)

เงิินให้้สิินเชื่่�อ
แก่่ลููกหนี้้�
และดอกเบี้้�ย
ค้้างรัับสุุทธิิ

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
(ร้้อยละ)

18.0%

2,665,646

17.5%

2,025,671

15.0%

3,300,014

15.8%

2,469,201

16.2%

2,160,070

16.0%

ธนาคารกรุุงไทย

3,462,922

16.6%

2,619,066

17.2%

2,401,462

17.8%

ธนาคารกสิิกรไทย

3,437,504

16.5%

2,590,807

17.0%

2,219,173

16.4%

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา

2,331,179

11.2%

1,760,331

11.6%

1,641,531

12.1%

ธนาคารทหารไทยธนชาต

1,754,689

8.4%

1,343,728

8.8%

1,324,479

9.8%

ธนาคารยููโอบีี (ไทย)

725,455

3.5%

520,846

3.4%

476,263

3.5%

ธนาคารซีีไอเอ็็มบีีไทย

394,879

1.9%

182,779

1.2%

202,709

1.5%

ธนาคารเกีียรติินาคิิน

418,905

2.0%

288,904

1.9%

300,967

2.2%

ธนาคารทิิสโก้้

228,615

1.1%

167,925

1.1%

188,215

1.4%

251,531

1.2%

192,513

1.3%

170,144

1.3%

ธนาคารไอซีีบีีซีี (ไทย)

253,732

1.2%

158,931

1.0%

107,455

0.8%

ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย)

168,051

0.8%

71,809

0.5%

39,948

0.3%

ธนาคารซููมิิโตโม มิิตซุุย ทรััสต์์ (ไทย)

98,514

0.5%

21,838

0.1%

62,384

0.5%

ธนาคารแห่่งประเทศจีีน (ไทย)

70,952

0.3%

44,605

0.3%

47,856

0.4%

ธนาคารไทยเครดิิตเพื่่�อรายย่่อย

115,580

0.6%

88,736

0.6%

95,513

0.7%

ธนาคารเอเอ็็นแซด (ไทย)

45,521

0.2%

16,598

0.1%

22,058

0.2%

ธนาคารเมกะสากลพาณิิชย์์

29,519

0.1%

19,194

0.1%

26,177

0.2%

สิินทรััพย์์

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
(ร้้อยละ)

ธนาคารกรุุงเทพ

3,753,832

ธนาคารไทยพาณิิชย์์

ธนาคาร

ธนาคารแลนด์์ แอนด์์ เฮาส์์

รวม

20,841,395 100.0%

15,223,458 100.0%

13,512,075 100.0%

แหล่่งข้้อมููล: ข้้อมููล ณ เดืือนธัันวาคม 2564 รายการย่่อแสดงทรััพย์์สิินและหนี้้�สิิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่่งประเทศไทย

1.2.4 การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
แหล่่งเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีเงิินรัับฝากจำำ�นวน 211.8 พัันล้้านบาท (รวมรายการเงิินฝากระหว่่างธนาคารและ
ตลาดเงิิน) เงิินกู้้�ยืืม (รวมรายการเงิินกู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน) 70.7 พัันล้้านบาท ธนาคารใช้้เงิินทุุนประมาณ
ร้้อยละ 74.2 จากเงิินทุุนทั้้�งหมดสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อรวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ ส่่วนที่่�เหลืือใช้้ในธุุรกรรมรายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินและการลงทุุน ธนาคารมีีการติิดตาม Liquidity Gap ทุุกช่่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุุม
การใช้้ไปของแหล่่งเงิินทุุนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
จากการเปรีียบเทีียบเงิินให้้สิินเชื่่�อและเงิินฝาก เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 1 ปีี มีีจำำ�นวน 78.3 พัันล้้านบาท ในขณะที่่�
เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอายุุมากกว่่า 1 ปีีมีีจำำ�นวน 130.8 พัันล้้านบาท ในด้้านเงิินฝาก เงิินฝากที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 1 ปีี มีีจำำ�นวน 209.9
พัันล้้านบาท และเงิินฝากที่่�มีีอายุุมากกว่่า 1 ปีี มีีจำำ�นวน 1.9 พัันล้้านบาท

46

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (Capital Adequacy Ratio - CAR) เงิินกองทุุน
ชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (CET1) และเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 22.4 ร้้อยละ16.4
และร้้อยละ16.4 ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�การดำำ�รงเงิินกองทุุนของธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 21.8 ร้้อยละ 15.7 และร้้อยละ 15.7 ตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งเห็็นได้้ว่่าธนาคารยัังคงรัักษาระดัับเงิินกองทุุนของธนาคารสููงกว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
หน่วย:พันล้านบาท

เงิินกองทุุน

เงินกองทุน
ขั้นต�่ำและ
ส่วนเพิ่ม

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคาร

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

กองทุุนชั้้�นที่่� 1

39.8

39.6

34.6

37.9

38.0

32.6

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ

39.8

39.6

34.6

37.9

38.0

32.6

กองทุุนชั้้�นที่่� 2

14.6

14.7

13.0

14.7

14.8

13.3

เงิินกองทุุนรวม

54.4

54.3

47.6

52.6

52.8

45.9

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

8.5%

16.4%

15.6%

13.1%

15.7%

14.9%

12.4%

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ

7.0%

16.4%

15.6%

13.1%

15.7%

14.9%

12.4%

6.0%

5.8%

4.9%

6.1%

5.8%

5.0%

22.4%

21.4%

18.0%

21.8%

20.7%

17.4%

243

254

265

241

255

264

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

11.0%

สิินทรััพย์์เสี่่�ยงรวม

1.2.5 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
(1)	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีที่่�ดิินจำำ�นวน 2,488 ล้้านบาท อาคารจำำ�นวน 2,784 ล้้านบาท ยานพาหนะ
จำำ�นวน 140 ล้้านบาท อุุปกรณ์์จำำ�นวน 1,858 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�งและก่่อสร้้างจำำ�นวน 5 ล้้านบาทและผลต่่าง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนจำำ�นวน (5) ล้้านบาท หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมจำำ�นวน 3,543 ล้้านบาท กลุ่่�มธนาคารมีีที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์สุุทธิิตามบััญชีีจำำ�นวน 3,727 ล้้านบาท ที่่�ดิิน อาคารและห้้องชุุดดัังกล่่าวใช้้เป็็นที่่�ทำำ�การของสำำ�นัักงานใหญ่่
ศููนย์์ธุุรกิิจ สาขา สาขาย่่อย และที่่�ทำำ�การของบริิษััทย่่อย
(2)
ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาวโดยสามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม

จ่ายภายใน
ไม่เกิน 3 ปี
3 - 5 ปี
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

2564
ล้้านบาท

2563
ล้้านบาท

2564
ล้้านบาท

2563
ล้านบาท

96

146

73

104

-

1

-

1

96

147

73

105

(3)
ภาระผููกพัันอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพััน เนื่่�องจากธนาคารได้้เข้้าทำำ�สััญญาติิดตั้้�งและพััฒนา
ระบบคอมพิิวเตอร์์กัับบริิษััทหลายแห่่ง คงเหลืือมููลค่่าที่่�ทางกลุ่่�มกิิจการจะต้้องจ่่ายภายใต้้สััญญาดัังกล่่าว โดยสามารถ
สรุุปตามสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สกุลเงิน
บาท
ริิงกิิตมาเลเซีีย
รวม

2564
ล้้านบาท

2563
ล้้านบาท

21

113

-

2

21

115

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของธนาคาร
นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมและนโยบายการบริิหารงาน
บริิษััทย่่อย หมายถึึง บริิษััทที่่�ธนาคารมีีอำำ�นาจในการกำำ�หนดนโยบายทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพื่่�อให้้ได้้
มาซึ่่�งประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการต่่างๆ ของบริิษััทนั้้�น โดยธนาคารลงทุุนในบริิษััทดัังกล่่าวไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของ
ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััทนั้้�น
บริิ ษััทร่่ ว ม หมายถึึ ง บริิ ษััทที่่�ธ นาคารมีีอำำ� นาจในการมีีส่่ ว นร่่ ว มในการตััดสิิ น ใจเกี่่�ย วกัับนโยบายทางการเงิิ น และ
การดำำ�เนิินงาน โดยธนาคารลงทุุนในบริิษััทดัังกล่่าวไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 20 ของทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััทนั้้�น
บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน หมายถึึง บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิินและ/หรืือธุุรกิิจสนัับสนุุนตามที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และธนาคารมีีอำำ�นาจในการควบคุุมกิิจการ โดยได้้รัับอนุุญาตจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจาก
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารยึึ ด หลัักนโยบายเกี่่� ย วกัับการลงทุุ น ในบริิ ษััท ย่่ อ ยและบริิ ษััทร่่ ว มตามหลัักเกณฑ์์ ก ารกำำ�กัับ แบบรวมกลุ่่�ม
ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย กล่่าวคืือ ธนาคารจะไม่่ลงทุุนในบริิษััทใดเกิินร้้อยละ 10 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษััทนั้้�น ยกเว้้นได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
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1.		 การลงทุุนในบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ซึ่่�งธนาคารมีีอำำ�นาจในการควบคุุมกิิจการและได้้รัับอนุุญาตจััดตั้้�ง
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจากธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยแบ่่งเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิิน และบริิษััท
ที่่�ประกอบธุุรกิิจสนัับสนุุน โดยจะเป็็นบริิษััทซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการให้้บริิการกัับธนาคารและบริิษััท
ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารเป็็นหลััก
		 ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้รัับอนุุญาตจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2552
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ประกอบด้้วยบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
1.1 บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิิน ได้้แก่่
(1) ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
(2)	บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
(3)	บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
1.2 บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจสนัับสนุุน ได้้แก่่
(1)	บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
2.		 การลงทุุน ในบริิ ษััท นอกกลุ่่�มธุุร กิิจ ทางการเงิิ น ธนาคารจะลงทุุน ในบริิ ษััท นอกกลุ่่�มธุุร กิิจ ทางการเงิิ น เกิิน
ร้้อยละ 10 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทนั้้�นได้้เฉพาะในบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
2.1		บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิินที่่�ธนาคารไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ ทั้้�งนี้้� เฉพาะในกรณีีที่่�ได้้รัับอนุุญาต
จากธนาคารแห่่งประเทศไทยให้้ถืือหุ้้�นอยู่่�ก่่อนแล้้ว
2.2		บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจสนัับสนุุนเพื่่�อประโยชน์์ ในการดำำ�เนิินงานของธนาคารและระบบสถาบัันการเงิิน
โดยรวม เช่่ น บริิ ษััทข้้ อ มูู ล เครดิิ ต แห่่ ง ชาติิ บริิ ษััท เนชั่่� น แนลไอทีี เ อ็็ ม เอ็็ ก ซ์์ บริิ ษััท S.W.I.F.T และ
บริิษััทไทยเรทติ้้�งแอนอิินฟอร์์เมชั่่�น เซอร์์วิิสเป็็นต้้น
2.3		บริิษััทที่่�ได้้มาจากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� การชำำ�ระหนี้้� การบัังคัับชำำ�ระหนี้้� หรืือการประกัันการให้้สิินเชื่่�อ
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
2.4		บริิษััทซึ่่�งเดิิมได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยไว้้แล้้วและอยู่่�ระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
2.5		บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิินหรืือธุุรกิิจสนัับสนุุนที่่�ธนาคารไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ หรืือบริิษััท
ที่่�ประกอบธุุรกิิจอื่่�น ทั้้�งนี้้�เฉพาะในกรณีีที่่�เป็็นการลงทุุนผ่่านบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทางการเงิินที่่�มีีหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลเป็็นการเฉพาะ (Regulated Entity) ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยจะอนุุญาตและเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลดัังกล่่าวอนุุญาตให้้สามารถลงทุุนได้้
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นธนาคารและบริิษััทย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีี ไทย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทยอย

ติดตามทวงหนี้
และเร�ยกเก็บหนี้

ลีสซิ�ง

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต
บจ. เว�ลดลีส

หมายเหตุุ
		

99.99%
99.99%

บจ. ซีที คอลล*

99.99%

การพาณิชยและอื่นๆ

บจ. พ�.ซี.พัฒนาทรัพย **

99.93%

* อยู่่�ระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
** สำำ�นัักงานทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษััทกรุุงเทพมหานครนำำ�ชื่่�อบริิษััทออกจากทะเบีียนแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564

50

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นิิติิบุุคคลที่่�ธนาคารถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�ออกจำำ�หน่่าย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

จำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถืือ ร้้อยละ

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิดของหุ้้�น

1. บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
43 อาคารไทยซีีซีีทาวเวอร์์ ชั้้�น 25, 32 ถ. สาทรใต้้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2684-6500

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

2. บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด (อยู่่�ระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี)
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่่า ชั้้�น 21 ถ. พญาไท
แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2626-7070

ติิดตามทวงหนี้้� หุ้้�นสามััญ
และเรีียกเก็็บหนี้้�

3. บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
43 อาคารไทยซีีซีีทาวเวอร์์ ชั้้�น 34 ถ. สาทรใต้้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2675-6300

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

4. บริิษััท ศรีีเทพไทยพลาสเคม จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2398-0027

ผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิก

หุ้้�นสามััญ

83,332

31,410 37.69

5. บริิษััท เอ็็มโฮมเอสพีีวีี3 จำำ�กััด (ชำำ�ระบััญชีี)
1006/420 อาคารชุุดมาสเตอร์์วิิวเอ็็กเซ็็กคิิวทีีฟเพลส ชั้้�น 1
ถ. เจริิญนคร แขวงบางลำำ�พูู เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ

บริิษััทเฉพาะกิิจ หุ้้�นสามััญ

10,000

1,282 12.82

6. บริิษััท ตวัันนาโฮเต็็ล จำำ�กััด
80 ถ. สุุรวงศ์์ แขวงสี่่�พระยา เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2236-0361

โรงแรม

หุ้้�นสามััญ

33,909

3,390 10.00

7. บริิษััท ซัันวาอิินเตอร์์ฟู้้�ด จำำ�กััด
2219-2223 ถ. เพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ

ผลิิตอาหาร
กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป

หุ้้�นสามััญ

10,000,000

1,000,000 10.00

8. บริิษััท สามชััย จำำ�กััด (มหาชน)
522 รััชดาคอมเพล็็กซ์์ ถ .รััชดาภิิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ

จำำ�หน่่าย
เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้า

หุ้้�นสามััญ

40,000,000

4,000,000 10.00

9. บริิษััท พีี.ซีี. พััฒนาทรััพย์์ จำำ�กััด (สำำ�นัักงานทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษััท

การพาณิิชย์์

หุ้้�นสามััญ

10,000

9,993 99.93

10. บริิษััท จััดหางานเอ็็กเสคิิวทิิฟแมเน็็จเม้้นท์์ เซอร์์วิสิ เซส จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2689-2626

ให้้เช่่าสำำ�นัักงาน หุ้้�นสามััญ
อุุปกรณ์์และ
เฟอร์์นิิเจอร์์

2,000

340 17.00

11. บริิษััท โกลเบิิลลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (พิิทัักษ์์ทรััพย์์)
518/5 อาคารมณีียาเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 8 ถ. เพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-2652-0730

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

2,000,000

200,000 10.00

12. บริิษััท ทีี.พีี .เอฟ. ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานีี ชั้้�น 25 ถ. สาทรเหนืือ
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

6,000,000

600,000 10.00

13. บริิษััท ยููทีเี อ็็มแอดไวเซอรรีีแอนด์์แคปปิิตอลแมเน็็จเม็็นท์์ จำำ�กััด (บริิษััทร้า้ ง)
44 ถ. หลัังสวน แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ

ที่่�ปรึึกษา

หุ้้�นสามััญ

100,000

10,000 10.00

14. บริิษััท เอส.พีี .แอล .ดีีเวลล็็อปเมนท์์ จำำ�กััด (บริิษััทร้้าง)
149 อาคารโมเดอร์์นโฮมทาวเวอร์์ ถ. นนทรีี
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ

พััฒนา
หุ้้�นสามััญ
อสัังหาริิมทรััพย์์

500,000

499,999 99.99

15. บริิษััท ไทย–อััลตราออโตพาร์์ท จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
59 หมู่่� 4 ถ .ทางหลวง ต. นิิคมพััฒนา อ. บ้้านค่่าย จ. ระยอง

จำำ�หน่่าย
อะไหล่่รถ

หุ้้�นสามััญ

6,500,000

650,000 10.00

16. บริิษััท แอ็็ดวานซ์์ แมนููแฟคเจอริ่่�ง ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
246 อาคารไทม์์สแควร์์ ชั้้�น 11 ถ .สุุขุุมวิิท 12-14
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

20,000,000

2,000,000 10.00

17. บริิษััท ทุุนรวมการ โครงการบััตรขวััญนคร จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
133/2 สุุขุุมวิิท 21 ถ. สุุขุุมวิิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ

การเงิิน

หุ้้�นสามััญ

240,000

40,000 16.67

18. บริิษััท โมเดอร์์น แอพไพรซััล จำำ�กััด (บริิษััทร้้าง)
3726/162-163 ชั้้�น 3 ถ. พระรามที่่� 3 แขวงบางโคล่่
เขตบางคอแหลม กรุุงเทพฯ

ผู้้�ประเมิินราคา หุ้้�นสามััญ
อสัังหาริิมทรััพย์์

20,000

2,000 10.00

800,000,000 799,999,994 99.99

385,000

384,993 99.99

100,000,000 99,999,998 99.99

กรุุงเทพมหานครนำำ�ชื่่�อบริิษััทออกจากทะเบีียนแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564)

1600 ถ. เพชรบุุรีีตััดใหม่่ มัักกะสััน ราชเทวีี กรุุงเทพฯ
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ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
CIMB Bank Berhad ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 โดย CIMB Group Sdn Bhd บริิษััทย่่อย (ร้้อยละ 100) ของ CIMB Group
Holdings Berhad (กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของธนาคาร มีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงกััวลาลััมเปอร์์ ประเทศ
มาเลเซีีย กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเป็็นธุุรกิิจที่่�ให้้บริิการทางการเงิินที่่�มีีขนาดสิินทรััพย์์ใหญ่่เป็็นอัันดัับ 2 ของประเทศมาเลเซีีย และ
อัันดัับ 5 ของอาเซีียน โดยนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และให้้บริิการทางการเงิินแบบครบวงจร ครอบคลุุมบริิการการธนาคาร
เพื่่�อลููกค้้ารายย่่อย พาณิิชย์์ธนกิิจ บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ ธนาคารอิิสลาม การบริิหารความมั่่�งคั่่�งส่่วนบุุคคล
ตลอดจนผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านการชำำ�ระเงิิน มีีเครืือข่่ายในประเทศอาเซีียนทั้้�งหมด 10 ประเทศด้้วยกััน (มาเลเซีีย
อิินโดนีีเซีีย ไทย สิิงคโปร์์ กััมพููชา บรููไน เวีียดนาม เมีียนมาร์์ สปป. ลาว และฟิิลิิปปิินส์์) นอกจากนี้้� กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีียัังมีี
เครืือข่่ายในประเทศจีีนและฮ่่องกง อัังกฤษ อิินเดีีย เกาหลีี และสหรััฐอเมริิกา
จากการที่่�กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีมีีเครืือข่่ายธุุรกิิจธนาคารครบวงจรโดยมีีสาขา 629 สาขา ประกอบกัับมีีความเชี่่�ยวชาญในบริิการ
ทางการเงิินระดัับภููมิิภาคของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เป็็นการเสริิมความแข็็งแกร่่งและสร้้างโอกาสให้้ธนาคารสามารถสนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการโดยการจัับคู่่�ทางธุุรกิิจ การสร้้างเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุุปทาน และการแนะนำำ�ลููกค้้าข้้ามประเทศได้้เป็็นอย่่างดีี

โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
(1)
ก.

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ณ วัันที่่� 22 เมษายน 2564 ได้้แก่่

ลำำ�ดัับ รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
1

CIMB BANK BERHARD

2

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ )%(

33,021,971,285

94.83

BANK JULIUS BAER & CO., LTD., SINGAPORE

760,756,147

2.18

3

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

132,444,836

0.38

4

นายพิิสิิฐ พฤกษ์์ ไพบููลย์์

43,526,382

0.12

5

กองทุุนเปิิด ไทยพาณิิชย์์ SET BANKING SECTOR INDEX

28,095,008

0.08

6

นายประชา ชััยสุุวรรณ

26,728,133

0.08

7

นายสมชาติิ นำำ�ศรีีเจริิญสุุข

14,684,881

0.04

8

นายประวิิตร พัันธ์์สายเชื้้�อ

13,977,591

0.04

9

นาง จรููญลัักษณ์์ พานิิชชีีวะ

11,761,750

0.03

10

กองทุุนเปิิด เค ดััชนีีหุ้้�นธุุรกิิจธนาคาร

8,612,100

0.02

759,703,635

2.18

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
รวมจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

9,251

ราย

34,822,261,748

100.00

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย	จำำ�นวน

9,145

ราย

1,011,406,754

2.90

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว	จำำ�นวน

70

ราย

33,810,854,994

97.10

9,251

ราย

847,162,228,43

100.00

                   รวมจำำ�นวน
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ข.
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมการวางแผนและทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมการวางแผนและทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ได้้แก่่
CIMB Bank Berhad ซึ่่�งได้้เข้้าถืือหุ้้�นธนาคารทั้้�งหมดจำำ�นวน 33,021,971,285 หุ้้�น คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 94.83 ของ
หุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร
(2)  
(3)

การประกอบธุุรกิิจโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company)
- ไม่่มีี ข้้อตกลงระหว่่างกัันในกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ในเรื่่�องการออกหลัักทรััพย์์ หรืือการบริิหารงานของบริิษััท
- ไม่่มีี -

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เปรีียบเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
รายละเอีียด

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 64 ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 63
(หุ้้�น)
(หุ้้�น)

นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
กรรมการอิิสระ

17,551

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

17,551

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้วของธนาคารเป็็นดัังนี้้�
ทุุนจดทะเบีียน

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

17,411,130,874.00 บาท
(หนึ่่�งหมื่่�นเจ็็ดพัันสี่่�ร้้อยสิิบเอ็็ดล้้านหนึ่่�งแสนสามหมื่่�นแปดร้้อยเจ็็ดสิิบสี่่�บาท) แบ่่งออกเป็็น
: 	หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
(สามหมื่่�นสี่่�พัันแปดร้้อยยี่่�สิิบสองล้้านสองแสนหกหมื่่�นหนึ่่�งพัันเจ็็ดร้้อยสี่่�สิิบแปดหุ้้�น)
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท (ห้้าสิิบสตางค์์)
: 	หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ -ไม่่มีี17,411,130,874.00 บาท
(หนึ่่�งหมื่่�นเจ็็ดพัันสี่่�ร้้อยสิิบเอ็็ดล้้านหนึ่่�งแสนสามหมื่่�นแปดร้้อยเจ็็ดสิิบสี่่�บาท) ประกอบด้้วย
: 	หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
(สามหมื่่�นสี่่�พัันแปดร้้อยยี่่�สิิบสองล้้านสองแสนหกหมื่่�นหนึ่่�งพัันเจ็็ดร้้อยสี่่�สิิบแปดหุ้้�น)
	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท (ห้้าสิิบสตางค์์)
: หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ -ไม่่มีี-

-
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1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
การออกตราสารหนี้้�ของธนาคาร (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประเภทหลัักทรััพย์์

วัันครบ
กำำ�หนด
อััตราดอกเบี้้�ย ไถ่่ถอน

หลััก เงื่่�อนไข
ประกััน ข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ

จำำ�นวนและมููลค่่า
ที่่�ยัังไม่่ได้้ ไถ่่ถอน
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�
(Moody’s/
Fitch Ratings)

ผู้้�แทน
ผู้้�ถืือ
หุ้้�นกู้้�

1. ตราสารด้้อยสิิทธิิ
เพื่่�อนัับเป็็น
เงิินกองทุุน
ประเภทที่่� 2/1

ร้้อยละ
5.20 ต่่อปีี

29 มีีนาคม
2571

ไม่่มีี

การไถ่่ ถ อนก่่ อ นกำำ� หนดในแต่่ ล ะชุุ ด
ของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้
สิิทธิใิ นการซื้้อ� ผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
สามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม
จำำ� นวนแต่่ ไ ม่่ ร วมจำำ� นวนเงิิ น ต้้ น ใน
วัันใช้้สิิทธิิ โดยต้้องได้้รัับการอนุุมััติิ
จากธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย และ
เสนอให้้ ธ นาคารแห่่ ง ประเทศไทย
พิิจารณาก่่อนวัันเรีียกใช้้สิิทธิิ 30 วััน
(รวมดอกเบี้้� ย รอตััดบััญชีี ดอกเบี้้� ย
ค้้างจ่่าย แต่่ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ถอนของผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
แต่่ละชุุดใดๆ ไม่่ส่่งผลต่่อการไถ่่ถอน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอน
หรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสาร
ทางการเงิิ น อื่่� น ๆ ที่่� เ ทีี ยบ เท่่ า หรืื อ
สูู ง กว่่ า ตราสารด้้ อ ยสิิ ทธิิ ที่่� จ ะถูู ก
ไถ่่ ถ อนทั้้� ง ทัันทีี ห รืื อ ก่่ อ นหน้้ า และ
2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆ
ทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

390 ล้้าน
อัันดัับความ ไม่มี
ริิงกิิตมาเลเซีีย น่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�
AA3 โดย
RAM Rating
Services
Berhad

2. ตราสารด้้อยสิิทธิิ
เพื่่�อนัับเป็็น
เงิินกองทุุน
ประเภทที่่� 2/1

ร้้อยละ
4.15 ต่่อปีี

6 กรกฎาคม ไม่่มีี
2572

การไถ่่ ถ อนก่่ อ นกำำ� หนดในแต่่ ล ะชุุ ด
ของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้
สิิทธิใิ นการซื้้อ� ผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
สามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม
จำำ� นวนแต่่ ไ ม่่ ร วมจำำ� นวนเงิิ น ต้้ น ใน
วัันใช้้สิิทธิิ โดยต้้องได้้รัับการอนุุมััติิ
จากธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย และ
เสนอให้้ ธ นาคารแห่่ ง ประเทศไทย
พิิจารณาก่่อนวัันเรีียกใช้้สิิทธิิ 30 วััน
(รวมดอกเบี้้� ย รอตััดบััญชีี ดอกเบี้้� ย
ค้้างจ่่าย แต่่ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ถอนของผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
แต่่ละชุุดใดๆ ไม่่ส่่งผลต่่อการไถ่่ถอน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอน
หรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสาร
ทางการเงิิ น อื่่� น ๆ ที่่� เ ทีี ยบ เท่่ า หรืื อ
สูู ง กว่่ า ตราสารด้้ อ ยสิิ ทธิิ ที่่� จ ะถูู ก
ไถ่่ ถ อนทั้้� ง ทัันทีี ห รืื อ ก่่ อ นหน้้ า และ
2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆ
ทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

550 ล้้าน
อัันดัับความ ไม่มี
ริิงกิิตมาเลเซีีย น่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�
AA3โดย
RAM Rating
Services
Berhad
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ประเภทหลัักทรััพย์์
3. ตราสารด้้อยสิิทธิิ
เพื่่�อนัับเป็็น
เงิินกองทุุน
ประเภทที่่� 2/1

วัันครบ
กำำ�หนด
อััตราดอกเบี้้�ย ไถ่่ถอน
ร้้อยละ
3.90 ต่่อปีี

หลััก เงื่่�อนไข
ประกััน ข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ

11 กรกฎาคม ไม่่มีี
2574

การไถ่่ ถ อนก่่ อ นกำำ� หนดในแต่่ ล ะชุุ ด
ของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้
สิิทธิใิ นการซื้้อ� ผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
สามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม
จำำ�นวนแต่่ไม่่รวมจำำ�นวนเงิินต้้นในวััน
ใช้้สิิทธิิ โดยต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
ธนาคารแห่่งประเทศไทย และเสนอให้้
ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยพิิจารณา
ก่่ อ นวัันเรีี ย กใช้้ สิิ ทธิิ 30 วััน (รวม
ดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
แต่่ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ถอนของผู้้�ออกตราสารด้้อยสิิทธิิ
แต่่ละชุุดใดๆ ไม่่ส่่งผลต่่อการไถ่่ถอน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอน
หรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสาร
ทางการเงิิ น อื่่� น ๆ ที่่� เ ทีี ยบ เท่่ า หรืื อ
สูู ง กว่่ า ตราสารด้้ อ ยสิิ ทธิิ ที่่� จ ะถูู ก
ไถ่่ ถ อนทั้้� ง ทัันทีี ห รืื อ ก่่ อ นหน้้ า และ
2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆ
ทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

จำำ�นวนและมููลค่่า
ที่่�ยัังไม่่ได้้ ไถ่่ถอน
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�
(Moody’s/
Fitch Ratings)

ผู้้�แทน
ผู้้�ถืือ
หุ้้�นกู้้�

660 ล้้าน
อัันดัับความ ไม่มี
ริิงกิิตมาเลเซีีย น่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�
AA3 โดย
RAM Rating
Services
Berhad

หมายเหตุ /1 เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด 390 ล้านริงกิต 550 ล้านริงกิตและ 660 ล้านริงกิต
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1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของธนาคารกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยธนาคารจะพิิจารณา
จ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อธนาคารมีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและได้้มีีการรัักษาระดัับเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
และธุุรกิิจตามข้้อกำำ�หนดแล้้ว เงิินกำำ�ไรส่่วนที่่�เหลืือจากการจ่่ายเงิินปัันผลให้้จััดสรรเป็็นเงิินสำำ�รองต่่างๆ / กำำ�ไรสะสม
ทั้้�งนี้้� ธนาคารอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เป็็นครั้้�งคราวตามแต่่จะเห็็นสมควรและเมื่่�อเห็็นว่่าธนาคาร
มีีผลกำำ�ไรเพีียงพอที่่�จะกระทำำ�ได้้
การจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลจะต้้ อ งกระทำำ� ภายในระยะเวลาที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด โดยแจ้้ ง เป็็ น หนัังสืื อ ไปยัังผู้้�ถืื อ หุ้้�นและโฆษณา
คำำ�บอกกล่่าวการจ่่ายเงิินปัันผลในหนัังสืือพิิมพ์์ด้้วย
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยของธนาคาร การประกาศจ่่ายเงิินปัันผลจะเป็็นไปตามดุุลพิินิิจของคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย
โดยขึ้้�นอยู่่�กัับผลกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทย่่อยนั้้�นๆ
การจ่่ายเงิินปัันผลของธนาคารในระยะเวลา 3 ปีี ย้้อนหลััง
ปีี 2564

ปี 2563

ปีี 2562

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

0.06

0.03

-0.03

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)

0.005

0.005

-

8

43

-

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)
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ระบบการจััดการความเสี่่�ยงที่่�แข็็งแกร่่งและ
มีีประสิิทธิิภาพเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับธนาคาร
ในการบรรลุุผลกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่�องและการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนของมููลค่่าผู้้�ถืือหุ้้�น ในสภาพแวดล้้อม
ทางการเงิินและเศรษฐกิิจที่่�เชื่่�อมโยงถึึงกััน
ในยุุคโลกาภิิวััตน์์ปััจจุุบััน
ธนาคารได้้นำำ�การบริิหารความเสี่่�ยงมาเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน และ
กระบวนการตััดสิินใจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคาร
จะได้้รัับผลตอบแทนสููงสุุดในขณะที่่�ดำำ�เนิินงาน
ในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�ดีี ทีีมงานบริิหาร
ความเสี่่�ยงจะมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนแรกๆ
ของการพิิจารณาในกระบวนการทำำ�ธุุรกรรม
ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง โดยจะให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นอิิสระ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

รวมถึึงการประเมิินด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การประเมิินเครดิิต ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และเงิินทุุนที่่�ต้้องใช้้ ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้
หน่่วยธุุรกิิจสามารถประเมิินความเสี่่�ยงเทีียบกัับผลตอบแทนจากบริิการต่่างๆ ที่่�นำำ�เสนอได้้ ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถกำำ�หนด
ราคาได้้อย่่างเหมาะสม
โดยทั่่�วไป การบริิหารความเสี่่�ยงมีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�
(1)
ระบุุความเสี่่�ยงต่่างๆ และข้้อกำำ�หนดด้้านเงิินทุุน
(2)
ตรวจสอบให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง เป็็นไปตามนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง และสถานะ
ความเสี่่�ยงรวม รวมทั้้�งอยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
ธนาคารและ
(3)
สร้้างมููลค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี

2.1 กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
คณะกรรมการธนาคารตระหนัักดีีว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีีเป็็นส่่วนสำำ�คััญของธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน และกระบวนการ
ตััดสิินใจของธนาคาร และมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการประกัันความสำำ�เร็็จและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร
การเน้้นย้ำำ��วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�แข็็งแกร่่งเป็็นรากฐานของกลไกการควบคุุมภายในกรอบนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงขององค์์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) กรอบนโยบายนี้้�ประกอบด้้วยกระบวนการที่่�
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในการระบุุและประเมิิน วััดผล จััดการและควบคุุม ตลอดจนติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงที่่�มีี
สาระสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจเชิิงกลยุุทธ์์ของธนาคาร ทำำ�ให้้คณะกรรมการธนาคารและ
ผู้้�บริิหารมีีเครื่่�องมืือในการคาดการณ์์และจััดการทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�และความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยพิิจารณาจาก
ภาพรวมความเสี่่�ยง (Risk Profile) ที่่�เปลี่่�ยนแปลงตามการเปลี่่�ยนแปลงของแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ สภาพแวดล้้อมภายนอก
และ/หรืือกฎระเบีียบทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อส่่งเสริิมวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ธนาคารได้้ใช้้รููปแบบ Three Lines of Defence ในการนำำ�กรอบ
นโยบาย EWRM ไปปฏิิบััติิ โดยให้้ทุุกฝ่่ายทั่่�วทั้้�งธนาคารร่่วมรัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง หน่่วยธุุรกิิจในฐานะ
แนวป้้องกัันแรกมีีหน้้าที่่�หลัักในการบริิหารความเสี่่�ยงในแต่่ละวััน โดยดำำ�เนิินการตามความเหมาะสมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงผ่่าน
การควบคุุมที่่�มีีประสิิทธิิผล หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมอื่่�นๆ จะเป็็นแนวป้้องกัันที่่�สอง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
และตรวจสอบกิิจกรรมทางธุุรกิิจอย่่างอิิสระพร้้อมรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจและกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิและเป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับ
ส่่วนหน่่วยงานตรวจสอบภายในถืือเป็็นแนวป้้องกัันที่่�สาม ซึ่่�งจะให้้การรัับรองที่่�เป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอและ
ประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารยัังได้้จััดตั้้�ง
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) เป็็นคณะกรรมการซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบครอบคลุุมการกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินการตามกรอบนโยบาย EWRM ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

2.2 กรอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
ธนาคารได้้จััดทำำ�กรอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพื่่�อ
เป็็นแนวทางมาตรฐานในการบริิหารความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งคณะกรรมการธนาคาร
และผู้้�บริิหารสามารถใช้้กรอบนโยบาย EWRM เป็็นเครื่่�องมืือในการคาดการณ์์และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งที่่�มีี
ในปััจจุุบัันและที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต จากการเปลี่่�ยนแปลงของภาพรวมความเสี่่�ยง (Risk Profile ตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ สภาพแวดล้้อมภายนอก และ/หรืือกฎระเบีียบทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การออกแบบกรอบ EWRM ได้้รวมเอาแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�งในรููปแบบ “กลยุุทธ์์จากบนลงล่่าง” และ
“กลยุุทธ์์จากล่่างขึ้้�นบน” เข้้ามาด้้วย
องค์์ประกอบหลัักของกรอบนโยบาย EWRM มีีดัังนี้้�

ธรรมาภิบาล และ องคกร

วัฒนธรรมการบร�หารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
กระบวนการบร�หารความเสี่ยง
การวางแผน
ธุรกิจ

นโยบาย มาตรฐาน/
ว�ธีการและกระบวนการ/
ขั้นตอนดานความเสี่ยง

การระบุ
และประเมิน
ความเสี่ยง

การวัด
ความเสี่ยง

การบร�หาร
ความเสี่ยง
และการควบคุม

บุคลากร

การติดตาม
และการรายงาน
ความเสี่ยง

เทคโนโลยีและขอมูล

โครงสรางการบร�หารความเสี่ยง

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ธนาคารถืือว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการตััดสิินใจและ
วััฒนธรรมองค์์กร โดยนำำ� Three Lines of Defence มาใช้้เป็็นหลัักในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร กล่่าวคืือ จะ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยง ณ จุุดที่่�ทำำ�ธุุรกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง ตลอดจนมีีการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบความเสี่่�ยงด้้าน
ต่่างๆ ภายในธนาคารไว้้อย่่างชััดเจน
ธรรมาภิิบาลและองค์์กร การมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีีเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้การใช้้กรอบนโยบาย EWRM เป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของธนาคาร
ให้้เป็็นไปตามระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) โดยมีีกรอบ/นโยบายและขั้้�นตอนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้
ตลอดจนคณะกรรมการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นผู้้�ช่่วยคณะกรรมการธนาคาร
ในการดููแลรัับผิิดชอบให้้มีีการปฏิิบััติิตามกรอบนโยบายดัังกล่่าว
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ หมายถึึงระดัับและประเภทของความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ที่่�ธนาคารสามารถยอมรัับได้้ เพื่่�อให้้
บรรลุุตามเป้้าหมายทางกลยุุทธ์์และธุุรกิิจ การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้นี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการวางแผน
กลยุุทธ์์และธุุรกิิจประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายการเติิบโตทางธุุรกิิจ แผนการปฏิิบััติิงาน เงิินกองทุุน
และความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของธนาคาร
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2.3 กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
การวางแผนธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยงถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการวางแผนธุุรกิิจ การออกผลิิตภััณฑ์์หรืือ
ทำำ�ธุุรกรรมใหม่่ รวมถึึงการกำำ�หนดทิิศทางและระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง ธนาคารจะใช้้นโยบาย ระเบีียบ/มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน แนวทาง/ขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีระบบ
การวััดความเสี่่�ยง ธนาคารจะใช้้ระเบีียบและวิิธีีการวััดความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งการทดสอบภาวะวิิกฤต
เพื่่�อวััดความเสี่่�ยงโดยรวม
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม ธนาคารจะใช้้เพดานและการควบคุุมความเสี่่�ยงในการจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ ซึ่่�งจะ
ต้้องมีีการติิดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุุมความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของความต้้องการทางธุุรกิิจ ภาวะตลาด และกฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการ รวมทั้้�ง
มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
การติิดตามและการรายงานความเสี่่�ยง ธนาคารจะมีีการติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งแบบรายลููกค้้าและแบบรายพอร์์ต (Portfolio) เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงต่่างๆ ให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด

2.4 โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
นโยบาย มาตรฐาน/วิิธีีการ และกระบวนการ / ขั้้�นตอนด้้านความเสี่่�ยง ธนาคารจะบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านต่่างๆ ตามหลัักการที่่�กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงแต่่ละประเภท โดยมีีมาตรฐาน/ระเบีียบ
วิิธีีการช่่วยกำำ�หนดการบัังคัับใช้้นโยบาย และมีีรายละเอีียดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อช่่วยในการนำำ�นโยบาย
ความเสี่่�ยงต่่างๆ มาใช้้ ในทางปฏิิบััติิ
บุุคลากร เนื่่�องจากธนาคารเป็็นองค์์กรที่่�ต้้องปรัับเปลี่่�ยนอยู่่�เสมอเพื่่�อตอบสนองต่่อความซัับซ้้อนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งสภาวะเศรษฐกิิจและกฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการ ดัังนั้้�นบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถและความเชี่่�ยวชาญจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญเพื่่�อให้้การใช้้กรอบนโยบาย EWRM เป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์
เทคโนโลยีี แ ละข้้ อ มูู ล ธนาคารจะใช้้ ก ารบริิ ห ารจััดการข้้ อ มูู ล และเทคโนโลยีี ที่่� เ หมาะสมในการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
ธนาคารมุ่่�งที่่�จะใช้้หลัักการในการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้ธนาคารมีีผลประกอบการทาง
การเงิินที่่�มั่่�นคง น่่าเชื่่�อถืือและยั่่�งยืืน รวมทั้้�งผลตอบแทนจะต้้องสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้�
การประกอบธุุรกิิจธนาคารต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงหลััก 5 ด้้าน ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk) ความเสี่่�ยง
ด้้านตลาด (Market Risk) ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk) ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk)
และความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
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ในการควบคุุมดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงและการมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ในปีี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�ง Board
Risk Committee (BRC) เป็็นคณะกรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อกำำ�กัับดููแลด้้านความเสี่่�ยง โดยดููแลรัับผิิดชอบครอบคลุุม
ความเสี่่�ยงทุุกประเภท อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน(Compliance) และการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk
Management) มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันเป็็นอย่่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนให้้การกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจและความรัับผิิดชอบของ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลี่่�ยนชื่่�อ
เป็็น Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่่อคณะกรรมการธนาคาร มีีผลตั้้�งแต่่
เดืือนกัันยายน 2562 เป็็นต้้นไป BRCC ประกอบด้้วยกรรมการ 5 ท่่าน ซึ่่�งมาจากกรรมการธนาคารทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee: RMC)
โดยให้้รายงานตรงต่่อ BRCC เพื่่�อดููแลความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยง
ด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง ความเสี่่�ยงด้้านเงิินกองทุุน (เพื่่�อกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ Basel)
เป็็นต้้นทั้้�งนี้้� RMC ประกอบด้้วยผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ ทำำ�หน้้าที่่�ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ
การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณา รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลในด้้านนี้้�
เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ มีีการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และมีีกระบวนการพิิจารณาตััดสิินใจ
ที่่�โปร่่งใส นอกจากนี้้� BRCC ยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีี
หน้้าที่่�ในการพิิจารณาและ/หรืือให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการลููกหนี้้�ที่่�มีีปััญหาหรืือคาดว่่าจะมีีปััญหาเพื่่�อขออนุุมััติิ
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง(แล้้วแต่่กรณีี) ตลอดจนอนุุมััติิและให้้ความเห็็นชอบข้้อเสนอและ
แผนงานการตั้้�งและทบทวนการตั้้�งสำำ�รองลููกหนี้้�ที่่�มิิใช่่สิินเชื่่�อรายย่่อยที่่�มีีปััญหาหรืือคาดว่่าจะมีีปััญหา
ทั้้�งนี้้� ธนาคารมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาและดำำ�เนิินการตามนโยบาย กลยุุทธ์์และวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงภายในธนาคารที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ BRCC RMC คณะกรรมการพิิจารณา
สิินเชื่่�อ (Credit Committee: CC) และคณะกรรมการย่่อยภายใต้้ RMC ตลอดจนช่่วยฝ่่ายจััดการในการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเป็็นหน่่วยงานอิิสระจากหน่่วยงานธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�มีีธุุรกรรมหรืือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเสี่่�ยง นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานบริิหารสิินทรััพย์์กลุ่่�มพิิเศษ (Special Assets Management) เพื่่�อดููแลจััดการ
สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�หากไม่่ได้้รัับการบริิหารจััดการจะกลายเป็็นสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ

2.5 ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจปััจจุุบัันที่่�มีีความผัันผวนและความไม่่แน่่นอน จากความซัับซ้้อนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สงครามการค้้า
และโรคระบาด ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย ความจำำ�เป็็นและการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของแบบจำำ�ลอง
ธุุรกิิจและพฤติิกรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�ผู้้�ประกอบการพึึงปฎิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ จะเป็็นปััจจััยที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการประกอบธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน หรืือความดำำ�รงอยู่่�ของธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจ ธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง ความยืืดหยุ่่�น และความพร้้อมที่่�จะรองรัับต่่อสถานการณ์์ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้สามารถรัักษา
ความสามารถในการแข่่งขััน ความมั่่�นคง และความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต โดยการประเมิินความเสี่่�ยง
และผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ปรัับปรุุงพััฒนากลยุุทธ์์แผนธุุรกิิจและโครงสร้้างการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้อง
และทัันต่่อสถานการณ พััฒนาความรู้้�ความสามารถของพนัักงาน และมีีหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีีให้้ยึึดถืือปฏิิบััติิ
นอกจากนี้้� การประกอบธุุรกิิจที่่�จะดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมั่่�นคง ต้้องพึ่่�งพิิงคุุณภาพความน่่าเชื่่�อถืือและการอยู่่�รอดของ
คู่่�ค้้า ลููกค้้าและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอย่่างยิ่่�ง นอกจากนี้้� ในการผลิิตสิินค้้าหรืือบริิการของบริิษััท ก็็อาจขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อม
หรืือมีีผลกระทบด้้านสัังคมและสภาพแวดล้้อมได้้ ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม จึึงต้้องมีีการวิิเคราะห์์ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อคู่่�ค้้า ลููกค้้าและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต่่อเนื่่�องมายัังการประกอบธุุรกิิจของธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจอีีกทอดหนึ่่�งด้้วย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง (Risk Analytics) พร้้อมจััดทำำ�มาตรการและหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ
ในการจัับวััดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว รวมถึึงการเข้้าร่่วมบริิหารจััดการลููกค้้าที่่�อาจมีีปััญหาและดำำ�เนิินการแก้้ไขล่่วงหน้้า
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ในช่่วงที่่�ผ่่านมาภายใต้้สถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 ธนาคารสามารถป้้องกัันและ
ลดความเสี่่�ยงส่่วนสููญเสีีย (Net at Risk ECL) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์เป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจากการสููญเสีีย อัันเป็็นผลมาจากการพิิจารณาที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือ
ครอบคลุุมซึ่่�งอาจคุุกคามการดำำ�เนิินงานของธนาคารหรืือเป็็นผลทำำ�ให้้ขาดความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน หรืือการขาด
ทรััพยากรและมาตรการที่่�จำำ�เป็็นต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ คืือ การรัักษาระดัับความเสี่่�ยงที่่�ดำำ�เนิินการโดยธนาคารให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�กำำ�หนด เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ ความเพีียงพอของสิินทรััพย์์และเงิินทุุน โดยลดการเกิิดความสููญเสีียที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นธนาคารมีีการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ซึ่่�งอนุุมััติิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีีกระบวนการการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ประกอบด้้วย การวางแผนธุุรกิิจ การวางแผนทางการเงิิน
การติิดตามผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงของแผนธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ การวิิเคราะห์์ตลาด การวิิเคราะห์์จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง โอกาส
และอุุปสรรคและการปรัับแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ผู้้�บริิหารระดัับสููงและ
คณะกรรมการธนาคารมีีส่่วนร่่วมอย่่างใกล้้ชิิดตลอดกระบวนการกำำ�หนดแผนธุุรกิิจ หลัังจากการดำำ�เนิินการแล้้ว
คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายบริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายจะติิดตามผลและทบทวนผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเทีียบกัับเป้้าหมาย
และแผนงาน

ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์
ธนาคารมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ คืือ CIMB Bank Berhad ถืือหุ้้�นในธนาคารจำำ�นวน 33,021,971,285 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ
94.83 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร ซึ่่�งสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�มากกว่่าร้้อยละ 75 ทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจในการควบคุุมธนาคารและมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของธนาคารในทุุกเรื่่�องที่่�ต้้องได้้รัับอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นของธนาคารจึึงมีีความเสี่่�ยงจากการไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเสีียงเพื่่�อ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่นี้้�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจาก CIMB Bank Berhad เป็็นธนาคารขนาดใหญ่่ในประเทศมาเลเซีีย กำำ�กัับดููแลโดยธนาคารกลางแห่่ง
ประเทศมาเลเชีีย อีีกทั้้�ง คณะกรรมการธนาคารของธนาคารเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีประสบการณ์์ที่่�เป็็นยอมรัับในวงกว้้าง ดัังนั้้�น
จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าธนาคารจะดำำ�เนิินการบริิหารงานเพื่่�อทำำ�ให้้มููลค่่าของกิิจการเกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
การลงทุุนในหลัักทรััพย์์มีีความเสี่่�ยง โดยราคาของหลัักทรััพย์์จะเป็็นไปตามผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารและกลไกของ
ตลาด ผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารอาจไม่่ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสม หรืือ ไม่่ได้้รัับคืืนเงิินต้้นทั้้�งจำำ�นวนตามราคาตลาดของ
หลัักทรััพย์์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาไม่่ยิินยอมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิตามภาระหรืือ
พัันธะที่่�มีีต่่อธนาคารตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเงิินกู้้�หรืือสััญญาผููกพัันอื่่�นๆ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอาจส่่งผลให้้คุุณภาพของ
สิินเชื่่�อธนาคารด้้อยลง ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรและระดัับเงิินกองทุุน การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเสริิมสร้้างมููลค่่าแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยรายได้้ที่่�ได้้รัับจะต้้องสอดคล้้องและคุ้้�มค่่ากัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ธนาคารได้้จััดให้้มีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เทคนิิค
การวััดความเสี่่�ยงและการควบคุุมความเสี่่�ยง ตลอดจนมีีการตรวจสอบและกลไกในการถ่่วงดุุลผ่่านการกำำ�หนดหน้้าที่่�
อย่่างชััดเจน ระหว่่างผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า (Relationship Manager: RM) ผู้้�วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
ผู้้�ประเมิินสิินเชื่่�อ ผู้้�อนุุมััติิสิินเชื่่�อ และผู้้�บริิหารจััดการความเสี่่�ยง ขณะเดีียวกััน ได้้มีีการปรัับปรุุงกรอบและวิิธีีปฏิิบััติิการ
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับธนาคารและบริิษััทในเครืือ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและสอดคล้้อง
กัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารและกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีด้้วย
ธนาคารได้้ปรัับปรุุงและทบทวนเครื่่�องมืือในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับประเภท
ลููกค้้าและพอร์์ตสิินเชื่่�อของธนาคารที่่�เติิบโตขึ้้�น ประกอบด้้วย Corporate Rating Model ซึ่่�งพััฒนาและใช้้สำำ�หรัับลููกค้้า
บรรษััทธุุรกิิจหรืือลููกค้้าขนาดใหญ่่ เครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยง SMEs Rating Model สำำ�หรัับลููกค้้าขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมเครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สำำ�หรัับลููกค้้ากลุ่่�ม Life &
Non-Life เครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยงสิินเชื่่�อกลุ่่�มพิิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้้แก่่ Project Finance
(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สำำ�หรัับลููกค้้าขนาดเล็็ก ธนาคารได้้พััฒนาเครื่่�องมืือใหม่่ที่่�ช่่วย
ในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมิินโดยใช้้คะแนน (Credit Scoring) สำำ�หรัับลููกค้้า
รายย่่อยทั้้�งสิินเชื่่�อไม่่มีีหลัักประกัันและสิินเชื่่�อมีีหลัักประกัันตลอดจนสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อ ซึ่่�งในปััจจุุบััน ธนาคารมีีระบบงานเพื่่�อ
ใช้้ในการจััดระดัับความเสี่่�ยง การติิดตามและประเมิินผลแบบจำำ�ลอง (model monitoring) ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� ธนาคารยัังได้้ทำำ�การกำำ�หนดระดัับคุุณภาพของสิินเชื่่�อใหม่่ของลููกค้้ารายย่่อย (Acquisition Quality Trigger: AQT)
เพื่่�อทำำ�การเฝ้้าติิดตามคุุณภาพของสิินเชื่่�อรายย่่อยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ความเสี่่�ยงจากสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็็นความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�กระทบต่่อความสามารถ
ในการทำำ�กำำ�ไรและความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของธนาคาร ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตามและจััดการ
NPL อย่่างใกล้้ชิิดและระมััดระวััง และมีีการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญอย่่างเพีียงพอ นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการติิดตาม
ดููแลและบริิหารจััดการลููกค้้าที่่�มีีปััญหาในเชิิงรุุกเพื่่�อเป็็นมาตรการป้้องกัันไม่่ให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพลง สำำ�หรัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตระดัับพอร์์ตสิินเชื่่�อ (Portfolio) นั้้�น ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวของสิินเชื่่�อ
โดยมีีการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limits) ในระดัับที่่�เหมาะสม อาทิิ เพดานความเสี่่�ยงของแต่่ละประเทศ เพดาน
ความเสี่่�ยงในการให้้เงิินกู้้�ยืืมต่่อกลุ่่�มลููกค้้า เพดานความเสี่่�ยงตามประเภทธุุรกิิจที่่�มีี Black และ RAG (Red, Amber & Green)
Indicators เพื่่�อช่่วยในการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงและควบคุุมการกระจุุกตััวของสิินเชื่่�อ ตลอดจนเพื่่�อช่่วยให้้มีีแนวทางที่่�
ชััดเจนในการปล่่อยสิินเชื่่�อ กล่่าวคืือ “Black – สิินเชื่่�อที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง” “Red – ไม่่ควรขยายสิินเชื่่�อ” “Amber – ระมััดระวััง
ในการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อ” และ “Green – ขยายสิินเชื่่�อ” นอกจากนี้้� ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�การทดสอบภาวะวิิกฤต
เพื่่�อประเมิินผลกระทบที่่�ธนาคารจะได้้รัับหากเกิิดเหตุุการณ์์ภาวะเศรษฐกิิจและการเงิินตกต่ำำ�� ในกรณีีที่่�เป็็นไปได้้และ
กรณีีรุุนแรง
ทุุกปีีธนาคารจะกำำ�หนดและทบทวนระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ภายใต้้การคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจ
ในปีีนั้้�นๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้การบริิหารจััดการและการขยายธุุรกิิจอยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยได้้มีีการ
ติิดตามควบคุุมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนและรายงานต่่อ RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดหมายถึึงความเปลี่่�ยนแปลงหรืือความผัันผวนในมููลค่่าของธุุรกรรมหรืือเงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า ดัังนั้้�น
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดเกิิดขึ้้�นเมื่่�อธนาคารมีีการทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของปััจจััยด้้านตลาด อัันได้้แก่่
อััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุุนและตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์ ซึ่่�งอาจส่่ง
ผลกระทบในทางลบต่่อรายได้้และสถานะเงิินกองทุุนของธนาคารได้้ ธนาคารจึึงใช้้นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากฎระเบีียบและวิิธีีปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎระเบีียบของหน่่วยงานทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีี
หน่่วยงานที่่�ควบคุุมดููแลความเสี่่�ยงด้้านตลาด ที่่�เป็็นอิิสระจากหน่่วยงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง อีีกทั้้�งธนาคารยัังมีี
การประเมิินและกำำ�หนดเงิินทุุนสำำ�รองเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านตลาด ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดประกอบด้้วย
1.
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงอััตราดอกเบี้้�ยของธุุรกรรมในบััญชีีเพื่่�อการค้้าจะอยู่่�ในการควบคุุมดููแลของ RMC ตามกรอบนโยบายที่่�
คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด โดยธนาคารมีีการคำำ�นวณราคายุุติิธรรมของธุุรกรรมในบััญชีีเพื่่�อการค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกวััน
เพื่่�อติิดตามกำำ�ไรและขาดทุุนเมื่่�อเทีียบกัับราคาตลาด โดยหน่่วยงานควบคุุมดููแลความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานสถานะ
ความเสี่่�ยงรายวััน มีีการกำำ�หนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ
Stop Loss Trigger เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินทุุน
ของธนาคาร ตลอดจนมีีการจััดทำำ�และวิิเคราะห์์ผลการทดสอบสภาวะวิิกฤต (Stress Testing) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
2.
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในการบริิหารความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนและการรัักษาระดัับความเสี่่�ยงตามที่่�นโยบายของ
ธนาคารกำำ�หนดนั้้�น ธนาคารพยายามจััดหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�เป็็นสกุุลเดีียวกัับสกุุลเงิินในการให้้สิินเชื่่�อ หรืือใช้้ตราสารอนุุพัันธ์์
ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้กำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม แยกตาม
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และประเภทความเสี่่�ยงต่่าง ๆ อาทิิ FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit,
และ Stop Loss Trigger และได้้ทำำ�การประเมิินมููลค่่า Mark to Market ธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศเป็็นประจำำ�ทุุกวััน ตลอดจน
มีีการจััดทำำ�และวิิเคราะห์์ผลการทดสอบสภาวะวิิกฤต (Stress Testing) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของตราสารในตลาดทุุนและตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์
ธนาคารไม่่มีีการทำำ�ธุุรกรรมลงทุุนในตราสารทุุนเพื่่�อค้้านอกเหนืือจากการเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทในเครืือของ
ธนาคาร รวมถึึงหุ้้�นสามััญที่่�ได้้รัับมาจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา และในบางกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�พิิจารณา
แล้้วว่่าเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีศัักยภาพและมีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี สำำ�หรัับตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าโภคภััณฑ์์
(Commodity Derivatives) ธนาคารบริิหารโดยการปิิดความเสี่่�ยงด้้านตลาดทั้้�งหมด จึึงไม่่มีีความเสี่่�ยงด้้านตลาดในบััญชีี
เพื่่�อค้้าของตราสารทุุนหรืือสิินค้้าโภคภััณฑ์์แต่่อย่่างใด
4.
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดจากตััวแปรอ้้างอิิงอื่่�น
ธนาคารมีีการการทำำ�ธุุรกรรมเงิินกู้้�ยืืมที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการลงทุุนให้้กัับลููกค้้า โดยหากเป็็นตััวแปร
อ้้างอิิงอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่อััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน ธนาคารบริิหารโดยการปิิดความเสี่่�ยงด้้านตลาดทั้้�งหมด จึึงไม่่มีี
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดจากตััวแปรอ้้างอิิงอื่่�นๆ
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ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารไม่่สามารถชำำ�ระเงิินตามภาระผููกพัันภายใต้้ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดได้้
ซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�ไม่่สามารถแปลงสิินทรััพย์์ในรููปต่่างๆ กลัับมาเป็็นเงิินสด หรืือจััดหาเงิินทุุนได้้ไม่่ทัันเวลา
จึึงอาจส่่งผลกระทบถึึงการดำำ�เนิินงานประจำำ�วััน และมีีค่่าความสููญเสีียที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร คืือเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารจะสามารถตอบสนอง
ภาระผููกพัันเงิินสดได้้ภายในเวลาและด้้วยต้้นทุุนที่่�เหมาะสมทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ด้้วยเหตุุนี้้� การบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง จึึงเป็็นการรัักษาระดัับสิินทรััพย์์สภาพคล่่องที่่�มีีคุุณภาพดีีและมีีการกระจายพอร์์ตการลงทุุนที่่�เหมาะสม
รวมถึึงมีีเงิินทุุนต่่างๆ รองรัับทั้้�งภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต เนื่่�องจากทิิศทางของธนาคารมุ่่�งเน้้นในการขยาย
เครืือข่่ายตลาดที่่�กว้้างขวางขึ้้�น ธนาคารจึึงมุ่่�งรัักษาฐานเงิินฝากที่่�หลากหลาย ประกอบด้้วยเงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝาก
กระแสรายวััน และเงิินฝากประจำำ� เพื่่�อให้้มีีฐานเงิินทุุนขนาดใหญ่่ที่่�มีีเสถีียรภาพ อีีกทั้้�งธนาคารยัังคงสำำ�รองสภาพคล่่อง
บางส่่วนตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารมีีเสถีียรภาพทั้้�งในเชิิงโครงสร้้าง กลยุุทธ์์ และวิิธีีปฏิิบััติิ
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�สำำ�คััญของธนาคาร ได้้แก่่ โครงสร้้างของแหล่่งเงิินทุุนและการใช้้ไปของเงิินทุุนของธนาคาร
การปรัับตััวของธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนฐานเงิินฝากที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��ท่่ามกลางสภาวะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
และเพื่่�อรองรัับหลัักเกณฑ์์การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ด้้านสภาพคล่่องที่่�มีีความรุุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่่�งจะเน้้นการขยายเงิินฝากกระแสรายวัันและเงิินฝากสะสมทรััพย์์ที่่�ลููกค้้าใช้้บััญชีี
ในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน (Transactional Account) และหลัักเกณฑ์์การดำำ�รงแหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับ
การใช้้ไปของเงิิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่่�งเน้้นการรัับฝากเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้สอดคล้้อง
กัับการลงทุุน การปล่่อยสิินเชื่่�อ และการก่่อภาระผููกพัันในระยะ 1 ปีีข้้างหน้้า นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสำำ�คััญทั่่�วโลกอาจส่่งลกระทบโดยตรงต่่อการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุน
ระหว่่างประเทศ และส่่งผลให้้ตลาดการเงิินมีีความผัันผวน ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อสภาพคล่่องและต้้นทุุนในการจััดหาเงิินทุุน
คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ได้้รัับมอบหมายความ
รัับผิิดชอบในการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ซึ่่�งจะประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับ
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและโครงสร้้างเงิินทุุน รวมถึึงประมาณการแหล่่งเงิินทุุนของธนาคาร โดย ALCO เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการจััดการโดยรวมและการกำำ�กัับดููแลสภาพคล่่อง และให้้ความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะต่่อนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ นอกจากนี้้� ALCO ยัังรัับผิิดชอบในการ
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�ยอมรัับได้้ ก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับ
ดููแลตามกรอบความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง โดยทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานบริิหารเงิินในการเฝ้้าระวัังสภาวะตลาด ในขณะที่่�
หน่่วยงานด้้านธุุรกิิจต่่างๆ ของธนาคารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่งกัับ
ผู้้�ฝากเงิินและแหล่่งเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานบริิหารเงิินทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารเงิินทุุนโดยรวมตามความจำำ�เป็็นหรืือ
ในภาวะฉุุกเฉิิน ธนาคารมีีการบริิหารจััดการสภาพคล่่องอย่่างรััดกุุมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�วัั น โดยมีี ก ารวััดและประมาณการกระแสเงิิ น สดอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอจากการครบกำำ� หนดของสิิ น ทรััพย์์ หนี้้� สิิ น
ภาระผููกพัันนอกงบดุุล และตราสารอนุุพัันธ์์ ในช่่วงเวลาต่่างๆ ในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่องสำำ�หรัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เป็็นลัักษณะการบริิหารแบบรวมศููนย์์ (Centralised)
ดัังนั้้�น ธนาคารอาจพิิจารณาและอนุุมััติิวงเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนสภาพคล่่องแก่่บริิษััทเหล่่านั้้�นตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�บริิหารโดยธนาคารจะอยู่่�ภายใต้้เพดานความเสี่่�ยง และระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่่�อแจ้้งเตืือนผู้้�บริิการถึึงสภาวะและแรงกดดัันด้้านสภาพคล่่อง
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ที่่�เกิิดขึ้้�น นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร รวมทั้้�งสมมติิฐานและเพดานความเสี่่�ยงจะมีี
การทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบ และการเปลี่่�ยนแปลง
ความต้้องการทางธุุรกิิจและสภาวะตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องมีีการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกวััน เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับเกณฑ์์ความเสี่่�ยงภายใน และหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลด้้านสภาพคล่่องของหน่่วยงานราชการ
ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนฉุุกเฉิินด้้านสภาพคล่่องเพื่่�อแจ้้งเตืือนและช่่วยให้้ผู้้�บริิหารของธนาคารจััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
ในช่่วงวิิกฤตสภาพคล่่องและภายใต้้สภาวะตลาดที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย แผนดัังกล่่าวประกอบด้้วยสององค์์ประกอบสำำ�คััญ คืือ
ระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า (Early Warning System: EWS) และทีีมผู้้�บริิหารในภาวะวิิกฤตสภาพคล่่อง (Funding Crisis
Management Team: FCMT) โดย EWS ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อแจ้้งเตืือนผู้้�บริิหารของธนาคาร เมื่่�อใดก็็ตามที่่�อาจมีี
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง โดยจะมีีกรอบการวิิเคราะห์์ในการตรวจสอบปััญหาการขาดสภาพคล่่องและการประเมิิน
ความต้้องการเงิินทุุนและกลยุุทธ์์ในอนาคตหากเกิิดวิิกฤตสภาพคล่่อง EWS ดัังกล่่าวประกอบด้้วยชุุดตััวชี้้�วััด (ที่่�มีีการ
ติิดตามเทีียบกัับเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้) ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ โดยสามารถส่่งสััญญาณความแข็็งแกร่่งทางการเงิินและความมั่่�นคงของ
ธนาคารได้้ การทดสอบสภาวะวิิกฤตด้้านต่่างๆ รวมถึึงด้้านสภาพคล่่องของธนาคารจะดำำ�เนิินการทุุกครึ่่�งปีี เพื่่�อระบุุจุุด
ที่่�มีีความเปราะบาง (Vulnerable Areas) ในพอร์์ต และวััดผลกระทบทางการเงิิน ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�บริิหารของธนาคารสามารถ
ดำำ�เนิินการแก้้ไขล่่วงหน้้าได้้ ธนาคารมีีการจััดทำำ�โมเดลสถานการณ์์จำำ�ลองสภาวะวิิกฤต 3 แบบคืือ วิิกฤตเฉพาะธนาคาร
(Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิิกฤตตลาดโดยรวม (Market-Wide Crisis: MWC) และกรณีีรวมวิิกฤต (Combined
Crisis: CC) โดยสมมติิฐานที่่�ใช้้ ได้้แก่่ อััตราการไหลออกของเงิินฝาก อััตราเบิิกใช้้วงเงิินภาระผููกพััน และส่่วนลดมููลค่่า
ของสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง ซึ่่�งได้้จััดทำำ�เป็็นเอกสารและนำำ�เสนอผลการทดสอบต่่อ ALCO และคณะกรรมการธนาคาร
ผลการทดสอบที่่�ผ่่านมาได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าธนาคารมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะตอบสนองความต้้องการสภาพคล่่องภายใต้้
เงื่่�อนไขการทดสอบในภาวะวิิกฤตต่่างๆ

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และรายการนอกงบดุุลที่่�อยู่่�ในบััญชีีเพื่่�อการธนาคารมีีรอบระยะเวลาการปรัับ
ดอกเบี้้�ยหรืือการครบกำำ�หนดสััญญาไม่่ตรงกััน หรืือเมื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินมีีการเปลี่่�ยนแปลง
โดยไม่่สอดคล้้องกััน ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิและ / หรืือมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น (Economic Value
of Equity: EVE)
ปััจจััยหลัักสำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย ได้้แก่่ สภาวะทางเศรษฐกิิจต่่างๆ อััตราเงิินเฟ้้อ และการดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิินของธนาคารแห่่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสำำ�คััญทั่่�วโลก ซึ่่�งอาจส่่งผลโดยตรงต่่อทิิศทางและระดัับ
ของอััตราดอกเบี้้�ย หรืือการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนระหว่่างประเทศ และส่่งผลกระทบทางอ้้อมมายัังอััตราดอกเบี้้�ย นอกจากนี้้�
การแข่่งขัันเพื่่�อเพิ่่�มหรืือรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาดของธนาคารพาณิิชย์์ในด้้านเงิินฝากและสิินเชื่่�อ อาจส่่งผลทำำ�ให้้รายได้้
ดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคารลดลงด้้วย
ธนาคารบริิหารจััดการความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยผ่่านนโยบายที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดย ALCO ทั้้�งนี้้� IRRBB ที่่�ดำำ�เนิินการ
โดยธนาคารจะเป็็นไปตามระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ALCO ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารให้้รายงานต่่อ BRCC ด้้วยการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิิน (ALM) ในสายงานบริิหารความเสี่่�ยง และหน่่วยงานบริิหารเงิินกองทุุนและงบดุุลในสายงานการเงิิน ทั้้�งนี้้� ALCO
จะรัับผิิดชอบในการตรวจสอบและติิดตามงบดุุล การบริิหารธุุรกิิจ กลยุุทธ์์การป้้องกัันความเสี่่�ยง และภาพรวมของอััตรา
ดอกเบี้้�ย เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า IRRBB จะอยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยมีีหน่่วยงานบริิหารเงิินรัับผิิดชอบ
ในการบริิหารจััดการ IRRBB รายวััน และปิิดฐานะในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร (Gapping) รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตามของกลยุุทธ์์
การป้้องกัันความเสี่่�ยง
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IRRBB วััดจากมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น (EVE) ซึ่่�งเป็็นมาตรการวััดผลกระทบระยะยาวของการเคลื่่�อนไหวอย่่าง
ฉัับพลัันของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ครอบคลุุมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทั้้�งหมดของธนาคาร โดยกำำ�หนดและประเมิินความเสี่่�ยง
จากอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่อมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบัันของรายได้้และเงิินทุุนที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต) เนื่่�องจากมููลค่่าพอร์์ตสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินจะเพิ่่�มขึ้้�นและลดลงตามการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย
มาตรการนี้้�จะช่่วยให้้ธนาคารสามารถประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบต่่อเงิินทุุนโดยเน้้นสถานะของบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร
ในปััจจุุบัันทั้้�งนี้้� EVE จะคำำ�นวณโดยใช้้ Re-pricing Gap ในการวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของ
อััตราดอกเบี้้�ยของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในช่่วงเวลาต่่างๆ กััน
การกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง (MATs) เป็็นมาตรการในการตรวจสอบเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้้�นจาก
ผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ (NII) และความอ่่อนไหวของ EVE (EVE Sensitivity) โดยจะรายงานผลการวิิเคราะห์์
ดัังกล่่าวต่่อ ALCO, RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ธนาคารบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย โดยการปรัับโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�คาดการณ์์ โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของ NII และ EVE สำำ�หรัับผลของการทดสอบในภาวะวิิกฤต
จะใช้้ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์งบดุุลที่่�เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายผลตอบแทนทางธุุรกิิจ
ที่่�ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ หมายถึึงความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมอัันเนื่่�องมาจากกระบวนการ
ควบคุุมที่่�ไม่่เพีียงพอ โดยอาจเกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน บุุคลากร ระบบงาน หรืือเหตุุการณ์์ภายนอก รวมทั้้�ง
ปััจจััยความเสี่่�ยงอื่่�นๆ อาทิิ การขาดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หรืือความรู้้�ความสามารถของฝ่่ายจััดการ เป็็นต้้น ปััจจััย
เหล่่านี้้�สามารถส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อผลประกอบการด้้านการเงิินและเงิินกองทุุนของธนาคารได้้
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการมีีประสิิทธิิผล ธนาคารจึึงได้้จััดให้้มีีนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อ
ให้้ธนาคารมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล มีีความโปร่่งใส และ
สอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล ทั้้�งนี้้� RMC มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร หรืือ BRCC
ตามอำำ�นาจที่่�ได้้รัับมอบหมาย เพื่่�ออนุุมััติินโยบายและแนวทางปฏิิบััติิงานในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการที่่�เป็็นไป
ตามหลัักปฏิิบััติิสากล นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational
Risk Committee: ORC) เพื่่�อหารืือ พิิจารณากลั่่�นกรอง ประเมิิน และให้้คำำ�แนะนำำ�ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ และยัังครอบคลุุมถึึงเหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยมีีปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ได้้แก่่ ด้้านบุุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุุการณ์์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคาร คืือ การกำำ�หนดความรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการร่่วมกัันกัับหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งในด้้านธุุรกิิจ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ การบริิการ และระบบสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิงาน โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหารหน่่วยงานตลอดจนพนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิการในหน่่วยงานนั้้�นๆ รวมถึึง
การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลทั้้�งภายในและภายนอก กฎระเบีียบข้้อบัังคัับของหน่่วยงานควบคุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าหน่่วยงานต่่างๆ ได้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์และการบริิหารความเสี่่�ยงภายในหน่่วยงานของตน จึึงมีีการแต่่งตั้้�งผู้้�ประสานงานด้้านกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
และบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk
Officer: DCORO) เพื่่�อติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ในหน่่วยงานนั้้�นๆ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการจะทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาเครื่่�องมืือ ระบบ และกระบวนการให้้สามารถระบุุ ประเมิิน
ควบคุุม รายงานและติิดตามความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการให้้สอดคล้้องกัับนโยบายความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคาร
และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานต่่างๆ ภายในธนาคารและบริิษััทย่่อยในเครืือของธนาคาร จะต้้องมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิ
การโดยใช้้เครื่่�องมืือหรืือกระบวนการต่่อไปนี้้�
1.
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุุกหน่่วยงานจะต้้องประเมิินความเสี่่�ยงและควบคุุมความเสี่่�ยงด้้วยตนเองและรายงานผลต่่องานบริิหารความเสี่่�ยง
รายงานเหล่่านี้้�จะใช้้เพื่่�อประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นโดยรวมและใช้้เป็็นข้้อมููลในการกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการ
แก้้ไขและติิดตามนอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีการทบทวนในระดัับหน่่วยงาน เพื่่�อพิิจารณาว่่าโครงสร้้างและกระบวนการทำำ�งาน
ของหน่่วยงานเหล่่านั้้�นมีีความเหมาะสมหรืือไม่่ อัันจะเป็็นการช่่วยลดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งแก้้ไขปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างตรงจุุดและทัันเวลา ตลอดจนมีีการกำำ�หนดหน้้าที่่�การติิดตามดููแลความเสี่่�ยงสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและอำำ�นาจ
ในการอนุุมััติิที่่�ชััดเจน มีีระบบตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำำ�นาจ รวมทั้้�งมีีการดููแลเรื่่�องความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งทำำ�ให้้
มีีความมั่่�นใจได้้ว่่าธนาคารสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและสอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยเป็็นที่่�ยอมรัับ
ตามมาตรฐานสากล
2.
การรายงานข้้อมููลความเสีียหายด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Event Data Reports)
ธนาคารกำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�รายงานข้้อมููลความเสีียหายผ่่านช่่องทางที่่�ธนาคารกำำ�หนด การรายงานข้้อมููล
ความเสีียหายนี้้�จะช่่วยให้้หน่่วยงานต่่างๆ สามารถระบุุสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของเหตุุการณ์์ความเสีียหาย และพััฒนาปรัับปรุุง
กระบวนการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของตน และป้้องกัันมิิให้้เกิิดเหตุุการณ์์ความเสีียหายเช่่นเดีียวกัันนี้้�
ขึ้้�นอีีกในอนาคต ข้้อมููลการรายงานเหตุุการณ์์ความเสีียหายดัังกล่่าวจะมีีการรวบรวมและวิิเคราะห์์เชิิงสถิิติิ เพื่่�อพััฒนา
และกำำ�หนดรููปแบบการคำำ�นวณเงิินกองทุุนรองรัับความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคาร
3.
ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงหลััก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้้นำำ� KRI มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการติิดตามและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ โดยช่่วยคาดการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงภาพรวมความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk Profiles) ขององค์์กร ทั้้�งนี้้� สััญญาณเตืือน
ล่่วงหน้้าที่่�หน่่วยงานได้้รัับจากการจััดทำำ� KRI จะทำำ�ให้้ฝ่่ายจััดการทราบเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะความเสี่่�ยง
และประสิิ ทธิิ ผล ของระบบควบคุุ ม ทำำ� ให้้ ส ามารถติิ ด ตามและบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย งก่่ อ นที่่� จ ะเกิิ ดค วามเสีี ย หาย
เป็็นการลดความเสี่่�ยงและป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการได้้ล่่วงหน้้า
4.
การบริิหารจััดการประเด็็นข้้อบกพร่่องในการควบคุุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็็นข้้อบกพร่่องในการควบคุุมถืือเป็็นช่่องว่่างในการควบคุุมการปฏิิบััติิงานของธนาคาร ซึ่่�งการออกแบบระบบควบคุุม
ที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่มีีประสิิทธิิผล อาจเป็็นสาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงที่่�คงเหลืืออยู่่� (Residual Risk) เกิินระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�กำำ�หนดของธนาคาร สำำ�หรัับบริิหารจััดการข้้อบกพร่่องเหล่่านี้้� ธนาคารได้้พััฒนาแนวทางปฏิิบััติิงานบริิหารจััดการ
ประเด็็นข้้อบกพร่่องในการควบคุุมขึ้้�นเพื่่�อเป็็นกรอบในการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ โดยจุุดประสงค์์ของแนวทาง
ปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวเพื่่�อให้้ธนาคารมั่่�นใจว่่าประเด็็นข้้อบกพร่่องต่่างๆ ได้้ถููกระบุุและจำำ�แนกออกมา รวมถึึงมีีการกำำ�กัับ
ดููแลให้้ประเด็็นปััญหามีีการแก้้ไขหรืือมีีการรายงานต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารเพื่่�อให้้เข้้าใจและประเมิินความเสี่่�ยง
ของธนาคารต่่อไป
5.
กระบวนการอนุุมััติิการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่และการปรัับปรุุงกระบวนการปฏิิบััติิงาน จึึงได้้กำำ�หนดกระบวนการ
พิิจารณาอนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�เข้้มงวดโดยให้้ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ เป็็นต้้น รวมถึึงกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อย่่างครอบคลุุมทุุกด้้านโดยคณะทำำ�งานและหน่่วยงานธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก่่อนเสนอลงนามอนุุมััติิและนำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด รวมถึึงจััดให้้มีีการทบทวนผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
6.
แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาและบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ โดยที่่�ทุุกหน่่วยงานธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึง
บริิษััทในเครืือต้้องวิิเคราะห์์ผลกระทบทางธุุรกิิจของงานที่่�สำำ�คััญ และดำำ�เนิินการเขีียนแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจตาม
ผลของการวิิเคราะห์์ ตลอดจนให้้มีีการทดสอบแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ/แผนฉุุกเฉิิน อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์วิิกฤตใดๆ จนส่่งผลให้้งานที่่�สำำ�คััญของธนาคารชะงัักงััน ธนาคารจะสามารถกู้้�งานที่่�สำำ�คััญนั้้�น
กลัับคืืนมาและให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องภายในเวลาที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการรัักษาชื่่�อเสีียงและความเชื่่�อมั่่�น
ของลููกค้้าที่่�มีีต่่อธนาคารและบริิษััทในเครืือ
7.
กระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputation Risk) และความพึึงพอใจของลููกค้้า จึึงกำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานและ
วิิธีีปฏิิบััติิในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากลููกค้้า โดยจััดตั้้�งหน่่วยงานกลางอิิสระในการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้า
ได้้แก่่ หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า หรืือ Customer Experience Management (CX) โดยทำำ�งานร่่วมกัับ
หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลลููกค้้า และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าได้้ โดยหน่่วยงาน
บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าเป็็นผู้้�บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าผ่่านนโยบายและกระบวนการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตาม
หลัักเกณฑ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและหน่่วยงานราชการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้รัับการดำำ�เนิิน
การแก้้ไขจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องอย่่างมีีประสิิทธิิผล เป็็นธรรม และทัันเหตุุการณ์์
นอกจากนี้้� หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ายัังนำำ�เสนอข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับลููกค้้าจากผลสำำ�รวจตลอดจน
ความคิิดเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ของลููกค้้าที่่�รวบรวมจากช่่องทางต่่างๆ เพื่่อ� ใช้้ในการพััฒนาปรัับปรุุงประสบการณ์์ลูกู ค้้าให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกๆ ด้้าน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความผููกพัันของลููกค้้ากัับธนาคาร โดยการจััดเตรีียมข้้อมููลความรู้้�
เกี่่�ยวกัับลููกค้้า และโครงการต่่างๆ ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงประสบการณ์์ลููกค้้า เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารจััดการ
ประสบการณ์์ของลููกค้้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ธนาคารออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจ โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการการสื่่�อสารกัับลููกค้้า
เพื่่�อเข้้าร่่วมมาตรการ และทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับมาตรการดัังกล่่าวของลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าทุุกๆ เสีียงจากลููกค้้าและทุุกประเด็็นข้้อติิดขััดต่่างๆ จะได้้รัับการพิิจารณาและแก้้ไขอย่่างรวดเร็็วและยั่่�งยืืน
8.
การตรวจสอบภายในและการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
ธนาคารมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในและหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานเป็็นหน่่วยงานอิิสระที่่�ช่่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AC) และ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ในการทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
โดยหน่่วยงานตรวจสอบภายในซึ่่�งรายงานตรงต่่อ AC ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงานของ
หน่่วยงานต่่างๆ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีี ส่่วนหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานซึ่่�งรายงานตรงต่่อ BRCC ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามควบคุุมการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
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ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนในต่่างประเทศ
ธนาคารไม่่มีีนโยบายที่่�จะลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ โดยในปััจจุุบัันธนาคารมีีการถืือหุ้้�นในบริิษััทในต่่างประเทศเป็็น
จำำ�นวนที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ

2.6 นโยบายและกระบวนการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระเงิินตามภาระผููกพัันภายใต้้ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดได้้
เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�ไม่่สามารถแปลงสิินทรััพย์์ประเภทต่่างๆ ให้้เป็็นเงิินสด หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ทัันการณ์์
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานประจำำ�วัันและเกิิดค่่าความสููญเสีียที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร คืือ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าธนาคารจะสามารถตอบสนอง
ต่่อภาระผููกพัันเงิินสดได้้ในเวลาที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ด้้วยเหตุุนี้้� การบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง จึึงเป็็นการรัักษาระดัับสิินทรััพย์์สภาพคล่่องที่่�มีีคุุณภาพดีี และมีีการกระจายพอร์์ตการลงทุุนรวมถึึง
แหล่่งเงิินทุุนต่่างๆ ที่่�เหมาะสม ภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต และเนื่่�องจากทิิศทางของธนาคารที่่�มุ่่�งเน้้นในการขยาย
เครืือข่่ายและตลาดให้้กว้้างขวางขึ้้�น ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญในการรัักษาฐานเงิินฝากที่่�หลากหลาย ประกอบด้้วย
เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากกระแสรายวััน และเงิินฝากประจำำ� เพื่่�อให้้มีีฐานเงิินทุุนขนาดใหญ่่ที่่�มีีเสถีียรภาพ อีีกทั้้�งธนาคาร
ยัังคงสำำ�รองสภาพคล่่องบางส่่วนตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารจะมีีเสถีียรภาพทั้้�งใน
เชิิงกลยุุทธ์์ โครงสร้้าง และวิิธีีปฏิิบััติิ
คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ได้้รัับมอบหมาย
ความรัับผิิดชอบในการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสาพคล่่อง ซึ่่�งจะจััดประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง เพื่่�อหารืือ
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและโครงสร้้างเงิินทุุน รวมถึึงแผนงานด้้านแหล่่งเงิินทุุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ALCO เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการโดยรวมและการกำำ�กัับดููแลสภาพคล่่อง และให้้ความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะ
เกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ก่่อนเสนอที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
นอกจากนี้้�คณะกรรมการ ALCO ยัังรัับผิิดชอบในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่องที่่�ยอมรัับได้้ ก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลตามกรอบความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ซึ่่�งทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับ
หน่่วยงานบริิหารเงิินในการเฝ้้าระวัังสภาวะตลาด ในขณะที่่�หน่่วยงานด้้านธุุรกิิจต่่างๆ ของธนาคารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการ
สร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่งกัับผู้้�ฝากเงิินและแหล่่งเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานบริิหารเงิินทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�บริิหารเงิินทุุนโดยรวมตามความจำำ�เป็็นหรืือในภาวะฉุุกเฉิิน ธนาคารมีีการบริิหารจััดการสภาพคล่่องอย่่างรััดกุุม
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการดำำ�เนิินงานประจำำ�วััน โดยมีีการวััดและประมาณการกระแสเงิินสดอย่่างสม่ำำ��เสมอจาก
การครบกำำ�หนดของสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ภาระผููกพัันนอกงบดุุล และตราสารอนุุพัันธ์์ ในช่่วงเวลาต่่างๆ ทั้้�งในภาวะปกติิและ
ภาวะวิิกฤต ในส่่วนของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องสำำ�หรัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
จะมีีลัักษณะการบริิหารแบบรวมศููนย์์ (Centralised) ดัังนั้้�น ธนาคารอาจพิิจารณาและอนุุมััติิวงเงิินเพื่่�อสนัับสนุุน
สภาพคล่่องของบริิษััทเหล่่านั้้�น ตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจะยัังคงให้้ความสำำ�คััญในการขยายและพััฒนาฐานลููกค้้ารายย่่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเติิบโตของสิินทรััพย์์
ของธนาคาร โดยหนึ่่�งในกลยุุทธ์์การบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร ได้้แก่่ การผลัักดัันการขยายเงิินฝากออมทรััพย์์
และเงิินฝากกระแสรายวััน (CASA) รวมทั้้�งเงิินฝากประจำำ�รายย่่อย ซึ่่�งเป็็นแหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีต้้นทุุนการเงิินต่ำำ��และมั่่�นคง
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ในขณะที่่�เงิินฝาก ตั๋๋�วแลกเงิิน หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�น และหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์จากลููกค้้าบรรษััทธุุรกิิจหรืือลููกค้้ารายใหญ่่ ซึ่่�งมีีความอ่่อนไหว
ในด้้านราคามากกว่่าลููกค้้ารายย่่อย จะใช้้เป็็นช่่องทางในการบริิหารความสมดุุลของการระดมเงิินทุุนและสภาพคล่่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีีทีีมงานที่่�รัับผิิดชอบในการวางกลยุุทธ์์การตลาดให้้เหมาะสมสำำ�หรัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มและสร้้าง
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น อัันจะนำำ�ไปสู่่�การรัักษาการเติิบโตของเงิินฝากในระยะยาว นอกจากนี้้� ธนาคาร
มีีการจััดทำำ�ระบบเตืือนความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องล่่วงหน้้า (Early Warning System) ซึ่่�งจะมีีการติิดตามดููแลอย่่างใกล้้ชิิด
ตลอดจนมีีแผนระดมสภาพคล่่องในภาวะฉุุกเฉิิน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารสามารถดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในภาวะที่่�ขาดสภาพคล่่องตลอดจนภาวะตลาดที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

การอนุุมััติิสิินเชื่่�อ
ธนาคารมีีกระบวนการอนุุมััติิสิินเชื่่�อประเภทที่่�มิิใช่่รายย่่อย โดยมีีการอนุุมััติิโดยคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ และอำำ�นาจ
อนุุมััติิเฉพาะในการอนุุมััติิร่่วมกัันของหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงและหน่่วยงานธุุรกิิจ (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุุมััติิโดย JDA มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์โดยพิิจารณาจากระดัับวงเงิินกลุ่่�มลููกค้้า (Group Exposure) ระดัับความเสี่่�ยง
ของกลุ่่�มลููกค้้า (Global Group Rating) และความคุ้้�มมููลหนี้้�ของหลัักประกััน (Loan-to-Collateral Value) ในการกำำ�หนด
ระดัับอนุุมััติิ ซึ่่�งจะช่่วยลดภาระของคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ และทำำ�ให้้กระบวนการอนุุมััติิสิินเชื่่�อเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว
ขึ้้�น ในกรณีีที่่�ลููกค้้ารายใดไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่� JDA สามารถอนุุมััติิได้้ ให้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อเป็็น
ผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ

นโยบายหลัักประกััน
ธนาคารมีีนโยบายการให้้สิินเชื่่�อโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� โดยจะพิิจารณากระแสเงิินสดจากการ
ดำำ�เนิินงานตามปกติิของลููกค้้าและแหล่่งอื่่�นๆ ที่่�จะนำำ�มาชำำ�ระหนี้้�ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารก็็ให้้ความสำำ�คััญต่่อหลัักประกััน
ที่่�จะมาค้ำำ��ประกัันการกู้้�ยืืมด้้วย เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักประกัันของการชำำ�ระหนี้้�และช่่วยบรรเทาความเสีียหายของธนาคารกรณีี
ที่่�ลููกหนี้้�ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� สิินทรััพย์์ที่่�ธนาคารจะพิิจารณารัับไว้้เป็็นหลัักประกัันประกอบด้้วย เงิินฝาก พัันธบััตรรััฐบาล
ตราสารหนี้้� ตราสารทุุน ที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง เครื่่�องจัักร เป็็นต้้น โดยพิิจารณามููลค่่าหลัักประกัันและสััดส่่วนของวงเงิิน
ต่่อมููลค่่าหลัักประกัันให้้เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยงของการให้้สิินเชื่่�อ อัันดัับเครดิิตของผู้้�กู้้�และสภาพคล่่องของหลัักประกััน
โดยธนาคารมีีนโยบายการประเมิินราคาและตีีราคาหลัักประกัันให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิผลและเป็็นไปตามตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยหลัักประกัันที่่�ธนาคารรัับไว้้จะต้้องมีีการประเมิิน
ราคาและความถี่่�ในการประเมิินที่่�เป็็นไปตามนโยบายที่่�ธนาคารกำำ�หนด

หลัักเกณฑ์์การควบคุุมดููแลและการติิดตามหนี้้�
ธนาคารได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานในการบริิหารและติิดตามหนี้้�ที่่�มีีปััญหาและที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหา (Watch-list)
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานในเรื่่�องการติิดตามหนี้้�
มีีปััญหาเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน โดยธนาคารได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิในการติิดตามลููกหนี้้�ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหา
และมีีการทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือไปจากการจััดชั้้�น
ลููกหนี้้�ตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดแล้้ว ธนาคารยัังมีีการจััดชั้้�นหนี้้�ตามเกณฑ์์คุุณภาพ (Qualitative Criteria)
ซึ่่�งเป็็นการจััดชั้้�นล่่วงหน้้าสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�มีีสััญญาณบ่่งชี้้�ว่่าอาจมีีปััญหาก่่อนที่่�จะมีีการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การ
บริิหารจััดการคุุณภาพกลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะมีีปััญหาของธนาคารเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ธนาคารจึึงได้้จััดทำำ�
แนวทางการติิดตามและรายงานผลลููกหนี้้�กลุ่่�มดัังกล่่าวขึ้้�นเรีียกว่่า Early Warning Process เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางให้้กัับผู้้�จััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Relationship Manager: RM) ในการตรวจสอบสถานะของลููกหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีการกำำ�หนด Early
Warning Indicators ซึ่่�งหากพบว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นปััญหาในอนาคต จะได้้มีีการกำำ�หนดแผนการปฏิิบััติิต่่อลููกหนี้้�ดัังกล่่าว
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ให้้เหมาะสมและทัันท่่วงทีีเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้แก่่ธนาคาร ทั้้�งนี้้� ลููกหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะมีีปััญหาดัังกล่่าว จะถููกจััดให้้เป็็นลููกหนี้้�
กลุ่่�ม Watch List โดยแบ่่งเป็็น 3 ระดัับตามความรุุนแรงของปััญหาและความเสี่่�ยง คืือ Watch List – Low, Watch List – Medium
และ Watch List – High ในส่่วนของกลุ่่�ม Watch List – Low และ Watch List – Medium ยัังถืือว่่าเป็็นลููกหนี้้�จััดชั้้�นปกติิ
ของธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะที่่�กลุ่่�ม Watch List – High ถืือเป็็นลููกหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Under-performing – Stage 2) โดยลููกหนี้้�กลุ่่�ม Watch List ทั้้�ง 3 ระดัับดัังกล่่าว รวมถึึงลููกหนี้้�
ที่่�เป็็นสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ ที่่�มีียอดหนี้้�เกิินกว่่า 10 ล้้านบาทขึ้้�นไป จะมีีการรายงานสถานะและความคืืบหน้้าในการ
แก้้ไขปััญหาต่่อคณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อติิดตาม ดููแล ให้้คำำ�แนะนำำ�และพิิจารณาอนุุมััติิการจััดการหนี้้�ของลููกหนี้้�
กลุ่่�มดัังกล่่าว รวมถึึงลููกหนี้้�กลุ่่�มอื่่�นที่่�ธนาคารต้้องดููแลใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถจััดการหนี้้�ที่่�มีีปััญหาและหนี้้�ที่่�มีี
แนวโน้้มจะมีีปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทั้้�งในการปรัับระดัับการจััดชั้้�นลููกหนี้้� การตั้้�งสำำ�รอง และการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อเรีียกคืืนหนี้้� ซึ่่�งจะเป็็นการช่่วยลดความเสีียหายของธนาคารและทำำ�ให้้ธนาคารมีีโอกาสได้้รัับเงิินคืืนจากสิินเชื่่�อที่่�มีี
ปััญหากลัับมาสููงขึ้้�น
นอกจากนี้้� ในส่่ ว นของสิิ น เชื่่� อ ที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด รายได้้ (Non-Performing Loan: NPL) และสิิ น ทรััพย์์ ร อการขาย
(Non-Performing Asset: NPA) ธนาคารได้้ปรัับปรุุงนโยบายการบริิหารและหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณมููลค่่าเพื่่�อการ
จำำ�หน่่ายจากการคิิดลดกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ (Discounted Cash Flow) และมููลค่่าราคาตลาด (Fair Market
Value) โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และช่่วยลดความเสีียหายต่่อธนาคาร

นโยบายการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ธนาคารมีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ มีีศัักยภาพ และมีีแนวโน้้มสามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกัันใหม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ธนาคารและลููกหนี้้�ได้้รัับประโยชน์์จากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ร่่วมกััน
กล่่าวคืือ ธนาคารมีีโอกาสได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนสููงสุุด หรืือมีีส่่วนสููญเสีียต่ำำ��สุุด ในขณะที่่�ลููกหนี้้�ยัังคงสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
ต่่อไป แต่่อาจจะต้้องรัับความสููญเสีียบางส่่วนของตนด้้วย โดยธนาคารจะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ตามหลัักเกณฑ์์
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย และระมััดระวัังมิิให้้เป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการจััดชั้้�นหนี้้� การกัันเงิินสำำ�รองเพิ่่�ม และหลัักเกณฑ์์การ
ระงัับรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยค้้างรัับเป็็นรายได้้
ธนาคารพิิจารณาการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� โดยธนาคารจะถืือปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอน และวิิธีีการที่่�กำำ�หนด
ไว้้สำำ�หรัับกระบวนการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ซึ่่�งครอบคลุุมการวิิเคราะห์์ลููกหนี้้� การอนุุมััติิ การจััดทำำ�เอกสารสััญญา
การติิดตามและประเมิินผล ซึ่่�งการปฏิิบััติิดัังกล่่าวจะต้้องสอดคล้้องกัับกฎข้้อบัังคัับของทางการและของธนาคาร นอกเหนืือ
จากหน่่วยงานภายในของธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการและประสานงานในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�แล้้ว
บางกรณีีธนาคารอาจมอบหมายให้้บุุคคลที่่�สามที่่�เป็็นผู้้�ชำำ�นาญการเฉพาะซึ่่�งได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิินให้้เป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิินหรืือทำำ�การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�แทนธนาคารได้้ โดยเงื่่�อนไขปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
จะต้้องนำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการธนาคาร หรืือคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ หรืือคณะกรรมการคุุณภาพ
สิินทรััพย์์ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิตามคำำ�สั่่�งของธนาคาร

นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน สำำ�หรัับใช้้
เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
ระบุุ วััด ติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ได้้
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นโยบายฉบัับนี้้�กำำ�หนดให้้การทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินต้้องเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
กล่่าวคืือ กระบวนการในการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจะต้้องเป็็นกระบวนการเดีียวกัับการทำำ�ธุุรกรรม
กัับบุุคคลทั่่�วไป การทำำ�เอกสารสััญญาที่่�มีีผลบัังคัับทางกฎหมายและข้้อกำำ�หนด/เงื่่�อนไขต่่างๆ จะต้้องเป็็นไปตามปกติิ
เสมืือนหนึ่่�งการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับเดีียวกััน เป็็นต้้น

นโยบายการจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ  
ธนาคารได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส. 23/2561
เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561 ที่่�กำำ�หนดให้้มีีการจััดชั้้�น
และการกัันสำำ�รองของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป
โดยจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และภาระผููกพัันทางการเงิินเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ (1) สิินทรััพย์์และภาระผููกพัันทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต (Non-performing) (2) สิินทรััพย์์และภาระผููกพัันทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต (Under-performing) และ (3) สิินทรััพย์์และภาระผููกพัันทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Performing) ตลอดจนให้้มีีการกัันสำำ�รองเพื่่�อรองรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(Expected Credit Loss)
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3.1 นโยบายและเป้้าหมายการบริิหารจััดการ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
เจตนารมณ์์สู่่�ความยั่่�งยืืนของธนาคาร
สำำ�หรัับกลุ่่�มซีี ไอเอ็็มบีี ความยั่่�งยืืนไม่่ใช่่
เป็็นเพีียงเรื่่�องของกลยุุทธ์์หรืือเป้้าหมาย
ขององค์์กร แต่่ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการ
ทำำ�งานและการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรอีีกด้้วย
ความยั่่�งยืืนถืือเป็็นหััวใจของแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเชิิงกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มซีี ไอเอ็็มบีี เพื่่�อก้้าวสู่่�
การเป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยจุุดมุ่่�งหมาย
ที่่�นอกเหนืือไปจากเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
(Purpose-driven Organisation) อีีกทั้้�งยัังเป็็น
รากฐานสำำ�คััญของโครงการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร
เชิิงกลยุุทธ์์ Forward23+ ซึ่่�งกลุ่่�มซีี ไอเอ็็มบีี
ได้้ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี 2563
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ตามกรอบและเป้้าหมายเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย (ธนาคาร) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารธุุรกิิจ
และขัับเคลื่่� อ นองค์์ ก ร ลูู ก ค้้ า และสัังคมสู่่�อนาคตที่่� ยั่่� ง ยืื น สำำ� หรัับทุุ ก คนทุุ ก ภาคส่่ ว น โดยธนาคารได้้ เ ริ่่� ม นำำ� ประเด็็ น
ด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม (EES) ตลอดจนแนวทางการบริิหารจััดการปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิิบาล (ESG) เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การปฏิิบััติิงาน และการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในทุุกๆ ด้้าน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์์การ
สหประชาชาติิ
ธนาคารกำำ�หนดและดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ตามแนวทางของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีซึ่่�งครอบคลุุม 2 ด้้าน โดยธนาคารมุ่่�งใช้้ทรััพยากรอย่่าง
คุ้้�มค่่า เสริิมสร้้างศัักยภาพ และขัับเคลื่่�อนเครืือข่่าย เพื่่�อลดผลกระทบเชิิงลบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
ผลกระทบเชิิงบวกสุุทธิิ (Net Positive Impact) ผ่่านกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการสร้้างความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจของ
ธนาคาร

หลัักการการธนาคารที่่�มีีความรัับผิิดชอบของ UNEP FI
ในเดืือนกัันยายน 2564 ธนาคารเข้้าร่่วมลงนามในคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์สู่่� “ประเทศไทยที่่�ยั่่�งยืืน” (Sustainable
Thailand) ของสมาคมธนาคารไทย (Thai Bankers’ Association: TBA) ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการการธนาคารที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB) ของ United Nations Environment Program Finance
Initiative (UNEP FI) โดยกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) แนวทางดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยหลัักการ 6 ประการที่่�ผู้้�ร่่วมลงนามได้้ปฏิิญาณที่่�จะนำำ�ไปพิิจารณาปรัับใช้้ในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ตนเพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) และความตกลงปารีีสว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Paris Climate Agreement)

หลัักการ 6 ประการของกรอบการธนาคารที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
หลัักการดัังกล่่าวประกอบด้้วย การปรัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การจััดการผลกระทบและการกำำ�หนดเป้้าหมาย
การให้้บริิการลููกค้้าและผู้้�ใช้้บริิการด้้วยความรัับผิิดชอบ การหารืือและมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเชิิงรุุกและด้้วย
ความรัับผิิดชอบ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปลููกฝัังวััฒนธรรม และความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้
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Principle 1:

Principle 2:

Principle 3:

Alignment

Impact &
Target Setting

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:

Principle 5:

Principle 6:

Stakeholders

Governance
& Culture

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.

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

ในฐานะสถาบัันการเงิินที่่�มีีความรัับผิิดชอบ ธนาคารมุ่่�งที่่�จะใช้้เงิินทุุนในกิิจกรรมและธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� ตามกลยุุทธ์์
โครงการ Forward23+ ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความตระหนัักต่่อหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิิบาล (ESG) ตลอดจนการคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิมนุุษยชนและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกิิจกรรม
ทุุกด้้าน โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืนของโลก ร่่วมสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับชุุมชน
โดยรอบและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

แนวร่่วมปฏิิบััติิการเพื่่�อการปกป้้องสภาพภููมิิอากาศ
ในปีี 2563 กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีได้้เข้้าร่่วมลงนามในความตกลงแนวร่่วมปฏิิบััติิการเพื่่�อการปกป้้องสภาพภููมิิอากาศ (Collective
Commitment on Climate Action (CCCA) Agreement) โดยแสดงเจตนารมณ์์ที่่�จะปรัับพอร์์ตธุุรกิิจสิินเชื่่�อเพื่่�อสนัับสนุุน
ระบบเศรษฐกิิจที่่�มีีระดัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่ำำ��และเอื้้�อต่่อสภาพภููมิิอากาศ อัันจะเป็็นการยัับยั้้�งไม่่ให้้อุุณหภููมิิโลกเพิ่่�มสููง
เกิิน 2 องศาเซลเซีียส โดยตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะควบคุุมอุุณหภููมิิโลกให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียสตามความตกลง
ปารีีส ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้เอื้้�อต่่อการเปลี่่�ยนผ่่านทาง
เศรษฐกิิจที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนสู่่�สภาพภููมิิอากาศที่่�มีีก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ (Climate Neutrality)
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นอกจากนี้้� กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีียัังเป็็นธนาคารแห่่งแรกในอาเซีียนที่่�ลงนามในภาคีีเครืือข่่ายพัันธมิิตรธนาคารที่่�ตั้้�งเป้้าหมาย
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net-Zero) (Net-Zero Banking Alliance: NZBA) ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นจากการประชุุม
องค์์การสหประชาชาติิและเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของ Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) โดยเป็็นการรวม
กลุ่่�มธนาคารจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกซึ่่�งมีีสิินทรััพย์์รวมคิิดเป็็นมููลค่่ากว่่าร้้อยละ 40 ของสิินทรััพย์์ธนาคารทั่่�วโลก
ธนาคารเหล่่านี้้�ต่่างประกาศเจตนารมณ์์ที่่�จะปรัับพอร์์ตการให้้สิินเชื่่�อและการลงทุุนของตนไปสู่่�เป้้าหมายการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2593 ควบคู่่�กัับการควบคุุมอุุณหภููมิิโลกให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส โดยจะ
ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อเร่่งสร้้างความแข็็งแกร่่งและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์ Decentralisation อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
กำำ�หนดกรอบและแนวทางในการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้องกัันทั่่�วโลก บนพื้้�นฐานการเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกัันของเครืือข่่ายริิเริ่่�ม
ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ธนาคารยัังได้้เข้้าไปมีีบทบาทสำำ�คััญในการปรัับทิิศทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารไปสู่่�วาระและเป้้าหมายเดีียวกัันกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
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ปรััชญาของธนาคาร
ธนาคารยึึดมั่่�นในปรััชญาความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี โดยมุ่่�งสู่่�อนาคตของธุุรกิิจที่่�ก้้าวไกลนอกเหนืือจากเรื่่�องของกำำ�ไร
ระยะสั้้�น และเป็็นสถาบัันการเงิินที่่�พััฒนารุุดหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่เพีียงเพื่่�อทำำ�ตามความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในปััจจุุบััน แต่่เพื่่�อปกป้้องผลประโยชน์์ของคนรุ่่�นต่่อๆ ไปด้้วย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคารซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลััก ธนาคารมุ่่�งหวัังที่่�จะทำำ�ตามคำำ�มั่่�นสััญญาที่่�จะสร้้างอนาคตที่่�ดีีกว่่าเดิิม
อนาคตที่่�การเติิบโตทางเศรษฐกิิจสามารถเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้ผู้้�คนและธุุรกิิจ สร้้างโอกาสใหม่่ๆ และลดความเสี่่�ยงด้้าน
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นพิิษ
ปรััชญาด้้านความยั่่�งยืืนของธนาคารประกอบด้้วย การนำำ�ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมมาร่่วมพิิจารณา
ในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบััติิงาน การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเปิิดเผยตรงไปตรงมาในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนและหาโอกาสสร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน การสร้้างผลกระทบเชิิงบวกด้้วยวิิธีีการที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและดำำ�เนิินมาตรการในเชิิงป้้องกััน ตลอดจนการยึึดมั่่�นในหลัักการอัันเป็็นที่่�ยอมรัับทั่่�วโลก
เพื่่� อ ให้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งรัับผิิ ด ชอบ และสอดคล้้ อ งกัับขนาดและความซัับซ้้ อ นของธุุ ร กิิ จ รวมถึึ ง ภาพรวม
ความเสี่่�ยงของธนาคาร

Proactively integrate economic, environmental
and social considerations in our financing,
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.

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

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 internationallyrecognised principles from key organisations to
promote responsible performance in a manner
consistent with the size, scale and complexity of
our business and risk profile.
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แผนดำำ�เนิินการของธนาคาร
ความยั่่�งยืืนเป็็นหลัักคิิดเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญของธนาคารในการนำำ�ไปสู่่�สถานะ Purpose-driven Organisation อีีกทั้้�ง
เป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คััญ ของการปรัับเปลี่่� ย นองค์์ ก รตามโครงการ Forward23+ โดยธนาคารใช้้ แ ผนดำำ� เนิิ น การ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainability Roadmap) ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายสู่่�การเป็็นผู้้�กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
ด้้านความยั่่�งยืืนแก่่สัังคมไทย
Sustainability Roadmap ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีใช้้วิิธีีการ Programmatic Approach ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินการเชิิงกลยุุทธ์์
ที่่�จะส่่งผลระยะยาวเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายความยั่่�งยืืนของธนาคาร โดยแบ่่งเป็็นหลัักกลยุุทธ์์ 5 หลััก ทั้้�งนี้้� นัับตั้้�งแต่่ปีี 2562
เป็็นต้้นมา ธนาคารได้้เดิินหน้้าดำำ�เนิินการตามจุุดมั่่�งหมายเพื่่�อความยั่่�งยืืนโดยการรวมมิิติิด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ควบคู่่�กัับการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มในการเสริิมสร้้างความตระหนััก
รัับรู้้� สนัับสนุุน สร้้างความรู้้�ความสามารถ และบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลง และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับระยะเวลาของ
ดำำ�เนิินการตามโครงการ Forward23+ ธนาคารได้้ขยายระยะเวลาของ Sustainability Roadmap จนถึึงปีี 2567
หลัักกลยุุทธ์์ทั้้�ง 5 ของ Sustainability Roadmap ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี

THE GROUP

OUR CLIENTS

SOCIETY

Sustainable
Action

Sustainable
Business

Corporate Social
Responsibility

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

How we generate
profits 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 use a
portion of our profits
to enhance and
contribute towards
sustainable longterm positive impacts
in the communities
around us

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

ตามแผนภาพข้้างต้้น หลัักกลยุุทธ์์ทั้้�ง 5 ได้้แก่่ การนำำ�หลัักการด้้านความยั่่�งยืืนผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การสร้้างกำำ�ไรด้้วยความรัับผิิดชอบโดยส่่งผลกระทบเชิิงบวกผ่่านผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�นำำ�เสนอแก่่ลููกค้้าและส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าร่่วมดำำ�เนิินการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืนเช่่นกััน การจััดสรรกำำ�ไรส่่วนหนึ่่�ง
จากธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างผลที่่�ยั่่�งยืืนในระยะยาวแก่่สัังคม การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการรายงานความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน และ
การขัับเคลื่่�อนและสร้้างความรู้้�ความสามารถตลอดจนความตระหนัักรัับรู้้� รวมถึึงการเข้้าร่่วมในกิิจกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

สรุุปการดำำ�เนิินการเพื่่�อความยั่่�งยืืนของธนาคารในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา

CIMB Thai's Sustainability Journey

2019

Aug 2019:

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

2020

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 Office 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

2021

2022

ธนาคารเริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่�อความยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ปีี 2562 โดยใช้้กรอบและแนวทางของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเป็็นแนวทางเบื้้�องต้้น
ประกอบกัับธนาคารได้้มีีการลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน
ในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบของสมาคมธนาคารไทย อัันเป็็นการส่่งสััญญาณว่่าธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้าง
อนาคตที่่�ยั่่�งยืืนและนำำ�แนวปฏิิบััติิเพื่่�อความยั่่�งยืืนมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างและเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับองค์์กร เพื่่�อก้้าวสู่่�
การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Organisation) ในขณะเดีียวกัันก็็ยึึดหลัักการการดำำ�เนิินกิิจการธนาคาร
อย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) โดยในปีี 2563 ธนาคารได้้กำำ�หนดและประกาศนโยบาย 2 ฉบัับ ได้้แก่่ นโยบายเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน (Sustainability Policy) และนโยบายการให้้บริิการทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Financing
Policy) ซึ่่� ง เป็็ น แนวทางพื้้� น ฐานเพื่่� อ ใช้้ กำำ� หนดทิิ ศ ทางในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และการปฏิิ บััติิ ข องธนาคารสู่่�เป้้ า หมาย
ด้้านความยั่่�งยืืน
ในเดืือนกรกฎาคม 2564 ธนาคารจััดตั้้�งหน่่วยงานความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ (Sustainability) รายงานตรงต่่อสายงานกลยุุทธ์์
และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (Strategy and CEO’s Office) โดยมีีหน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อน ดำำ�เนิินการ และติิดตามดููแล
โครงการหรืือแนวคิิดริิเริ่่�มด้้านความยั่่�งยืืน ธนาคารดำำ�เนิินการตามกรอบด้้านความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ร่่วมมืือกัับ
ตััวแทนเครืือข่่ายสำำ�คััญๆ จากประเทศมาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ และกััมพููชา เพื่่�อแบ่่งปัันประสบการณ์์และวิิธีีปฏิิบััติิ
ที่่�ดีีระหว่่างกัันภายในภููมิิภาค
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ในเดืือนกัันยายน 2564 ธนาคารได้้ลงนามร่่วมกัับธนาคารอื่่�นๆ ในประเทศในคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์สู่่� “ประเทศไทยที่่�ยั่่�งยืืน”
(Sustainable Thailand) ของสมาคมธนาคารไทย ซึ่่�งเป็็นการแสดงเจตนารมณ์์ของธนาคารในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ
รัับผิิดชอบโดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานและหลัักการ “การธนาคารและการลงทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน” (Sustainable Banking and
Investments) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ UNEP FI
ในอนาคตข้้างหน้้า ธนาคารจะยัังคงมุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่�อนวาระการสร้้างความยั่่�งยืืน โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนดำำ�เนิินการ
ตามโครงการ Forward23+ ในปััจจุุบััน ธนาคารมุ่่�งส่่งมอบสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและชุุมชน ตามหลัักการ
ที่่�ขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสููงสุุดของหลัักเกณฑ์์และเป้้าหมาย ESG

การกำำ�กัับดููแลความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างและเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับองค์์กร เพื่่�อก้้าวสู่่�
การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน ในขณะเดีียวกัันก็็ยึึดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)
โดยในเดืือนกรกฎาคม 2564 ธนาคารได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ (Sustainability) รายงานตรงต่่อสายงาน
กลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (Strategy and CEO’s Office) มีีหน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อน ดำำ�เนิินการ และติิดตาม
ดููแลโครงการหรืือแนวคิิดริิเริ่่�มด้้านความยั่่�งยืืน ธนาคารดำำ�เนิินการตามกรอบความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี โดยทำำ�งาน
ร่่วมกัับตััวแทนเครืือข่่ายจากประเทศมาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ และกััมพููชา เพื่่�อแบ่่งปัันประสบการณ์์และวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีี
ระหว่่างกัันภายในภููมิิภาค
ภาพรวมโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลความยั่่�งยืืนของธนาคาร

Board of
Directors

Group Sustainability
and Governance Committee

Management
Committee

Group Sustainability
Council

Strategy &
CEO’s Office

Group
Sustainability

Sustainability
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นโยบายเพื่่�อความยั่่�งยืืน
นโยบายเพื่่�อความยั่่�งยืืนของธนาคารกำำ�หนดวิิธีีดำำ�เนิินการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน ซึ่่�งรวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม (EES) เป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนโดยมีีหลัักการสำำ�คััญ
5 ประการ ได้้แก่่
1) 		ดูู แ ลให้้ ก ารบริิ ห ารจััดการการปฏิิ บััติิ ง านภายในและพนัักงานสอดคล้้ อ งกัับนโยบายและสถานะความเสี่่� ย ง
ด้้านความยั่่�งยืืน
2) 		ดำำ�เนิินมาตรการที่่�เหมาะสมในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจธนาคาร และไม่่ทำำ�ธุุรกิิจ
ที่่�ขััดต่่อนโยบาย
3)		 ใช้้วิิธีีมุุมมองแบบภาพรวม (Inclusive Approach) ในการสร้้างความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้า
มีีความมุ่่�งมั่่�นและดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืนเช่่นเดีียวกััน
4) 		มีีส่่วนร่่วมอย่่างเปิิดเผยตรงไปตรงมากัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งรวมถึึงผู้้�ขายสิินค้้า/ให้้บริิการ ในการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในเชิิงรุุกและค้้นหาโอกาสของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
5) 		 ใช้้ความรอบคอบระมััดระวัังในการประเมิิน ใช้้ และสนัับสนุุนมาตรการเชิิงรุุกเพื่่�อลดและป้้องกัันสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นพิิษ
ในระยะยาว รวมถึึงส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมในสัังคม
นโยบายการให้้บริิการทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในฐานะสถาบัันการเงิินที่่�มีีความรัับผิิดชอบ ธนาคารมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและผลกระทบเชิิงลบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากธุุรกิิจที่่�ธนาคารให้้สิินเชื่่�อ ธนาคารจะประเมิินว่่าจะเกิิดความเสี่่�ยงมากน้้อยเพีียงใดต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และเศรษฐกิิจโดยรวม นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเน้้นใช้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินของธนาคารในการผลัักดัันการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนและก่่อให้้เกิิดผลกระทบเชิิงบวกต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ธนาคารกำำ�หนดนโยบายการให้้บริิการทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการลดความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สิินเชื่่�อของธนาคาร โดยต้้องมีีการทำำ� Sustainability Due Diligence ในทุุกกระบวนการ
ของบริิการทางการเงิินกัับผู้้�ขอกู้้�ที่่�ไม่่ใช่่บุุคคลธรรมดาที่่�มาจากภาคธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง หรืือผู้้�ขอกู้้�
ที่่�มีีประเด็็นหรืือกรณีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับความยั่่�งยืืน
ธุุรกิิจ / กิิจกรรมที่่�ธนาคารงดให้้บริิการทางการเงิิน
นอกจากการทำำ� Sustainability Due Diligence แล้้ว ธนาคารยัังกำำ�หนดธุุรกิิจหรืือกิิจกรรมที่่�ธนาคารงดให้้บริิการทาง
การเงิิน โดยใช้้หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาเบื้้�องต้้นด้้วยวิิธีีการประนีีประนอมเป็็นศููนย์์ (Zero-tolerance) ไม่่ทำำ�ธุุรกิิจกัับ
กิิจการใดๆ ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงโดยตรง (โดยมีีหลัักฐานปรากฏ) กัับธุุรกิิจหรืือกิิจกรรมใดๆ ต่่อไปนี้้�
	กิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย
การติิดสิินบนและการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
การลัับลอบตััดไม้้หรืือไฟป่่าลุุกลาม
การก่่อการร้้าย
การลัับลอบขนสิินค้้า
	กิิจกรรมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อแหล่่งมรดกโลกที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนจากองค์์การยููเนสโก
การรณรงค์์ทางการเมืือง (ผ่่านเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ นัักการเมืือง ผู้้�ลงสมััครทางการเมืือง หรืือองค์์กร
ทางการเมืืองโดยตรง)
อาวุุธยุุทโธปกรณ์์
แหล่่งคาสิิโนและเกมการพนััน
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3.2 การบริิหารจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธนาคาร
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธนาคาร

จ�ดเร�่มตน

กิจกรรมธุรกิจ

ผลลัพธ

เง�นทุน:

หลักคิดเชิงกลยุทธ
ของ Forward23+:

การเง�น:

สวนของผูถือหุนรวม
42 พันลานบาท

พนักงาน:
3,297 คน

.
.
.
.
.
.
.

ปรับเปลี่ยนพอรตธุรกิจ
ขยายฐานเง�นฝากใหหลากหลาย
ผลักดันประสิทธิภาพดานตนทุน
ใชระบบดิจ�ทัลสรางคุณคาเพ��ม
เสร�มความแข็งแกรงว�นัย
การบร�หารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินธุรกิจสูความยั่งยืน

ว�สัยทัศน:

.
.

ปจจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลัก:
.

ธุรกิจรายยอย
- เง�นฝาก & การชำระเง�น
- สินเชื่อผูบร�โภค
- การบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth)
- การบร�การผานระบบดิจ�ทัล

พันธกิจ:

.

ธุรกิจขนาดใหญ
- บรรษัทธุรกิจ
- ธุรกิจสถาบันการเง�น
- วาณิชธนกิจและตลาดตราสารหนี้

.

.

ธุรกิจบร�หารเง�น
- ผลิตภัณฑที่มีอนุพันธแฝง
- ตราสารหนี้
- การปร�วรรตเง�นตรา (FX)
- ผลิตภัณฑปองกันความเสี่ยง
ธุรกรรมการเง�น
- การบร�หารเง�นสด
- สินเชื่อการคาระหวางประเทศ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ
= 5.7%
กำไรหลังหักภาษี = 2,441 ลานบาท
เง�นภาษี = 412 ลานบาท

ลูกคา:
.
.

กาวไปสูการเปนธนาคารชั้นนำ
ของอาเซียนที่ขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัล

สรางองคกรใหเติบโตกาวหนา
อยางยั่งยืน เพ�่อสรางคุณคาใหลูกคา
และสังคม ดวยบร�การการเง�นที่ดีเยี่ยม
กาวทันเทคโนโลยี และเคร�อขาย
อาเซียนที่แข็งแกรง

.

คาความพ�งพอใจของลูกคาตอ
องคกรสุทธิ (NPS) ของธุรกิจรายยอย
ในป 2564 = 18 (เพ��มข�้นจาก 9 ในป 2563)
ไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการการจัดจำหนาย
พันธบัตรเพ�่อสังคมวงเง�น 3 พันลานบาท
ของการเคหะแหงชาติ เพ�่อใช ในการพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัยสำหรับประชาชน
ผูมีรายไดนอย-ปานกลางให ไดเขาถึง
ที่อยูอาศัย

ชุมชน:
.
.
.

ใชจาย 1.28 ลานบาทในกิจกรรม
ของชุมชน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
1,256 คน
เง�นบร�จาค 780,200 บาท
จำนวนชั่วโมงการเขารวมกิจกรรม
เพ�่อชุมชนรวม 12,127 ชั่วโมง
ภายใตโครงการ CSR (รายละเอียด
ในหัวขอเกี่ยวกับ CSR ในรายงานนี้)

สิ�งแวดลอม:
ปจจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลัก:
.
.
.

นโยบายเพ�่อความยั่งยืน
นโยบายการใหบร�การทางการเง�น
เพ�่อความยั่งยืน
หลักเกณฑรายภาคธุรกิจ

จากการคำนวณคารบอนฟ�ตพร��นท
ทั้งทางตรงและทางออมจากกระบวนการ
ดำเนินงาน ลดปร�มาณกาซเร�อนกระจก
ได 424 tCO2e (7.4% จากปที่ผานมา)

การกำกับดูแลกิจการ:

คะแนนการกำกับดูแลกิจการ
(CG Score) = 93%
คะแนนการจัดการประชุมสามัญ
ผูถือหุน = 100%
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
เรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีทำำ�การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวััง (Materiality Assessment) เป็็นระยะๆ หลัังจาก
กระบวนการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตามมาตรฐานการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน (Global Reporting
Initiative: GRI) เพื่่�อระบุุปััจจััยทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความสำำ�คััญและส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดำำ�เนิินการโดยผ่่าน Focus Groups การสำำ�รวจ และการสััมภาษณ์์
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งได้้แก่่ ลููกค้้า พนัักงาน นัักลงทุุนสถาบััน และผู้้�ขาย / ผู้้�ให้้บริิการในประเทศต่่างๆ ทั้้�งประเทศมาเลเซีีย
อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ ไทย และกััมพููชา ได้้ข้้อสรุุปเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ 13 หััวข้้อ
จากการที่่�ความยั่่�งยืืนยัังเป็็นเรื่่�องใหม่่สำำ�หรัับธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ธนาคารจึึงใช้้ผลสรุุปจาก Materiality Assessment
ปีี 2563 ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการกำำ�หนดแนวทางและการดำำ�เนิินการด้้านความยั่่�งยืืน ธนาคารได้้นำำ�
ผลการประเมิินและผลสะท้้อนจากการประเมิินมาพิิจารณาและปรัับใช้้ในการกำำ�หนดนโยบายและกรอบการดำำ�เนิินงาน อัันเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการผสานพลัังร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเพื่่�อผลัักดัันองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน และนัับจากปีี 2565 เป็็นต้้นไป เพื่่�อเป็็น
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและการเติิบโตให้้แก่่องค์์กร ธนาคารจะพััฒนาและจััดทำำ� Materiality Assessment ของธนาคารเอง
High

Highly
Material Topics

Importance to Stakeholders

Governance

Technology

Customer
Experience

Financial Literacy,
Inclusion and Well-being

Sustainable
Finance
Health, Safety
and Well-being
Talent Attraction,
Growth and Retention

Diversity and Inclusion
Corporate Culture

Climate
Change

Important
Topics

Sustainable Supply Chain
Sustainable Awareness
and Participation
Corporate Citizenship
and Volunteerism

Low

Signiﬁcance of CIMB’s EES Impacts

Low

Highly Material Topics

Important Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Technology
Governance
Customer Experience
Sustainable Finance
Financial Literacy, Inclusion and Well-being
Health, Safety and Well-being
Climate Change
Talent Attraction, Growth and Retention

High

Diversity and Inclusion
Corporate Culture
Sustainable Supply Chain
Sustainability Awareness and Participation
Corporate Citizenship and Volunteerism
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การมีีส่่วนร่่วมและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การดำำ�เนิินการ

ความคาดหวััง

การสร้้างคุุณค่่า

ลููกค้้า

- สายด่่วน Call Centre
- 	สื่่�อสัังคม/การสื่่�อสารออนไลน์์
- กลไกการรัับและดำำ�เนิินการกัับ
เรื่่�องร้้องเรีียน
- การสััมมนาและการประชุุมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
-	ค่่าความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อ
องค์์กรสุุทธิิ (NPS)
- ลููกค้้าสััมพัันธ์์/การตลาด
- การประชุุมแบบพบหน้้ากััน

-	ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สนอง
ความต้้องการของลููกค้้า
- ได้้รัับข้้อมููลและคำำ�ปรึึกษา
ด้้านการลงทุุนอย่่างทัันการณ์์
และเหมาะสม
- ได้้รัับบริิการที่่�รวดเร็็ว ต่่อเนื่่�อง
และปลอดภััย
-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็น
ธรรม อย่่างมืืออาชีีพ และยั่่�งยืืน

-	ส่่งมอบประสบการณ์์ลููกค้้า
	ที่่�เหนืือชั้้�นและคงเส้้นคงวา
- ใช้้หลัักการการปฏิิบััติิต่่อ
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
- 	พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
	สีีเขีียว เพื่่�อสัังคม และ
	ส่่งผลต่่อความยั่่�งยืืน
- 	กำำ�หนดให้้การทำำ�
Sustainability Due
Diligence เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในนโยบายการให้้บริิการ
ทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน

พนัักงาน

- การประชุุม Townhalls
และการสร้้างความผููกพััน
ของพนัักงาน
- การประชุุมฝ่่าย
- การทบทวนผลการปฏิิบััติิงาน
- 	ช่่องทางการสื่่�อสารภายใน
องค์์กร
- การสำำ�รวจความผููกพัันของ
พนัักงานและสุุขภาวะขององค์์กร
(Employee Engagement
และ Organisational Health
Surveys)

- โอกาสเท่่าเทีียมกัันในการ
จ้้างงาน การพััฒนา และความ
ก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
- 	ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
ที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
โดยสอดคล้้องกัับภาวะ
เศรษฐกิิจและสัังคม
- โอกาสได้้รัับการพััฒนาทัักษะ
และความรู้้�ความสามารถ
- การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและ
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
- 	บรรยากาศการทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย

-	มีีโครงการดึึงดููดคนมีีความรู้้�
ความสามารถ ส่่งเสริิมความ
ก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
และรัักษาพนัักงานที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ
-	บริิหารจััดการค่่าตอบแทน
และสวััสดิิการอย่่างเหมาะสม
โดยให้้อยู่่�ในระดัับที่่�จะทำำ�ให้้
พนัักงานมีีชีีวิิตความเป็็น
อยู่่�ที่่�ดีี
- 	มีีกิิจกรรมเสริิมสร้้างความรู้้�
ความสามารถ เช่่น หลัักสููตร
ฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่
พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ซึ่่�งรวมถึึงการฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับความยั่่�งยืืนด้้วย
- สร้้างและเสริิมความฉลาด
ทางดิิจิิทััล (Digital Quotient)
แก่่พนัักงาน
- 	ดููแลให้้มีีสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและ
เหมาะสม
- พนัักงานมีีโอกาสตอบแทน
สัังคมโดยการร่่วมกิิจกรรม
CSR

ผู้้�ถืือหุ้้�น/
นัักลงทุุน

- การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
- การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
-	สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
- Roadshow สำำ�หรัับนัักลงทุุน
- แบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
- การสื่่�อสารออนไลน์์ / อีีเมล์์

-	มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยมีีการบริิหารธุุรกิิจ
อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส
มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นไปตาม
หลัักจรรยาบรรณ
- 	ผลตอบแทนการลงทุุนน่่าพอใจ
และมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
- กลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
คำำ�นึึงถึึงแนวทาง ESG

-	มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีีและ
เพิ่่�มมููลค่่าแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
- เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างโปร่่งใสและ
ทัันการณ์์
-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
ESG ในทุุกด้้าน และมุ่่�งมั่่�น
ในการทำำ�ธุุรกิิจการธนาคาร
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
โดยรวมถึึงการคำำ�นึึงถึึง
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศด้้วย
- ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การดำำ�เนิินการ

ความคาดหวััง

หน่่วยงาน
ราชการ
ที่่�กำำ�กัับดููแล

- การประชุุมและสััมมนา
-	คณะทำำ�งานรายอุุตสาหกรรม
- การตรวจสอบที่่�หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลกำำ�หนด

-	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเป็็นไปตาม
- ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์หรืือ
บทบััญญััติิของกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงาน
กฎระเบีียบ และมีีการปรัับเปลี่่�ยน
กำำ�กัับดููแลอย่่างแข็็งขััน และ
ตามกฎระเบีียบที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
เข้้าร่่วมงานที่่�เกี่่�ยวกัับความ
-	มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ยั่่�งยืืนที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ที่่�แข็็งแกร่่งและการบริิหาร
เป็็นผู้้�จััด
จััดการองค์์กรที่่�โปร่่งใส
- รายงานต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับ
-	มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ดููแลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เกี่่�ยวกัับ
และสิ่่�งแวดล้้อม
ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิิน
-	มีีมาตรการทางการเงิินเพื่่�อช่่วย
การตาม Sustainability
ฟื้้�นฟููกิิจการที่่�ยัังมีีอนาคตดีีแต่่
Roadmap และแผนงานหลัักๆ
ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
ของแต่่ละปีี
ให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ -	ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการ
และปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรภายหลััง
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
โควิิด-19 คลี่่�คลาย
หลัักจริิยธรรม
-	ดำำ�เนิินโครงการผ่่อนผัันหนี้้�
แก่่ลููกค้้ากว่่า 40,000 ราย
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
โควิิด-19

ผู้้�ขายสิินค้้า/
ให้้บริิการ

-

- การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม โปร่่งใส
และเท่่าเทีียม
- 	ค่่าตอบแทนและข้้อกำำ�หนดการ
จ่่ายค่่าตอบแทน
มีีความเป็็นธรรม
- การเป็็นหุ้้�นส่่วนสร้้างธุุรกิิจให้้
เติิบโตไปด้้วยกััน

-	มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�โปร่่งใส
และเป็็นธรรม
- 	กำำ�หนดและประกาศใช้้นโยบาย
เพื่่�อความยั่่�งยืืนและนโยบาย
การให้้บริิการทางการเงิิน
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

ชุุมชน

- การรณรงค์์และการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมกัับองค์์การ
ที่่�ไม่่แสวงผลกำำ�ไร (NGO)
- การบริิจาคและการเป็็น
สปอนเซอร์์
-	สื่่�อสัังคมออนไลน์์
- การประชุุมและสััมมนา

- 	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนความเป็็น
อยู่่�ที่่�ดีีและคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชนและสัังคม
- 	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม และมีีการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

-	พััฒนาโครงการ CSR ต่่างๆ
เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 เช่่น ตู้้�ปัันสุุข
Run to Win, Read for the
Blind เป็็นต้้น
-	ร่่วมกัับสภากาชาดไทยดำำ�เนิิน
โครงการรณรงค์์บริิจาคโลหิิต
โดยเชิิญชวนพนัักงานบริิจาค
โลหิิตทุุกๆ 3 เดืือน เพื่่�อช่่วย
ระดมจััดหาโลหิิตช่่วยเหลืือ
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้
โลหิิตในสภาวการณ์์
ที่่�ขาดแคลนอย่่างหนััก

กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การประชุุมและการสััมมนา
การสื่่�อสารออนไลน์์ / อีีเมล์์
การติิดต่่อแบบพบหน้้ากััน

การสร้้างคุุณค่่า

85

86

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

3.3 การบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
จากเป้้าหมายดำำ�เนิินการตามแนวทาง ESG ดัังกล่่าว ธนาคารจึึงมุ่่�งมั่่�นรัับผิิดชอบอย่่างเต็็มที่่�ในการลดคาร์์บอนฟุุตพริินท์์
ผ่่านการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ตามหลัักการการธนาคารที่่�มีีความรัับผิิดชอบของ UNEP FI ธนาคาร
ในฐานะสถาบัันการเงิินตระหนัักถึึงการมีีบทบาทสำำ�คััญในระบบหมุุนเวีียนของเงิินทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของชุุมชนต่่างๆ
ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงปฏิิบััติิตามผลการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ครั้้�งที่่� 26 (COP26) และความตกลงปารีีส เพื่่�อยัับยั้้�งไม่่ให้้อุุณหภููมิิโลกเพิ่่�มสููงเกิิน 2 องศาเซลเซีียส ซึ่่�งเทีียบเคีียงได้้กัับ
ระดัับในช่่วงก่่อนยุุคอุุตสาหกรรมและเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปีี 2593 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ธนาคาร
และบริิษััทย่่อยได้้ทุ่่�มเททรััพยากรและความรู้้�ความสามารถในการสร้้างผลกระทบเชิิงบวกควบคู่่�ไปกัับการลดผลกระทบ
เชิิงลบอย่่างจริิงจััง เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในเส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืนดัังต่่อไปนี้้�

การใช้้พลัังงานและไฟฟ้้า
ตรวจเช็็คระบบทำำ�ความเย็็น โดยปรัับอุุณหภููมิิทุุกวัันเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับอากาศและจำำ�นวนพนัักงานภายใน
อาคารในแต่่ละวััน การปรัับอุุณหภููมิิดัังกล่่าวคาดว่่าจะช่่วยประหยััดหน่่วยความร้้อนได้้ 200 BTU/ตััน
จากเดิิมที่่�ใช้้อยู่่�ที่่� 800 BTU/ตััน เป็็น 600 BTU/ตััน (ลดการใช้้ ไฟฟ้้าได้้ 45,012 kW/เดืือน)
	ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะเปลี่่�ยนหลอดไฟแสงสว่่างจำำ�นวน 2,625 หลอดเป็็น LED ในอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ภายใน
3 ปีี (2564-2566) โดยคาดว่่าจะประหยััดไฟฟ้้าได้้ 27,720 kW/ปีี ทั้้�งนี้้� ระหว่่างเดืือนมกราคม-เดืือนธัันวาคม
2564 ธนาคารได้้ติิดตั้้�งหลอด LED แล้้วจำำ�นวน 942 หลอดแทนหลอดไฟเดิิมที่่�มีีสภาพเก่่าและแตก ซึ่่�งเกิิน
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้เฉลี่่�ยที่่� 875 หลอดต่่อปีี
	ลดเวลาการใช้้ ไฟฟ้้าแสงสว่่างที่่�ลานจอดรถในอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่จาก 12 ชั่่�วโมงเป็็น 5 ชั่่�วโมงต่่อวััน
เปลี่่�ยนเวลาใช้้งานลิิฟต์์ 6 ตััวในอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ โดยให้้ปิิดการใช้้งานระหว่่างเวลา 19:30-5:00 น.
เพื่่�อประหยััดไฟฟ้้า
	ลดขนาดอุุปกรณ์์จ่่ายไฟทั้้�ง 4 เครื่่�องจากขนาด 40 KVA เป็็น 20 KVA
เปลี่่�ยนหม้้อแปลงไฟฟ้้าแบบใช้้ขดลวดทองแดงเป็็นแบบใช้้ขดลวดอลููมิิเนีียม เนื่่�องจากอลููมิิเนีียมต้้านทาน
ความร้้อนได้้ดีีกว่่าทองแดง

การลดการใช้้กระดาษ
ธนาคารสามารถลดการใช้้กระดาษได้้อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี เนื่่�องจากมีีการใช้้ระบบดิิจิทััลที่่
ิ เ� รีียกว่่า “Fast Sign-Off”
ในกระบวนการอนุุมััติิแทนการรัับส่่งเพื่่�อลงนามในกระดาษเอกสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั่่�วองค์์กรตั้้�งแต่่ปีี 2562
ซึ่่�งส่่งผลให้้สามารถลดการใช้้กระดาษได้้รวมทั้้�งสิ้้�นเกืือบ 55,000 แผ่่นในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมาดัังรายละเอีียด
ต่่อไปนี้้�
Paper Saving via
Fast Sign-off
No. of Pages

2019

2020

2021

Grand Total

3,908

14,066

36,995

54,969

การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ธนาคารสามารถลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจากกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ได้้ร้้อยละ 7.4 จากปีีที่่�ผ่่านมา

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การจััดการของเสีีย
ในเส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืนขององค์์กร ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหนึ่่�งในประเด็็นที่่�ธนาคารให้้ความสำำ�คััญ ดัังนั้้�น ธนาคาร
จึึงได้้จััดทำำ�โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมหลายโครงการเพื่่�อร่่วมปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในหมู่่�คนรุ่่�นใหม่่ โดยในปีี 2564 ธนาคารได้้จััดทำำ�โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรีียน รวม 3 แห่่ง เพื่่�อสร้้างเสริิมนิิสััย
ให้้เด็็กนัักเรีียนรู้้�จัักคััดแยกประเภทของขยะ บางส่่วนนำำ�มา Reuse และ Recycle พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�สื่่�อให้้ความรู้้�แก่่
เด็็กนัักเรีียนเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�มีีผลต่่อสภาวะแวดล้้อมของชุุมชนและของโลก ดัังนี้้�
1.
โรงเรีียนวิิรุุณเทพ ต.แม่่งอน อ.ฝาง จ.เชีียงใหม่่
2.
โรงเรีียนวััดโพธาราม ต.ทุ่่�งขมิ้้�น อ.นาหม่่อม จ.สงขลา
3.	มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ (โครงการปัันกััน)

การย่่อยและรีี ไซเคิิลกระดาษ
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ส่่งมอบกระดาษให้้กัับ Iron Mountain เพื่่�อทำำ�การย่่อยและรีีไซเคิิลจำำ�นวน 222.16 ตัันในปีี 2562
จำำ�นวน 122.15 ตัันในปีี 2563 และ 59.73 ตัันในปีี 2564

3.4 การบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
การพััฒนาสัังคมและชุุมชน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ธนาคารมุ่่�งใช้้กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจส่่วนหนึ่่�งสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ในทางบวกแก่่สัังคมและผู้้�รัับผลกระทบในชุุมชนต่่างๆ ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงได้้เสริิมสร้้างกรอบความคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มของธนาคาร และเชิิญชวนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวสนัับสนุุนการพััฒนาสัังคมและชุุมชน
ในแนวทางที่่�จะสามารถสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกในระยะยาวได้้
ในปีี 2564 ธนาคารได้้แต่่งตั้้�งผู้้�รัับผิิดชอบผลัักดัันโครงการ CSR ขององค์์กร และเชิิญชวนพนัักงานของธนาคารและบริิษััทย่่อย
ให้้เข้้าร่่วมเป็็นจิิตอาสาในกิิจกรรม CSR ต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�นตลอดทั้้�งปีี แม้้จะเกิิดภาวะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ธนาคาร
ยัังคงได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารและพนัักงานจากทุุกฝ่่ายงานที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างเต็็มที่่� ทำำ�ให้้กิิจกรรมต่่างๆ
ดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จอย่่างดีี โดยสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดจากการดำำ�เนิินกิิจกรรมดัังกล่่าวคืือ การที่่�ธนาคารได้้ตอบแทน
สัังคมในยามที่่�สัังคมต้้องการความช่่วยเหลืือในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว
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กิิจกรรม CSR ในปีี 2564: จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมและจำำ�นวนชั่่�วโมงกิิจกรรม
จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

จำำ�นวน
ชั่่�วโมงกิิจกรรม

โครงการ Run to Win

780

10,039.04

โครงการ Read for the Blind

108

900

โครงการบริิจาคโลหิิต

226

452

อื่่�นๆ (Call Centre หมอพร้้อม
การทำำ�ความสะอาดวััด เป็็นต้้น)

142

735.65

1,256

12,126.69

กิิจกรรม CSR

รวม

1. โครงการ Run to Win

2. โครงการบริิจาคโลหิิต

โครงการ Run To Win เป็็นกิิจกรรมการวิ่่�งในรููปแบบออนไลน์์ที่่�
ธนาคารจััดสำำ� หรัับพนัักงานที่่� ส นใจจะร่่ ว มการวิ่่� ง สะสมระยะทาง
เพื่่� อ การกุุ ศ ลช่่ ว ยแพทย์์ โ รงพยาบาลบ้้ า นแพ้้ ว จ.สมุุ ท รสงคราม
สู้้�ภััยโควิิด-19 โดยธนาคารดำำ�เนิินการร่่วมกัับแอปพลิิเคชั่่�น Dromos
ในการสะสมระยะทางการวิ่่�งของนัักวิ่่�ง และเชิิญชวนพนัักงานที่่�สนใจ
ให้้ร่่วมกิิจกรรมไม่่เพีียงเพื่่�อสุุขภาพของตนเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการร่่วม
บริิจาคแก่่โรงพยาบาลอีีกด้้วย เนื่่�องจากธนาคารจะบริิจาคเงิิน 10 บาท
ให้้แก่่โรงพยาบาล สำำ�หรัับทุุกๆ ระยะทาง 1 กิิโลเมตร รวมเป็็นยอดเงิิน
บริิจาคให้้แก่่โรงพยาบาลทั้้�งสิ้้�น 780,200 บาท

ธนาคารร่่ ว มกัับศูู น ย์์ บริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ
สภากาชาดไทย จััดทำำ� โครงการรณรงค์์ ก าร
บริิจาคโลหิิต โดยเชิิญชวนพนัักงานธนาคาร
บริิจาคโลหิิต ทุุกๆ 3 เดืือน เพื่่�อช่่วยระดมจััดหา
โลหิิตนำำ�ไปช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้โลหิิตในสภาวการณ์์ที่่�ขาดแคลนอย่่างหนััก
โดยในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการรวม
226 คน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

3. โครงการศููนย์์พัักคอยผู้้�ป่่วยโควิิด-19
ธนาคารร่่วมกัับเทศบาลตำำ�บลบางพลีีน้้อย ต.บางพลีีน้้อย
อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ จััดตั้้�งศููนย์์พัักคอยผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยในช่่วงกลางปีี 2564 ศููนย์์นี้้�
สามารถรองรัับเตีียงผู้้�ป่่วยและอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นต่่อผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีอาการไม่่มากนัักและโรงพยาบาลใกล้้เคีียงไม่่สามารถ
รองรัับได้้เนื่่�องจากมีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น ศููนย์์นี้้�จึึง
ช่่วยแบ่่งเบาภาระจากโรงพยาบาลและบรรเทาความทุุกข์์
ร้้อนของประชาชนในขณะนั้้�นได้้เป็็นอย่่างดีี
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4. โครงการ Read for the Blind

5. โครงการตู้้�ปัันสุุข

ธนาคารร่่วมกัับมููลนิิธิิคนตาบอดไทย (TAB Foundation) จััดทำำ�
โครงการ Read for the Blind ผลิิตหนัังสืือเสีียงให้้แก่่ห้้องสมุุด
เพื่่�อผู้้�พิิการทางสายตา (Daisy Thailand Project) โดยจััดอบรม
การอ่่านหนัังสืือเสีียงอย่่างถููกต้้องให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานร่่วมเป็็นจิิตอาสาในการผลิิตหนัังสืือเสีียงเพิ่่�ม
ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�พิิการทางสายตา โดยในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าเป็็น
สมาชิิกชมรมกว่่า 100 คนร่่วมกัันผลิิตหนัังสืือเสีียงอย่่างต่่อเนื่่�อง

ธนาคารร่่ ว มกัับสำำ�นัั กงานเขตสััมพัันธวงศ์์ จััดทำำ�ตู้้�ปัั น สุุ ข
โดยเชิิญชวนพนัักงานและลููกค้้าเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแบ่่งปััน
ข้้ า วสารอาหารแห้้ ง นำำ� มาใส่่ ตู้้�ปัั น สุุ ข เพื่่� อ ช่่ ว ยบรรเทาความ
เดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชนย่่านเยาวราชที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ธนาคาร บริิษััทย่่อย และพนัักงานทุุกคนขอส่่งกำำ�ลัังใจให้้คนไทย
ทุุกคนก้้าวผ่่านช่่วงเวลาวิิกฤติินี้้�อย่่างปลอดภััยไปด้้วยกััน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

6. โครงการ Call Centre ศููนย์์ประสานงานข้้อมููลหมอพร้้อม
ในช่่วงที่่�การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ลุุกลาม ธนาคารเข้้าร่่วมทำำ�หน้้าที่่� Call Centre ศููนย์์ประสานงาน
ข้้อมููลหมอพร้้อม ให้้บริิการจองฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 และบริิการให้้ข้้อมููลแก่่ประชาชน มีีผู้้�บริิหาร
และพนัักงานกว่่า 30 คนเข้้าร่่วมรัับโทรศััพท์์และตอบข้้อซัักถาม โดยมีีประชาชนโทรศััพท์์เข้้ามารัับบริิการ
มากกว่่า 4,000 สายตลอดเวลา 1 เดืือนของกิิจกรรมนี้้�
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7.

การพััฒนาการศึึกษา

ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา จึึงได้้จััดทำำ�โครงการที่่�มุ่่�งช่่วยพััฒนาด้้านการศึึกษามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยได้้จััดทำำ�ห้้องเรีียนคอมพิิวเตอร์์พร้้อมระบบอิินเตอร์์เน็็ต และห้้องสมุุดให้้แก่่โรงเรีียนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ได้้เข้้าถึึง
แหล่่งข้้อมููลที่่�ทัันสมััยเทีียบเท่่าเด็็กนัักเรีียนในเมืือง รวมถึึงส่่งเสริิมการทำำ�กิิจกรรมสร้้างอาชีีพนอกห้้องเรีียนให้้แก่่
เด็็กนัักเรีียนนำำ�ไปต่่อยอดสร้้างเป็็นอาชีีพในอนาคต ได้้แก่่ การเลี้้�ยงไก่่ไข่่ การปลููกผัักยกแคร่่ปลอดสารพิิษ ให้้แก่่โรงเรีียน
2 แห่่งในปีี 2564 ได้้แก่่
1.
โรงเรีียนวิิรุุณเทพ ต.แม่่งอน อ.ฝาง จ.เชีียงใหม่่
2.
โรงเรีียนวััดโพธาราม ต.ทุ่่�งขมิ้้�น อ.นาหม่่อม จ.สงขลา

8.

การสนัับสนุุนคนพิิการ

การสนัับสนุุนคนพิิการเป็็นโครงการที่่�ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ริิเริ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการสร้้างงานและส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
ให้้แก่่คนพิิการ
จำำ�นวนคนพิิการที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากโครงการนี้้�
2563

2564

28

26

ในปีี 2564 ธนาคารได้้ ให้้ การสนัับสนุุน ทางการเงิิ น กัับคนพิิการจำำ� นวน 26 คน รวมทั้้�ง ได้้ มีีการจ้้ า งงานในกลุ่่�ม
ดัังกล่่าว จำำ�นวน 2 คน ในปีี 2565 ธนาคารตั้้�งเป้้าที่่�จะขยายขอบเขตโครงการให้้ครอบคลุุมบริิษััทย่่อยด้้วย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

4.1 ผลการดำำ�เนิินงานตามงบการเงิินรวม
ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 2,440.6 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,150 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 89.1 เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
ผลกำำ�ไรสุุทธิิของงวดเดีียวกัันปีี 2563
สาเหตุุหลัักเกิิดจากการควบคุุม
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ดีีขึ้้�นส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 8.1
และผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นลดลงร้้อยละ 25.7 ในขณะที่่�
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 3.9
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อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (Net Interest Margin – NIM) สำำ�หรัับปีี 2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.1 ลดลง
จากงวดเดีียวกัันปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.2 เป็็นผลจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อและธุุรกิิจเช่่าซื้้�อ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีี (รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อซึ่่�งค้ำำ��ประกัันโดยธนาคารอื่่�นและเงิินให้้
สิินเชื่่�อแก่่สถาบัันการเงิิน) ของกลุ่่�มธนาคารอยู่่�ที่่� 211.9 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 6.6 เมื่่�อเทีียบกัับเงิินให้้สิินเชื่่�อ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินฝาก (รวมตั๋๋�วแลกเงิิน หุ้้�นกู้้� และผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินบางประเภท) จำำ�นวน
233.1 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 7.1 จากสิ้้�นปีี 2563 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 250.9 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่่�มธนาคารเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 90.9 จากร้้อยละ 90.5 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(ก)

สรุุปรายได้้ของธนาคารและบริิษััทย่่อย

		 รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 14,347.4 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน
579.7 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3.9 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันปีี 2563 เนื่่�องจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ย
สุุทธิิจำำ�นวน 988.5 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 9.0 เนื่่�องจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อและธุุรกิิจ
เช่่าซื้้�ออัันเนื่่�องมาจากการขยายตััวของสิินเชื่่�อลดลง สุุทธิิกัับการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
สุุทธิิจำำ�นวน 337.6 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 26.9 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้ค่่าธรรมเนีียมจาก
การเป็็นนายหน้้าขายประกัันและหน่่วยลงทุุน รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 71.2 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 2.6 สาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(ข)

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน

		ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับปีี 2564 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2.7 พัันล้้านบาท ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา 1.4 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 33.8 มีีสาเหตุุหลัักจากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินรัับฝาก
		ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันปีี 2563 ลดลง
จำำ�นวน 723.3 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 8.1 เนื่่�องจากการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการเพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 57.0 ปรัับตััวดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 59.6

(ค)

กำำ�ไรสุุทธิิ

		ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธนาคาร สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 2,440.6 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,150 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 89.1 เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลกำำ�ไรสุุทธิิของงวดเดีียวกัันปีี 2563 สาเหตุุ
หลัักเกิิดจากการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายที่่�ดีีขึ้้�นส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 8.1 และผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นลดลงร้้อยละ 25.7 ในขณะที่่�รายได้้จากการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 3.9

(ง)     อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ
		สำำ�หรัับปีี 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของร้้อยละ 5.8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.1
สาเหตุุหลัักเกิิดจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของของธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.6
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.8 สาเหตุุหลัักเกิิดจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ลดลง
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4.2 ฐานะการเงิินของธนาคารและบริิษััทย่่อย
สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 398.5 พัันล้้านบาท ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 จำำ�นวน 12.0 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 2.9 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์) จำำ�นวน 9.5 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 3.1 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 48.7 เป็็นผลจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์มีีจำำ�นวน 46.4 พัันล้้านบาท ลดลง 11.1 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 19.4 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก
ธุุรกรรมด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนมีีจำำ�นวน 31.3 พัันล้้านบาท ลดลง 3.9 พัันล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 11.2 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการลดลงของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเพื่่�อค้้า
เงิินลงทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 74.3 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.8 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 20.8 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิจำำ�นวน 207.8 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 6.3 เนื่่�องมาจากการชลอตััวของเศรษฐกิิจ
อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการขยายตััวของสิินเชื่่�อในวงกว้้าง

คุุณภาพของสิินทรััพย์์
(ก) เงิินให้้กู้้�ยืืมและการกระจุุกตััวของเงิินให้้กู้้�ยืืม
		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีีจำำ�นวน 212 พัันล้้านบาท ลดลง
จำำ�นวน 15 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 6.6 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 227 พัันล้้านบาท
เงิินให้้สิินเชื่่�อแบ่่งเป็็นการให้้กู้้�ยืืมแก่่กลุ่่�มสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อและอุุตสาหกรรมการผลิิตและ
การพาณิิชย์์ มีีสััดส่่วนรวมร้้อยละ 68 ของเงิินให้้สิินเชื่่�อรวม ทั้้�งนี้้�มีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน
78 พัันล้้านบาท ซึ่่�งมีีสััดส่่วนสููงที่่�ร้้อยละ 36.9 สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของธนาคาร ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อจำำ�นวน
34 พัันล้้านบาทหรืือ ร้้อยละ 15.8 และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์จำำ�นวน 32 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 15.3 สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราการขยายตััวมาจากกลุ่่�มสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งเติิบโตร้้อยละ 1.7 เมื่่�อเทีียบกัับ
สิ้้�นปีี 2563
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

31 ธัันวาคม 2564
เงิินให้้สิินเชื่่�อจำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ

31 ธันวาคม 2563

เปลี่ยนแปลง

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

5,593

2.6

7,446

3.3

(1,853)

(24.9)

อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

32,323

15.3

33,962

15.0

(1,639)

(4.8)

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง

14,536

6.9

16,252

7.2

(1,716)

(10.6)

การสาธารณููปโภคและบริิการ

27,609

13.0

29,118

12.8

(1,509)

(5.2)

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล

6,402

3.0

8,263

3.6

(1,861)

(22.5)

สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

78,124

36.9

76,789

33.8

1,335

1.7

33,535

15.8

39,063

17.2

(5,528)

(14.2)

13,772

6.5

16,057

7.1

(2,285)

(14.2)

211,894

100

226,950

100

(15,056)

(6.6)

การเกษตรและเหมืืองแร่่

ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อ
อื่่�นๆ
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีี

ธนาคารมีีนโยบายการกระจายการปล่่อยเงิินให้้กู้้�ยืืมในภาคธุุรกิิจต่่างๆ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการกระจุุกตััวในภาคธุุรกิิจใด
ธุุรกิิจหนึ่่�ง
(ข)

การจััดประเภทของสิินเชื่่�อและผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
งบการเงิินรวม
2564

2563

เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อเกิิดรายการ
รวม

ล้้านบาท

ล้านบาท

188,770

200,367

19,000

19,213

8,361

11,159

58

58

216,189

230,797

97

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม
2564

2563

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ล้้านบาท

ล้้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

(1,488)

(1,891)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

(1,890)

(1,482)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต

(3,389)

(3,491)

(24)

(24)

(6,791)

(6,888)

ส�ำรองส่วนเกิน

(1,549)

(2,065)

รวม

(8,340)

(8,953)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ

อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 117.5 เพิ่่�มขึ้้�นจากวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 93.3 ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นของกลุ่่�มธนาคารอยู่่�ที่่�จำำ�นวน 8.3 พัันล้้านบาท เป็็นเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยจำำ�นวน
1.5 พัันล้้านบาท
(ค) สิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
		สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPLs) อยู่่�ที่่� 7.9 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อทั้้�งสิ้้�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 3.7 ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.6 สาเหตุุหลัักจากการขายสิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพในปีี 2564 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การปรัับปรุุงการบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์
และกระบวนการในการเก็็บหนี้้�
(ง)
การรัับรู้้�รายได้้
		ดอกเบี้้�ยและส่่วนลดรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
		วิิธีีการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยให้้รัับรู้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง การรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ค้้างชำำ�ระ
เกิินกว่่าสามเดืือนนัับตั้้�งแต่่วัันครบกำำ�หนดชำำ�ระ หรืือลููกหนี้้�ระดัับที่่� 3 ตามนิิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 จะรัับรู้้�รายได้้ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของราคาตามบััญชีีหลัังหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

หนี้้�สิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีหนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 355.1 พัันล้้านบาท ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 13.9 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 3.8 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
เงิินรัับฝากจำำ�นวน 182.2 พัันล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 11.8 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 6.1 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของ
เงิินฝากประจำำ�
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน) จำำ�นวน 55.4 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 8.3 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 17.6 ซึ่่�งเป็็นผลจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
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หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจำำ�นวน 17.7 พัันล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 11.2 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 38.7 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินจำำ�นวน 42.7 พัันล้้านบาท ลดลง 14.5 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 25.4 การลดลง
ดัังกล่่าวเป็็นผลจากธุุรกรรมด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมมีีจำำ�นวน 29.5 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 10 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 51.5 ส่่วนใหญ่่เป็็นผล
จากการเพิ่่�มขึ้้�นของหุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�น

ส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 43.4 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 1.9 พัันล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 4.5 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2564
รายการนอกงบดุุล: ภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันทั้้�งสิ้้�น 4,191.4 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 448.5 พัันล้้านบาท
(ร้้อยละ 12) จากจำำ�นวน 3,742.9 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2563 การเพิ่่�มขึ้้�นของภาระผููกพัันส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก
ตราสารอนุุพัันธ์์ ตามที่่�ได้้แสดงในตารางด้้านล่่าง
หน่วย: ล้านบาท
รายการนอกงบดุุล: ภาระผููกพััน

31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563

เปลี่ยนแปลง
%

การรับอาวัลตั๋วเงิน

8

17

(52.9)

เอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

0

31

(100.0)

653

157

315.9

1,126

765

47.2

4,189,599

3,741,906

12.0

4,158,631

3,702,022

12.3

13,043

14,719

(11.4)

8,944

14,378

(37.8)

0

271

(100.0)

8,981

10,516

(14.6)

4,191,386

3,742,876

12.0

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น:
ตราสารอนุุพัันธ์์
วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้ายัังไม่่ได้้ถอน
วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้
พัันธบััตร
อื่่�นๆ
รวม
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สภาพคล่่อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดตามงบกระแสเงิินสดของกลุ่่�มธนาคารมีีจำำ�นวน 818.4 ล้้านบาท
ลดลงสุุทธิิ 100.2 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 รายละเอีียดของการเปลี่่�ยนแปลงมีีดัังนี้้�
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานในปีี 2564 มีีจำำ�นวน 15.2 พัันล้้านบาท ประกอบด้้วยขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
ก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 2.2 พัันล้้านบาท ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�รวมกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีเงิินได้้
2.9 พัันล้้านบาท และรายการปรัับกระทบกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยและขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สุุทธิิกัับดอกเบี้้�ยรัับ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง 9.4 พัันล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการลดลงของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� นอกจากนี้้� หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 150.9 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์สุุทธิิกัับการลดลง
ของเงิินรัับฝาก
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนมีีจำำ�นวน 12.7 พัันล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากเงิินสดจ่่ายสุุทธิิจากเงิินลงทุุนใน
ตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินมีีจำำ�นวน 2.7 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากกลุ่่�มธนาคารมีีเงิินสดจ่่ายสุุทธิิหนี้้�สิิน
ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน
ความสััมพัันธ์์ของแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนกัับแหล่่งใช้้ไปของเงิินทุุน
ธนาคารมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนจากเงิินฝากและเงิินกู้้�ยืืม ในขณะที่่�แหล่่งใช้้ไปของเงิินทุุนเป็็นเงิินให้้สิินเชื่่�อ โดย ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีียอดเงิินฝาก เงิินกู้้�ยืืม และเงิินให้้สิินเชื่่�อ แบ่่งตามระยะเวลาได้้ดัังนี้้�
หน่่วย: พัันล้้านบาท
ระยะเวลา

เงินให้สินเชื่อ*

%

เงินฝาก*

%

เงินกู้ยืม*

%

9.1

4.3

123.1

58.2

0.2

0.2

69.2

33.1

86.8

40.9

37.4

53.0

เกิิน 1 ปีี

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

ทวงถาม
ไม่่เกิิน 1 ปีี

* รวมรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
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ธนาคารมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนในรููปของเงิินฝาก โดยแบ่่งประเภทดัังนี้้�
2564*
ประเภทเงิินฝาก

หน่่วย: พัันล้้านบาท
2652* (ปรับปรุงใหม่)

2563* (ปรับปรุงใหม่)

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

7.8

3.7

6.6

3.0

3.7

1.8

ออมทรัพย์

115.3

54.4

107.7

49.4

68.3

32.7

ประจ�ำ

88.7

41.9

103.7

47.6

137

65.5

รวม

211.8

100.0

218.0

100.0

209.0

100.0

กระแสรายวัน

* รวมรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคารซึ่่�งจััดโดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้น
แนวโน้มอันดับเครดิต

พฤศจิกายน 2564
AA-(tha)
F1+(tha)
Stable

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

มกราคม 2564
Stable
Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2

RAM Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

พฤษภาคม 2564
AA2/Stable/P1
AA3/Stable

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

101

อััตราส่่วนทางการเงิิน
การดำำ�รงเงิินกองทุุนตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีสิินทรััพย์์สููงกว่่าหนี้้�สิินโดยเป็็นส่่วนของเจ้้าของเป็็นจำำ�นวน 43.4 พัันล้้านบาท
มีีเงิินกองทุุน 54.4 พัันล้้านบาทและเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio) ร้้อยละ 22.4 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ในส่่วนของอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงสำำ�หรัับธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 21.8 โดยมีี
เงิินกองทุุน 52.6 พัันล้้านบาท
สภาพคล่่องและอััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก
ธนาคารดำำ�รงเงิินฝากที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยเฉลี่่�ยในอััตราร้้อยละ 1 ของยอดเงิินฝากและเงิินกู้้�ยืืมเฉลี่่�ย ตามที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีเงิินสดในมืือ เงิินสดที่่�ศููนย์์เงิินสด เงิินฝากที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย รวมเป็็นจำำ�นวน 1.7 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 87.8 เทีียบกัับร้้อยละ 88.0 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งระดัับดัังกล่่าวยัังคงเป็็นไปตามแผนงานของธนาคาร
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5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท	
: ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
เลขทะเบีียนบริิษััท	
: 0107537002338 (เดิิมเลขที่่� บมจ. 480)
ประเภทธุุรกิิจ
: ธนาคารพาณิิชย์์
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
: อาคารหลัังสวน เลขที่่� 44 ถนนหลัังสวน
		 แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
โทรศััพท์์
: 0-2638-8000 และ 0-2626-7000
โทรสาร
: 0-2633-9026
ศููนย์์บริิการลููกค้้า Care Center : โทรศััพท์์ 0-2626-7777
		อีีเมล์์
cimbthai.carecenter@cimbthai.com
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
: โทรศััพท์์ 0-2626-7820
		อีีเมล์์
ir@cimbthai.com
งานเลขานุุการบริิษััท	
: โทรศััพท์์ 0-2638-8287 และ 0-2614-1009
		อีีเมล์์
cs@cimbthai.com
เว็็บไซต์์
: https://www.cimbthai.com
บุุคคล/แหล่่งอ้้างอิิง
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
:	บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ที่่�อยู่่�	
: เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
		 เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
SET Contact Center
: 0-2009-9999
เว็็บไซต์์
: https://www.set.or.th/tsd
อีีเมล์์
: SETContactCenter@set.or.th
ผู้้�สอบบััญชีี
:	บริิษััท ไพร้้ซ์์วอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
ที่่�อยู่่�	
: เลขที่่� 179/74-80 อาคารบางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15
		ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์
: 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร
: 0-2286-5050
โดย	
: - นายบุุญเลิิศ กมลชนกกุุล	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5339
		 - นางสาวสิินสิิริิ ทัังสมบััติิ	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7352
		 - นายไพบููล ตัันกููล	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4298

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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5.2 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.2.1 ส่่องกล้้องมองโอกาสอาเซีียนปีี 2565 สู่่�อนาคต
อาเซีียนตระหนัักดีีว่่า เศรษฐกิิจและสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกมีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา อีีกทั้้�ง
การรวมตััวทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาคเป็็นกระบวนการที่่�ต่่อเนื่่�องและมีีพลวััต ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้อาเซีียนสามารถรัับมืือกัับ
ปััจจััยต่่างๆ ที่่�เข้้ามากระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ อาเซีียนจึึงได้้สนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุนที่่�เปิิดกว้้างทั้้�งในและนอกภููมิิภาค
สำำ�หรัับปีี 2565 อาเซีียนจะมีีความเคลื่่�อนไหวที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�
RCEP ประกาศความสำำ�เร็็จ ... โอกาสของประเทศไทยและอาเซีียน
หลัังจากทุ่่�มเทความพยายามในการเจรจามานานถึึง 8 ปีี (2555 - 2563) สมาชิิกได้้กลัับไปให้้รััฐสภาลงนามและให้้สััตยาบััน
ในปีี 2564 ส่่งผลให้้ความตกลง RCEP ประสบความสำำ�เร็็จและมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2565
RCEP หรืือความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็็น
เขตการค้้าเสรีี (Free Trade Area: FTA) ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก และเป็็น FTA ฉบัับที่่� 14 ของประเทศไทย โดยมีีสมาชิิก 15
ประเทศ ได้้แก่่ อาเซีียน 10 ประเทศ ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ จีีน ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์ มีีประชากรรวมกััน 2,300 ล้้านคน
(ร้้อยละ 30.2 ของประชากรโลก) มููลค่่า GDP รวม 28.5 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ร้้อยละ 33.6 ของ GDP โลก) และมููลค่่า
การค้้ารวม 10.7 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ร้้อยละ 30.3 ของมููลค่่าการค้้าของโลก)
สำำ�หรัับประโยชน์์ที่่�ประเทศไทยจะได้้รัับจากความตกลง RCEP คืือ สมาชิิกจะยกเลิิกภาษีีนำำ�เข้้าที่่�เก็็บกัับสิินค้้าไทย จำำ�นวน
39,366 รายการ โดยลดภาษีีเหลืือร้้อยละ 0 ทัันทีี จำำ�นวน 29,891 รายการ อีีกทั้้�งในส่่วนของจีีน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้
จะลดและยกเลิิกภาษีีศุุลกากรกัับสิินค้้าที่่�ส่่งออกจากประเทศไทยเพิ่่�มเติิมจากเดิิม อาทิิ ผลไม้้สดและแปรรููป สิินค้้าประมง
น้ำำ��ผลไม้้ ยางพาราและผลิิตภััณฑ์์ยาง รถยนต์์และส่่วนประกอบ พลาสติิก เคมีีภััณฑ์์ ชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า และคอมพิิวเตอร์์
และส่่วนประกอบ เป็็นต้้น
ขณะที่่�สมาชิิกก็็จะได้้รัับประโยชน์์จากตลาดที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น เพิ่่�มโอกาสขยายห่่วงโซ่่อุุปทานในภููมิิภาค นอกจากนี้้�
ความตกลง RCEP ยัังช่่วยอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าแก่่สมาชิิก ขณะที่่�เป็็นโอกาสขยายธุุรกิิจบริิการของประเทศไทย
สู่่�ประเทศสมาชิิก อาทิิ ธุุรกิิจก่่อสร้้าง ค้้าปลีีก สุุขภาพ ภาพยนตร์์และบัันเทิิง เป็็นต้้น
FTA เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน ... ประเทศไทยมีีแผนเจรจาต่่อเนื่่�อง
บทบาทของการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดอััตราภาษีีศุุลกากรระหว่่างกัันภายในกลุ่่�มที่่�ทำำ�ข้้อตกลง
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดหรืือเป็็น 0 ตลอดจนร่่วมมืือขจััดอุุปสรรคทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีศุุลกากร ได้้มีีมานานแล้้ว โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง เขตการค้้าเสรีี (FTA) โดยอาจเป็็น 2 ประเทศ (ทวิิภาคีี) หรืือกลุ่่�มประเทศ (พหุุภาคีี) ก็็ได้้
สำำ�หรัับในปีี 2565 ประเทศไทยมีีแผนเจรจาต่่อเนื่่�องในการจััดทำำ� FTA กัับประเทศและกลุ่่�มประเทศ รวม 5 กลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้แก่่ ไทย-สหภาพยุุโรป ไทย-สมาคมการค้้าเสรีีแห่่งยุุโรป ไทย-สหราชอาณาจัักร ไทย-สหภาพเศรษฐกิิจยููเรเซีีย
และอาเซีียน-แคนาดา เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสทางการค้้าและการลงทุุนของประเทศไทยให้้มากขึ้้�น แม้้ล่่าสุุดมีีความตกลงหุ้้�นส่่วน
ทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค (RCEP) เข้้ามาอีีกฉบัับ แต่่ก็็ยัังคงมีีคู่่�ค้้า 18 ประเทศเช่่นเดิิม
ด้้านประโยชน์์ที่่�มีีต่่อการค้้าไทย หากประเทศไทยสามารถเปิิดเจรจาทำำ� FTA เป็็นผลสำำ�เร็็จ จะทำำ�ให้้สััดส่่วนการค้้าของ
ไทยกัับประเทศที่่�มีี FTA เพิ่่�มสููงขึ้้�น ปััจจุุบัันไทยมีี FTA กัับ 18 ประเทศ มีีสััดส่่วนการค้้าเพีียงร้้อยละ 63.6 เมื่่�อเทีียบกัับ
สััดส่่วนการค้้าของประเทศอื่่�นๆ ในอาเซีียน อาทิิ สิิงคโปร์์ทำำ� FTA กัับประเทศทั่่�วโลกสููงถึึงร้้อยละ 94.5 อิินโดนีีเซีีย
ร้้อยละ 76.0 มาเลเซีียร้้อยละ 71.5 และเวีียดนามร้้อยละ 69.9 ดัังนั้้�น หากไทยทำำ� FTA กัับประเทศและกลุ่่�มประเทศ
รวม 5 เป้้าหมายดัังกล่่าวเป็็นผลสำำ�เร็็จ ก็็จะทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีสััดส่่วนการค้้ากัับประเทศที่่�มีี FTA เพิ่่�มอีีกร้้อยละ 12.1
รวมเป็็น ร้้อยละ 75.7 ของมููลค่่าการค้้าทั้้�งหมด
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APEC เวทีีส่่งเสริิมความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ ... ประเทศไทยในฐานะเจ้้าภาพพร้้อมขัับเคลื่่�อน
กลุ่่�มความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในเอเชีียแปซิิฟิิก หรืือ APEC เป็็นเวทีีส่่งเสริิมความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ
ในภููมิิภาคที่่�ประเทศไทยเป็็นผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง ประกอบด้้วยเขตเศรษฐกิิจชั้้�นนำำ�ถึึง 21 เขตเศรษฐกิิจ มีี GDP รวมกัันทั้้�งสิ้้�นกว่่า
53 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือ 1,700 ล้้านล้้านบาท และมีีมููลค่่าการค้้ารวมกัันเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของการค้้าโลก โดยการ
ดำำ�เนิินงานของ APEC ยึึดหลัักฉัันทามติิ ความเท่่าเทีียมกััน และผลประโยชน์์ร่่วมกัันของประเทศสมาชิิก
ประเทศไทยได้้รัับมอบหมายให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเจ้้าภาพ APEC ในปีี 2565 ถืือเป็็นโอกาสสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�จะได้้แสดงบทบาท
และขัับเคลื่่�อนการฟื้้�นประเทศจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไปสู่่�อนาคต และแสดงความพร้้อมใน
การต้้อนรัับชาวต่่างชาติิตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�นำำ� นัักธุุรกิิจระดัับสููง สื่่�อมวลชนชั้้�นนำำ� และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ที่่�จะเดิินทางมา
ประเทศไทยตลอดปีี
ประเทศไทยจะได้้รัับประโยชน์์จากการมีีพัันธมิิตรทางเศรษฐกิิจที่่�เข้้มแข็็ง ได้้ร่่วมผลัักดัันแนวคิิดใหม่่ๆ ที่่�จะช่่วยพััฒนา
ประเทศให้้เติิบโตอย่่างครอบคลุุมและยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการส่่งเสริิมเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม การเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
ของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) รวมถึึงการท่่องเที่่�ยวแบบยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น การเป็็นเจ้้าภาพ APEC จึึงถืือเป็็น
เกีียรติิ และสะท้้อนความเชื่่�อมั่่�นที่่�สมาชิิกมีีต่่อประเทศไทย

ซี ไอเอ็มบีมีเคร�อขายครอบคลุมเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน

จำนวน
ประชากร
(ลานคน)

ผลิตภัณฑ
มวลรวม
(พันลาน
ดอลลารสหรัฐ)

อินโดนีเซีย

ฟ�ลิปปนส

เว�ยดนาม

ไทย

เมียนมาร

มาเลเซีย

กัมพ�ชา

ลาว

สิงคโปร

บรูไน

273.5

109.6

97.3

69.8

54.4

32.4

16.7

7.3

5.7

0.4

1,058.4
501.8
361.5

336.7

340.0

271.2

76.2

25.3

19.1

12.0

เคร�อขาย
ของซี ไอเอ็มบี
Source: GDP report from World Bank as of December 2020

ทั้้�งนี้้� คาดว่่า ประเทศไทยจะขัับเคลื่่�อน APEC ให้้พลิิกวิิกฤตเป็็นโอกาสในการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โลกยุุคหลัังโควิิด-19 ที่่�ยั่่�งยืืน
และสมดุุล และทุุกคนมีีส่่วนร่่วม ผ่่านแนวคิิดหรืือธีีมในปีี 2565 คืือ “เปิิดกว้้าง สร้้างสััมพัันธ์์ เชื่่�อมโยงกััน สู่่�สมดุุล” หรืือ
“Open. Connect. Balance.” ซึ่่�งมีีประเด็็นสำำ�คััญ 3 ด้้าน คืือ 1) การส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนและครอบคลุุม
2) การอำำ�นวยความสะดวกการค้้าและการลงทุุน และ 3) การฟื้้�นฟููความเชื่่�อมโยง โดยชููโมเดลเศรษฐกิิจชีีวภาพ - เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน - เศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG Economy Model) เป็็นแพลตฟอร์์มเชื่่�อมโยงและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจหลัังยุุคโควิิด-19
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มองไปข้้างหน้้า
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ที่่�มีีเครืือข่่ายรองรัับความเชื่่�อมโยงในภููมิิภาคอาเซีียน เชื่่�อว่่าภููมิิภาคอาเซีียนยัังเป็็นภููมิิภาคเปิิด ที่่�มีีความ
ยืืดหยุ่่�น มีีพลวััต และเป็็นภููมิิภาคที่่�ยัังต้้องการความร่่วมมืือจากประเทศภายนอกภููมิิภาค จึึงมีีความพร้้อมในการสนัับสนุุน
ลููกค้้าทั้้�งในด้้านบรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�ต้้องการขยายธุุรกิิจหรืือการลงทุุนไปยัังภููมิิภาคอาเซีียน
โดยอาศััยความแข็็งแกร่่งและความเชี่่�ยวชาญ ตลอดจนความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ขณะเดีียวกััน
ธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ก็็พร้้อมสนัับสนุุนและเพิ่่�มโอกาสของผู้้�ประกอบการไทยในการ
เข้้าไปลงทุุนหรืือขยายการผลิิตไปยัังประเทศสมาชิิกอาเซีียน เพื่่�อรัักษาหรืือสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันต่่อไป

5.2.2 ข้้อพิิพาทกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�ธนาคารถููกเรีียกร้้อง ที่่�อาจมีีผลกระทบในทางลบต่่อ
สิินทรััพย์์ของธนาคาร ด้้วยเหตุุที่่�มููลค่่าที่่�เรีียกร้้องมีีมููลค่่าเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสุุทธิิของธนาคาร

5.2.3 ข้้อมููลการถููกเปรีียบเทีียบปรัับของธนาคาร และบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ข้้อมููลการถููกเปรีียบเทีียบปรัับของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายละเอีียดการถููกเปรีียบเทีียบปรัับจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ของทางการ

ความผิิดที่่�ถููกเปรีียบเทีียบปรัับบ่่อยที่่�สุุด
สำำ�หรัับปีี 2564
3 อัันดัับแรก ในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
จำำ�นวนสููงสุุด 3 อัันดัับแรก
มาตรา
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ยอด
มาตรา กฎหมาย
รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวนเงิิน
(บาท)
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(บาท)

1. ธนาคารแห่่งประเทศไทย

-

-

-

-

มาตรา 66
และ 71

พระราชบััญญััติิธุุรกิิจ
สถาบัันการเงิิน
พ.ศ. 2551 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม

2.	สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์

-

-

-

-

มาตรา 113

พระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม

3.	สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับและส่่งเสริิมการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย

-

-

-

-

-

-

สรุุป

ในปีี 2564 ธนาคารไม่่มีีรายการ
ที่่�ถููกเปรีียบเทีียบปรัับ

ในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ธนาคารถููก
เปรีียบเทีียบปรัับรวมทั้้�งสิ้้�น 2 รายการ
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ส่วนที่ 2
การกำ�กับดูแลกิจการ
6.

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

7.

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

8.

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

9.

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ธนาคารเชื่่�อมั่่�นว่่าความพยายาม
อย่่างต่่อเนื่่�องของธนาคารในการสร้้าง
วััฒนธรรมและโครงสร้้างการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�แข็็งแกร่่งทั่่�วทั้้�งองค์์กร
จะช่่วยให้้ธนาคารสามารถสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�ม
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ดัังนั้้�น ธนาคาร
จึึงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการเพื่่�อกำำ�หนดหลัักปฏิิบััติิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการและมาตรฐาน
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจระดัับสููงสุุด
สำำ�หรัับกิิจกรรมต่่าง ๆ ของธนาคาร
เพื่่�อให้้บรรลุุพัันธกิิจของธนาคาร
ในการสร้้างองค์์กรให้้เติิบโตก้้าวหน้้า
อย่่างยั่่�งยืืน
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ธนาคารมีีกระบวนการในการกำำ�หนด ประเมิิน และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยกำำ�หนด
กระบวนการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการควบคุุมในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงด้้านการเงิินและการปฏิิบััติิ
การตลอดจนการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้หน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ ของธนาคาร
ให้้สามารถขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายกลยุุทธ์์ที่่�ตั้้�งไว้้ในขณะที่่�มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ
ต่่างๆ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเน้้นให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจ
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนระเบีียบปฏิิบััติิทางวิินััย
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ธนาคาร

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1    นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณา
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคารและดำำ�เนิินการติิดตามเพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
รวมทั้้�งทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายดัังกล่่าวให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับแนวทางของหน่่วยงานทางการที่่�กำำ�กัับ
ดููแลธนาคาร
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ พิิจารณา
จากบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
ร่่วมกัับปััจจััยประกอบอื่่�นๆ เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการได้้เสนอขอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 26 พิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการในอััตราปรัับใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการบัังคัับใช้้อััตราใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในวัันที่่� 1 มกราคม
2564 เป็็นต้้นไป อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ยัังคงส่่งผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อ
ภาวะเศรษฐกิิจ คณะกรรมการจึึงพิิจารณาอนุุมััติิให้้เลื่่�อนการบัังคัับใช้้อััตราค่่าตอบแทนใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นออกไปอีีก จากเดืือน
มกราคม 2564 เป็็นเดืือนกรกฎาคม 2564 ซึ่่�งการอนุุมััติิดัังกล่่าวของคณะกรรมการได้้รัับสััตยาบัันจากที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 27 ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนที่่�ธนาคารจ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายในอััตราที่่�เทีียบเคีียง
ได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อรัักษากรรมการและบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� ความสามารถ
และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืนตามพัันธกิิจของธนาคาร
ธนาคารเห็็นความสำำ�คััญของความเป็็นอิิสระระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� ธนาคารยััง
กำำ�หนดในนโยบายเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้กรรมการอิิสระมีีมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
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เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและพััฒนาความรู้้�ความสามารถของกรรมการ ธนาคารได้้จััดให้้กรรมการเข้้าร่่วมสััมมนาและ
การอบรมที่่�จััดภายในธนาคารและองค์์กรภายนอก รวมทั้้�งที่่�จััดโดย CIMB Group Holdings Berhad ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยทางอ้้อม (โปรดดููรายละเอีียดในข้้อ 8.1.1) นอกจากนี้้� ธนาคารยัังจััดให้้คณะกรรมการทำำ�แบบประเมิินเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิ
ในการเป็็นกรรมการธนาคาร (Certificate of Qualifications and Prohibited Characteristics) เป็็นประจำำ�ปีีละ 2 ครั้้�ง
และเพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของกรรมการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ธนาคารยัังได้้จััดให้้คณะกรรมการทำำ�การประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานทุุกปีี (โปรดดููรายละเอีียดในข้้อ 8.1.1)
ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยนั้้�น ธนาคารมีีการส่่งผู้้�บริิหารของธนาคารไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยของบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทย่่อยเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการจััดการของ
ธนาคาร เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจในกิิจการและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร รวมถึึงเป้้าหมายที่่�มีี
ร่่วมกััน ตลอดจนเพื่่�อสร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างธนาคารและบริิษััทย่่อย (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในข้้อ 8.1.3)

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นไปอย่่างเหมาะสม ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้�นและผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ครอบคลุุ ม การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้�น การปฏิิ บััติิต่่ อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นอย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน และความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย นอกจากนี้้� ธนาคารยัังกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
นโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งยัังจััดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้งข้้อมููล
ข้้อร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแส ผู้้�กระทำำ�ความผิิดหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชััน ไม่่ว่่ากรรมการหรืือพนัักงานธนาคาร
นอกเหนืือจากการรัับโทษตามกฎหมาย ผู้้�กระทำำ�หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาลงโทษทางวิินััยตามระเบีียบ
ที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้ อัันอาจมีีผลทำำ�ให้้ถููกเลิิกจ้้าง และหากพบว่่าลููกค้้า คู่่�ค้้า หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียใดๆ กระทำำ�ผิิดหรืือ
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�ความผิิดคอร์์รััปชั่่�น ธนาคารย่่อมมีีสิิทธิิทบทวนสััญญาหรืือยกเลิิกความสััมพัันธ์์ตามสััญญา
กัับลููกค้้า คู่่�ค้้า หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวได้้

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
ธนาคารกำำ�หนดหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) ของธนาคาร เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารที่่�มีีต่่อลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า / เจ้้าหนี้้�
นอกจากนี้้� ยัังได้้มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสภาพแวดล้้อมและสัังคม ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่งขััน
ทางธุุรกิิจ การรัักษาความลัับของลููกค้้า ความซื่่�อสััตย์์ ยุุติิธรรม มีีคุุณธรรมในวิิชาชีีพ ความรู้้� ความสามารถใน
การประกอบธุุรกิิจ การยึึดถืือ และปฏิิบััติิตามกฎข้้อบัังคัับ รวมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือต่่อองค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแลอย่่างเคร่่งครััด
โดยให้้ถืือเป็็นภาระหน้้าที่่�ที่่�บุุคลากรของธนาคารทุุกคนต้้องรัับทราบ ทำำ�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคารเป็็นประจำำ� โดยใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างถููกต้้อง หากพบว่่ามีีการละเมิิดหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ธนาคารจะดำำ�เนิินการสอบสวนตามกระบวนการและพิิจารณาลงโทษผู้้�ละเมิิดนั้้�นทางวิินััย (โปรดดููรายละเอีียด
หลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณของธนาคารได้้ที่่�เว็็บไซต์์ธนาคาร www.cimbthai.com) ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้สื่่�อสารให้้
พนัักงานทุุกคนรัับทราบแนวทางการปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณของธนาคารผ่่านระบบ Sync-Up
ของธนาคาร (โปรดดููรายละเอีียดหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) ในเอกสารแนบ 5)

110

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในปีี 2564
6.3.1 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในปีี 2564 ธนาคารได้้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการกำำ�กัับดููแล
และยกมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้ดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญสรุุปดัังนี้้�
•	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 5/2564 วัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564 มีีมติิอนุุมััติิ Board Diversity
Framework เพื่่�อกำำ�หนดกรอบความหลากหลายของกรรมการในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ เพศ อายุุ ความอิิสระ
วััฒนธรรม ทัักษะความสามารถและประสบการณ์์
• ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 6/2564 วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการให้้ การรัับของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง และนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน ซึ่่�งปรัับปรุุงตามแนวทางของแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันของ
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการยื่่�นต่่ออายุุการรัับรองการ
เป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)
• ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 8/2564 วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 มีีมติิอนุุมััติิปรัับปรุุงโครงสร้้าง
การกำำ�กัับดููแลคณะกรรมการชุุดย่่อยภายในของธนาคาร (ที่่�ไม่่ใช่่คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�รายงานต่่อ
คณะกรรมการ) อาทิิ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการสิินเชื่่�อ คณะกรรมการ Banking
Conduct เป็็นต้้น ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในระบบการรายงาน ลดจำำ�นวนคณะกรรมการ
ภายในที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ตลอดจนปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการภายในแต่่ละชุุดให้้ประกอบด้้วยข้้อกำำ�หนด
ที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสม รวมทั้้�งเป็็นไปในทิิศทางที่่�สอดคล้้องกััน
• ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 12/2564 วัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 มีีมติิอนุุมััติิทบทวนนโยบาย
การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร และการปรัับปรุุงนโยบายเรื่่�องหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

6.3.2   การนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) มาปรัับใช้้
คณะกรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่� ประโยชน์์ และหลัักปฏิิบััติิของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2560 (CG Code) ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
อย่่างยั่่�งยืืน ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้มีีมติิอนุุมััติิทบทวนนโยบายหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคารให้้สอดคล้้อง
กัับ CG Code เพื่่�อนำำ�มาปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของธนาคาร โดยให้้ครอบคลุุมและทัันต่่อพััฒนาการด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� การทบทวนดัังกล่่าวประกอบด้้วยการแก้้ไขในสาระสำำ�คััญอัันได้้แก่่
การยกเลิิกข้้อยกเว้้นกรณีีกรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมาแล้้ว 9 ปีี การเพิ่่�มหััวข้้อนโยบายด้้านความยั่่�งยืืน และ
หััวข้้อนโยบายสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานและการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการด้้านพลัังงาน (โปรดดููรายละเอีียด
หลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) ในเอกสารแนบ 5)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

6.3.3   การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น ๆ
ในปีี 2564 ธนาคารได้้รัับการประเมิินคะแนนจากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนประจำำ�ปีี 2564
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้้การดููแลของสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Institute of Directors : IOD) โดยการสนัับสนุุนจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ)
ในระดัับดีีเลิิศ (Excellent) หรืือระดัับ 5 ดาว ด้้วยคะแนนเฉลี่่�ยรวมร้้อยละ 93 โดยมีีคะแนนสููงถึึงร้้อยละ 90 ในทุุกเกณฑ์์
สำำ�รวจ อัันได้้แก่่ สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้รัับการประเมิินอยู่่�ในกลุ่่�มคะแนนสููงสุุดประจำำ�ปีี 2564 ด้้วยคะแนนเต็็มร้้อยละ100 จากโครงการ
ประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ซึ่่�งสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารที่่�ให้้ความสำำ�คััญเพื่่�อปกป้้องพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และเพื่่�อเสริิมสร้้างและยกระดัับ
ธรรมาภิิบาลในฐานะบริิษััทจดทะเบีียน ตลอดจนพััฒนาประสิิทธิิภาพในการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งในขั้้�นตอนก่่อน ระหว่่าง
และหลัังการประชุุม
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7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูบร�หาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 ผังโครงสราง ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ /
คณะกรรมการธนาคาร
กรรมการ
ผูจัดการใหญ
และประธาน
เจาหนาที่บร�หาร
Advisor
to President
and CEO

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธและสำนัก
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

การเง�น

เทคโนโลยี
และว�ทยาการขอมูล

ปฏิบัติการ

กฏหมาย

ธุรกิจขนาดใหญ
บรรษัทธุรกิจ
และวาณิชยกิจ

ธุรกิจ
บร�หารเง�น

ธุรกิจรายยอย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564

Board Risk and
Compliance Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บร�หาร
ความเสี่ยง

กำกับ
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

สื่อสารองคกร

บร�หารงาน
ประสบการณลูกคา

พาณิชยธนกิจ

ธุรกรรมการเง�น
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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ มีีความเชี่่�ยวชาญใน
สาขาด้้านการเงิินและการธนาคาร การบริิหารธุุรกิิจ การตลาด กฎหมาย การบััญชีี ตรวจสอบ และเป็็นบุุคคลที่่�เคยดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในหน่่วยงานของรััฐ รวมทั้้�งสิ้้�น 11 คน โดยเป็็นองค์์ประกอบตามที่่�กำำ�หนดใน Board Skill Matrix ของธนาคาร
ซึ่่�งช่่วยทำำ�ให้้การสรรหากรรมการมีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร
การเลืื อ กตั้้� ง คณะกรรมการของธนาคารเป็็ น ไปตามมติิ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นและตามข้้ อ บัังคัับธนาคาร ซึ่่� ง กำำ� หนดให้้
คณะกรรมการของธนาคารมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน โดยธนาคารได้้กำำ�หนดโครงสร้้างและองค์์ประกอบ
ของคณะกรรมการและการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ให้้สอดคล้้องตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศ (ธปท.)
เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิิน และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนเรื่่�อง การขออนุุญาตและการอนุุญาต
ให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วย
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ

3	คน
2	คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 18.18 ของกรรมการทั้้�งคณะ)
6	คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 54.54 ของกรรมการทั้้�งคณะ)

โดยกรรมการอิิสระ 4 คนดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีีคุุณสมบััติิที่่�สอดคล้้องตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

หมายเหตุุ: เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 11
มกราคม 2565 ส่่งผลให้้ธนาคารมีีกรรมการรวมทั้้�งสิ้้�น 10 คน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
อยู่่�ระหว่่างการสรรหากรรมการแทนที่่�ตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 27 มกราคม 2565)

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็็นกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการ
ถ่่วงดุุลอำำ�นาจ คณะกรรมการได้้กำำ�หนดสััดส่่วนของกรรมการอิิสระให้้มีีมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง และให้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการมีีการแบ่่งแยกอย่่างชััดเจน โดยแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแล
และการบริิหารงานประจำำ�ออกจากกััน ไม่่ให้้คนใดคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจโดยไม่่จำำ�กััด เพื่่�อความเป็็นอิิสระของประธานกรรมการ
ในการกำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหาร
1.   กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
หมายความถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการเพีียงอย่่างเดีียว มิิได้้เป็็นผู้้�บริิหารของธนาคาร และอาจเป็็นหรืือ
ไม่่เป็็นกรรมการอิิสระก็็ได้้
2.
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
หมายความถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการใดๆ เยี่่�ยง
ผู้้�บริิหาร รวมถึึงกรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพััน
3.
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
หมายความถึึง กรรมการหนึ่่�งหรืือหลายรายที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการธนาคารให้้เป็็นกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามเพื่่�อผููกพัันธนาคารกัับบุุคคลภายนอกได้้
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7.2.2  ข้้อมููลคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 11 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ
1. 	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

2. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

3. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล
4. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

5.	ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์
7. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

8. 	ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด
9. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
		บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด/2
10. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
11. นายพอล วอง ชีี คิิน/1

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสำำ�รอง
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการ
ประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการ Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธาน Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและประธานสำำ�รอง
Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการ
กรรมการ Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการบริิหาร

หมายเหตุุ:
1/ 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 1/2564 วัันที่่� 22 มกราคม 2564 มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งให้้ นายพอล วอง ชีี คิิน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร แทนที่่� นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และมีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง นายพอล วอง ชีี คิิน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร
(มีีอำำ�นาจลงนาม) แทนกรรมการบริิหาร (มีีอำำ�นาจลงนาม) รายนายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2564
2/ เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2565
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รายชื่่�อกรรมการที่่�มาจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้้มอบหมายให้้บุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็็นผู้้�แทนจาก
CIMB Bank จำำ�นวน 4 คน คืือ 1. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด 2. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
3. ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด และ 4. นายพอล วอง ชีี คิิน
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
กรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนธนาคารคืือ เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน
อาฮ์์มััด และนายพอล วอง ชีี คิิน โดยกรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำำ�คััญของธนาคาร
อำำ�นาจของคณะกรรมการธนาคาร
1.		คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอนพนัักงานและลููกจ้้างของธนาคาร กำำ�หนดจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จ
รางวััลและเงิินชดเชยแก่่พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของธนาคาร หรืือบุุคคลใดที่่�ทำำ�กิิจการให้้ธนาคาร และกำำ�หนดจ่่าย
เงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
2.		คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ตามที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเหมาะสม เพื่่�อช่่วยควบคุุม
ดููแลการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการ
เห็็นสมควร
3.		คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งบุุคคลใดมาเป็็นที่่�ปรึึกษาของคณะกรรมการ เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็น
ในกิิจการงานของธนาคาร และกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร
4.		คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งหรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่�น ไปปฏิิบััติิงาน
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการธนาคารได้้
5.		 ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึ่่�งมีีหนึ่่�งเสีียงในการลงคะแนน แต่่กรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในเรื่่�องใดจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมจะต้้องออกเสีียง
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
ความเป็็นผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์
กรรมการธนาคารเป็็นบุุคคลที่่�มีีภาวะผู้้�นำำ� และวิิสััยทััศน์์ มีีความรู้้� มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มีีความหลากหลายของทัักษะ และมีีความสามารถที่่�เป็็นประโยชน์์กัับธนาคาร
ในการดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของธนาคาร
เพื่่�อส่่งต่่อให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปใช้้เป็็นกลยุุทธ์์และตั้้�งเป้้าหมายในระยะยาว โดยมีีการพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
ของธนาคาร และติิดตามดููแลให้้ธนาคารมีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของธนาคารไปปฏิิบััติิจริิง ตลอดจนจััดให้้มีีนโยบายและแนวทาง
ในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารจะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ธนาคารกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่่งตั้้�ง และการถอดถอนกรรมการของ
ธนาคารไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและข้้อบัังคัับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจและมุ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้
เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร มีีความเข้้าใจในภาพรวมของธุุรกิิจของธนาคาร ติิดตามดููแลให้้มีีระบบ
ควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และสามารถประเมิินการบริิหารงานของฝ่่ายจััดการตามนโยบาย
และกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม

7.2.3  บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบพื้้�นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้้แก่่ การใช้้ดุุลพิินิิจเพื่่�อตััดสิินใจทางธุุรกิิจในลัักษณะที่่�เห็็น
โดยสุุจริิตว่่าเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร และเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบของทางการ ข้้อบัังคัับของ
ธนาคารและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
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1.		ดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (Duty of Care) และซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตต่่อองค์์กร (Duty of Loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ และมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.		ดููแลให้้มีีนโยบาย หรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้รวมทั้้�งมีีกระบวนการอนุุมััติิการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ (เช่่น การลงทุุน
การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีผลกระทบต่่อกิิจการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มา /
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การจ่่ายเงิินปัันผลเป็็นต้้น) เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
3.		กำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ และ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ (Objectives) การดำำ�เนิินกิิจการของธนาคาร รวมทั้้�ง
พิิจารณาอนุุมััติินโยบาย และทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร และกำำ�กัับควบคุุมดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางการเงิินให้้แก่่ธนาคาร
ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวมและคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
4.		 เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการ ตลอดจนสนัับสนุุนการใช้้สิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�นในการแต่่งตั้้�งกรรมการ โดยเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอชื่่�อบุุคคลอื่่�นเข้้ารัับการคััดเลืือก
เป็็นกรรมการ
5.		 สรรหาผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง เพื่่�อเป็็นการเตรีียม
สืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมถึึงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
6.		 อนุุมััติิงบประมาณในการดำำ�เนิินงานโดยพิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
7.		 มอบอำำ�นาจให้้ผู้้�บริิหารสามารถดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย กรณีีที่่�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ มีีผลกระทบสููงและ
เป็็นเรื่่�องที่่�มิิใช่่ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร เช่่น การลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�น การทำำ�รายการขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น หรืือเรื่่�องที่่�
ผู้้�บริิหารมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการจััดการ และ
หากกฎเกณฑ์์ของทางการกำำ�หนดว่่าจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าว
8.		กำำ�หนดเรื่่�องที่่�ฝ่่ายจััดการจะต้้องนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
9.		กำำ�หนดมาตรการเพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนงานที่่�กำำ�หนด และดููแลให้้ผู้้�บริิหารมีีการ
ถ่่ายทอดนโยบาย เป้้าหมาย และแผนงานต่่างๆ ไปยัังพนัักงานทุุกระดัับขององค์์กร
10.		กำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการบริิหารงานให้้ธนาคารดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดในสััญญา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
11.		กำำ�กัับดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร มีีการกำำ�หนดปััจจััยความเสี่่�ยง ประเมิิน
ความเสี่่�ยง หามาตรการจััดการความเสี่่�ยง ติิดตามและตรวจสอบความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณาทบทวนระบบ
บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คํํานึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk
Culture) โดยมีีโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�มีีประสิิทธิิผลและมีีกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี
		 ทั้้�งนี้้� หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี มีีดัังนี้้�
12.		กํําหนดหรืืออนุุมััติินโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม นโยบาย การทํําธุุรกรรมหรืือออก
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะความเสี่่�ยง (Risk Profile) ลัักษณะ
การดํําเนิินธุุรกิิจ (Business Model) ของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
13.		ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร มีีนโยบายและกระบวนการดํําเนิินธุุรกิิจ
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่่�งรวมถึึงกระบวนการกํําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมีี)
ที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
14.		 มอบหมายและดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงกํําหนดเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limit) ให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ รวมทั้้�งสื่่�อสารให้้บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบและเข้้าใจอย่่างสม่ำำ��เสมอ
15.		 มอบหมายและดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงกํําหนดนโยบายในรายละเอีียด กระบวนการ และระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในภาพรวมและความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ รวมทั้้�งแนวทาง หรืือวิิธีีปฏิิบััติิในการระบุุ ประเมิิน ติิดตาม
ควบคุุม และรายงานความเสี่่�ยง
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16.		 อนุุมััติิโครงสร้้างองค์์กรที่่�เอื้้�ออํํานวยต่่อการติิดตาม กํํากัับ ควบคุุม ตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบาย กลยุุทธ์์ กระบวนการ และวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหารความเสี่่�ยง
17.		ดููแลให้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คํํานึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture)
18.		ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบายและกลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม และระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ อย่่างน้้อยปีีละครั้้�งหรืือทัันทีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสํําคััญ
19.		ติิดตามฐานะความเสี่่�ยงทั้้�งความเสี่่�ยงโดยรวมและความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ
20.		ดููแลให้้ธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารมีีเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องที่่�มั่่�นคงและเพีียงพอ ที่่�จะรองรัับ
การดํําเนิินธุุรกิิจทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
21.		ดำำ�เนิินการให้้ธนาคารมีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อประโยชน์์ของธนาคาร กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนเพื่่�อป้้องกัันและขจััดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีการควบคุุมดููแลไม่่ให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ข้้อมููลภายในของธนาคาร
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผลและทบทวนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
เป็็นประจำำ�ทุุกสิ้้�นปีี
22.		ดููแลให้้ธนาคารมีีการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านธรรมาภิิบาลที่่�สํําคััญต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณะ เพื่่�อสนัับสนุุน
และแสดงให้้เห็็นถึึงการมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีีของธนาคาร
23.		 ประสานดุุลยภาพที่่�ดีีระหว่่างความแตกต่่างของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�มกัับธนาคารด้้วยการให้้ความเป็็น
ธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย
24.		 เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของธนาคาร โดยจััดให้้มีีการเปิิดเผย นอกจากนี้้� คณะกรรมการสามารถติิดตาม
การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการได้้ และให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อีีกทอดหนึ่่�งด้้วย
25.		จััดให้้มีีระบบการรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงว่่าเป็็นไปตามเป้้าหมายหรืือไม่่ รวมทั้้�งปััญหาอุุปสรรค
ต่่างๆ เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารสามารถติิดตามและปรัับปรุุงแก้้ไขแผนงานและกลยุุทธ์์ต่่างๆ ได้้ตามความ
เหมาะสม
26.		จััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี / รายงานประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1 One Report) และแสดงไว้้คู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญตามข้้อพึึงปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินของธนาคารมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและเชื่่�อถืือได้้
27.		ดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารนํําเป้้าหมาย นโยบาย และ
กลยุุทธ์์ที่่�สํําคััญมาใช้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งกํําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดํําเนิินการเพื่่�อให้้ธนาคาร
และบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารบรรลุุเป้้าหมายตามนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการ
ธนาคารอนุุมััติิ หรืือกํําหนด
28.		ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารจััดทํํารายงานการประชุุมของคณะกรรมการ
ธนาคารที่่�มีีเนื้้�อหาครบถ้้วน โดยระบุุการให้้ความเห็็นที่่�สํําคััญเป็็นรายบุุคคลสํําหรัับวาระเพื่่�อพิิจารณาที่่�สํําคััญ
29.		ดููแลให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีความสามารถในการจััดการงานของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ซึ่่�งรวมถึึงการแต่่งตั้้�งผู้้�มีีอํํานาจในการจััดการที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม รวมทั้้�ง
มีีแผนการสืืบทอดตํําแหน่่ง (Succession Plan) สํําหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินของธนาคารสามารถดํําเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
30.		กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหาร เพื่่�อพิิจารณาปรัับค่่าจ้้างและบำำ�เหน็็จประจำำ�ปีีโดย
คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
ประกอบการพิิจารณาประเมิินผล
31.		พิิจารณาโครงสร้้างและหลัักเกณฑ์์ของการจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จรางวััลและเงิินชดเชยแก่่พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือ บุุคคล
ใดที่่�ทำำ�กิิจการให้้กัับธนาคาร โดยจะเป็็นผู้้�ทำำ�การประจำำ�หรืือไม่่ประจำำ�ก็็ได้้ ตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ
32.		 แต่่งตั้้�งบุุคคลใดมาเป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรืือขอรัับความเห็็นทางวิิชาชีีพจากที่่�ปรึึกษาภายนอก
เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็นในกิิจการงานของธนาคารด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของธนาคาร พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และบำำ�เหน็็จให้้ตามที่่�เห็็นสมควร
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33.		 แต่่งตั้้�งกรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นคณะกรรมการอื่่�นหรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งหรืือ
หลายอย่่าง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและบำำ�เหน็็จให้้ตามที่่�เห็็นสมควร โดยให้้การสนัับสนุุน ดููแล มอบอำำ�นาจ
ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มที่่� และสามารถจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาที่่�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านมาให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิมด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายของธนาคารได้้ ตลอดจนจััดให้้มีีพนัักงานประจำำ�ที่่�มีีหน้้าที่่�ติิดตาม หาข้้อมููล ประสานงาน เพื่่�อสนัับสนุุน
การทำำ�งานของคณะกรรมการชุุดย่่อย
34.		ดููแลให้้มีีการถ่่วงดุุลอํํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่่างเหมาะสม โดยให้้ความสํําคััญต่่อสััดส่่วนหรืือจํํานวน
ของกรรมการอิิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถ่่วงดุุลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพของกรรมการ
35.		ดููแลให้้ธนาคารมีีการเปิิดเผยสารสนเทศอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้และทัันเวลา
36.		ทบทวนการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�คณะกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายจััดการ
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร
37.		คำำ�นึึงถึึงจริิยธรรมผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อผลประกอบ
การทางการเงิิน
38.		จััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ที่่�แสดงถึึงหลัักการและแนวทางในการดำำ�เนิินงานเป็็นลาย
ลัักษณ์์อัักษร เช่่น นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and
Conduct) ที่่�ระบุุหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการทุุก
คน และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่่�อสารเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไกเพีียงพอที่่�เอื้้�อให้้มีี
การปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว ติิดตามผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
39.		กำำ�กัับดููแลวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ตลอดจนกลยุุทธ์์ของกิิจการสอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการในการสร้้างองค์์กรให้้เป็็นองค์์กรที่่�เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการนำำ�นวััตกรรม
และเทคโนโลยีีมาใช้้สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่าง
เหมาะสมและปลอดภััย และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
40.		กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการรัักษา
ความลัับ (Confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ (Integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (Availability)
รวมทั้้�งการจััดการข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (Market Sensitive Information)
41.		ติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและ
การพััฒนาทรััพยากรเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักในระยะยาวได้้
42.		จััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการ
ดำำ�เนิินงาน การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
เพื่่�อการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน
43.		ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
อย่่างเป็็นธรรมตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
44.		ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารมีีนโยบายและกระบวนการแจ้้งเบาะแสภายในองค์์กร
(Whistleblowing Policy and Procedure) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
45.		ดููแลให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำ�ปีีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็็นรายบุุคคล ทั้้�ง
(1) วิิธีีประเมิินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิิธีีประเมิินแบบไขว้้ (Cross-Evaluation) หรืือการประเมิิน
โดยผู้้�ประเมิินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีีการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งสููงสุุด
ของธนาคาร รวมทั้้�งดููแลให้้กรรมการได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�หน้้าที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการธนาคารพร้้อมที่่�จะตััดสิินใจโดยไม่่อยู่่�ภายใต้้การครอบงำ��ใดๆ และพร้้อมที่่�จะคััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความเห็็น
ขััดแย้้งหรืือกรณีีของความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ตลอดจนอนุุมััติิรายการต่่างๆ หรืือเสนอความเห็็นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นให้้อนุุมััติิ
ตามที่่�เห็็นสมควร โดยยึึดหลัักการดัังนี้้�
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

หลัักความเพีียงพอ
1)
กระทำำ�การที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร
2)
การตััดสิินใจนั้้�นได้้กระทำำ�อย่่างระมััดระวััง และ
3)
การตััดสิินใจนั้้�นได้้กระทำำ�อย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยไม่่มีีผลประโยชน์์ส่่วนตน
หลัักความระมััดระวััง
1)	ทำำ�โดยสมเหตุุสมผลเยี่่�ยงกรรมการที่่�อยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์เช่่นนั้้�นจะพึึงกระทำำ�
2)	ทำำ�โดยมีีข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และ
3)
ไม่่มีีเหตุุที่่�น่่าสงสััยว่่าข้้อมููลนั้้�นไม่่น่่าเชื่่�อถืือหรืือไม่่ถููกต้้อง
หลัักความซื่่�อตรง
1)
การกระทำำ�นั้้�นมีีจุุดมุ่่�งหมายโดยชอบ
2)
การตััดสิินใจโดยไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
3)
การไม่่นำำ�ข้้อมููลหรืือโอกาสของธนาคารไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือบุุคคลอื่่�น
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
1.		กำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลกระบวนการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะอนุุกรรมการอื่่�นๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2.		 เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และเป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้�ขาดในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ กรณีีมีี
การลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน
3.		 เป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้
4.		ดููแลและส่่งเสริิมให้้กรรมการยึึดถืือปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร
5.		ดููแลให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี
6.		กำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการโดยหารืือร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ
มีีมาตรการที่่�ดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
7.		จััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญกัันอย่่าง
รอบคอบโดยทั่่�วกััน ส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ ให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
8.		 เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�บริิ ห าร เป็็ น กรรมการบริิ ห ารโดยตำำ� แหน่่ ง และมีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่�ตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นสมควร โดยรวมถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1.		กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย ข้้อบัังคัับ และเป้้าหมายตามที่่�คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย
2.		บริิหารงานตามแผนงานหรืืองบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
3.		กำำ�กัับดููแลบริิหารให้้พนัักงานและลููกจ้้างทุุกระดัับปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4.		ติิดต่่อสร้้างความสััมพัันธ์์ และประสานความร่่วมมืือระหว่่างธนาคาร กัับหน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งใน
และต่่างประเทศ
5.		 เป็็นผู้้�แทน หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนธนาคารในการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานภายนอก หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล หรืือกระทำำ�นิิติิกรรมใดๆ ที่่�มีีผลผููกพัันตามกฎหมาย ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ภายใต้้ขอบเขตวััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับธนาคาร
6.		พิิจารณาเรื่่�องอื่่�นใดที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.3.1 	คณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย
1.	คณะกรรมการตรวจสอบ
2.	คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3.
Board Risk and Compliance Committee
7.3.2 รายชื่่�อและขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1.
คณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย
1.
นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล
กรรมการอิิสระ
เป็็น ประธาน		
2.
นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการ
3.	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการ
4.
นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์*
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการ
นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ	ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน
เป็็น เลขานุุการ
หมายเหตุุ: * นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์ เป็็นกรรมการอิิสระซึ่่�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ใน
การตรวจสอบงบการเงิิน ในธุุรกิิจหลากหลายประเภท ได้้แก่่ ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ธุุรกิิจเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
ธุุรกิิจ Manufacturing

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ*  
1.		ช่่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง ด้้านบััญชีี หลัักปฏิิบััติิ
ในการรายงานต่่าง ๆ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อพิิจารณาว่่ามีีประสิิทธิิผลและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและ
หลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ) ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงาน
ทางการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
2.		พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง การโยกย้้าย ค่่าตอบแทน การประเมิินผลงาน และการถอดถอนผู้้�บริิหาร
สููงสุุดหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
3.		 สอบทานประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงานของตรวจสอบภายใน
4.		พิิจารณาคุุณสมบััติิ ความเป็็นอิิสระ ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อเสนอ
แต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการธนาคารและผู้้�ถืือหุ้้�น
5.		 สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการตรวจพบ และดููแลให้้มีี
การดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างเหมาะสมภายในเวลาที่่�กำำ�หนดโดยฝ่่ายจััดการ
6.		 สอบทานให้้มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการของกลุ่่�มธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีีไทย ธปท. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และหน่่วยงานทางการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
7.		 สอบทานรายการที่่� ทำำ�กัับ บุุ คคลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งหรืื อ รายการที่่� อ าจมีี ค วามขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ซึ่่� ง เสนอ
โดยฝ่่ายจััดการทุุกรายการ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
8.		 รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือการปรัับปรุุงประเด็็นต่่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วว่่าอาจมีีรายการที่่�มีีการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
มีีการทุุจริิต การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญ จุุดอ่่อนสำำ�คััญด้้านการควบคุุมภายใน
หรืือการฝ่่าฝืืนกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
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9.		จััดทำำ�รายงานการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีีข้้อมููลตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
กำำ�หนดเพื่่�อเปิิดเผยในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ลงนาม
10.		 อนุุมััติิกฎบััตรของตรวจสอบภายใน และให้้ความเห็็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
11.		 ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้้กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุุ * ครอบคลุุมถึึงบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
โปรดดููกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งฉบัับในเอกสารแนบ 7
2.
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
	คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วย
1.
นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
กรรมการอิิสระ
เป็็น ประธาน		
2.	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
เป็็น กรรมการและประธานสำำ�รอง
3.
นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการ
นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร	ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล	 เป็็น เลขานุุการ
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.
ด้้านสรรหา
•		กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหากรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป) เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ ธปท.
หากมีีการร้้องขอ
•		คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุุมััติิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
ค)	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป
•		ดููแลให้้คณะกรรมการมีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
ในด้้านต่่างๆ
•		 เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี / รายงานประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร
•		พิิจารณาการแต่่งตั้้�งและค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทในเครืือของธนาคารและเสนอให้้คณะกรรมการของบริิษััท
ในเครืือเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ
หมายเหตุุ
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิทั้้�งในด้้านเชิิงคุุณภาพและ
เชิิงปริิมาณของความเหมาะสมในการสรรหาคััดเลืือกกรรมการดัังต่่อไปนี้้�
1)		จำำ�นวนและสััดส่่วนระหว่่างกรรมการอิิสระ กรรมการ Non-independent กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และกรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
2)		ทัักษะ ประวััติิ และประสบการณ์์
3)		ความแตกต่่าง ที่่�รวมถึึง เพศ สััญชาติิ พื้้�นหลัังทางวััฒนธรรม และภููมิิภาค
4)		 การตระหนัักถึึงความยั่่�งยืืน และ
5)		 หลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ พิิจารณาแล้้วมีี
ความเหมาะสม

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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2.
ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน
•		กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นรวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่
กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป) โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน
โปร่่งใส เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ธปท.หากมีีการร้้องขอ
(ค่่าตอบแทนและนโยบายเรื่่�องผลประโยชน์์และสวััสดิิการต้้องครอบคลุุมในทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน ซึ่่�งรวม
ถึึงค่่าตอบแทนกรรมการ เงิินเดืือน เงิินช่่วยเหลืือ โบนััส และทางเลืือกและผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย)
•		ดููแลให้้กรรมการ และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป) ได้้รัับผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น
ควรได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�น
•		กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(U2) ขึ้้�นไป) เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่�ยง
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมถึึ ง ให้้ ค วามสำำ�คััญ การเพิ่่� ม มูู ลค่่ า ของส่่ ว นของผู้้�ถืื อ หุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิจารณา
ประเมิินผลด้้วย
•		 เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่างๆ รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเป้้าหมาย การดำำ�เนิินงาน และความเห็็นของ
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี /
รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคารด้้วย
•		ทบทวนโครงสร้้างค่่าตอบแทนของพนัักงานธนาคาร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
และนโยบายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
•		พิิจารณาและเสนอกรอบการปรัับเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีีของกลุ่่�มธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาอนุุมติิ
•		 อนุุมััติิการปรัับปรุุงผลประโยชน์์และสวััสดิิการพนัักงานที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท
3.
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
•		ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานของ
ธนาคาร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
•		 อนุุมััติิแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิและรายงานให้้คณะกรรมการ
ธนาคารรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
•		ดููแลให้้มีีการประเมิินผลและการทบทวนประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคณะกรรมการธนาคารประจำำ�ปีี
4. 	พิิจารณาในเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
โปรดดููกฎบััตรคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการทั้้�งฉบัับในเอกสารแนบ 7
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3.  

Board Risk and Compliance Committee
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้้วย
1. 	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์
กรรมการอิิสระ
เป็็น ประธาน
2.
นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการและประธานสำำ�รอง
3.
เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
กรรมการ
เป็็น กรรมการ
	บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด*
4.
นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
กรรมการอิิสระ
เป็็น กรรมการ
5.
นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน กรรมการ
เป็็น กรรมการ
นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล	ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง เป็็น เลขานุุการ
					สำำ�หรัับงานบริิหารความเสี่่�ยง
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ	ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน เป็็น เลขานุุการ
					สำำ�หรัับงานกำำ�กัับการปฏิิบััติงิ าน
หมายเหตุุ *เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ
		มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม2565 เป็็นต้้นไป
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ*   
1.
งานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
1.1		 อนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ และกำำ�หนดอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ตลอดจน
อนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงกรรมการและแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ดัังนี้้�
(1)	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(2)	คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
(3)	คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
(4)	คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
(5)	คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์
(6)	คณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งและรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ Board Risk
and Compliance Committee
1.2		 อนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ Management Action
Trigger (MAT) ของความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดัังนี้้�
กรอบ / นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุุมััติิกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ หรืือการปรัับปรุุงกรอบ / นโยบายที่่�อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ระดัับ
ความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการอนุุญาตให้้คณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบ
หมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
(2) อนุุมััติิเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ทุุกประเภท ซึ่่�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการอนุุญาตให้้คณะกรรมการ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
กรอบ / นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(1) ให้้ความเห็็นชอบกรอบ / นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจำำ�เป็็นต้้องมีี หรืือ
การปรัับปรุุงกรอบ / นโยบายฯ ที่่�อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�
เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(2)	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการ
ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
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1.3		กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกประเภทและการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิิน ดัังนี้้�
(1)	ติิดตามการดำำ�เนิินการตามกรอบ / นโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการเงิินกองทุุน รวมถึึงกรอบ /
นโยบายและกลยุุทธ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ว่่ามีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิ Risk Posture และสถานการณ์์ สมมติิฐานเพื่่�อใช้้ ในการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing)
1.4		พิิจารณาให้้ ค วามเห็็ น ชอบหรืื อ อนุุ มััติิ ข้้ อ เสนอที่่� ไ ด้้ ผ่่ า นความเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการด้้ า นความเสี่่� ย ง
ชุุดต่่าง ๆ รวมถึึง
(1) บุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ที่่�ธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจะขายผลิิตภััณฑ์์
อนุุมััติิบุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ของธนาคาร (ไม่่รวมบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ซีีไอเอ็็มบีี-พริินซิิเพิิล จำำ�กััด และ
บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร) ก่่อนเริ่่�มขายผลิิตภััณฑ์์ หรืือให้้ความเห็็นชอบบุุคคลที่่� 3 (ใหม่่)
ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิิน
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9)
อนุุมััติิเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results
รวมถึึงกรอบ/นโยบาย/ระเบีียบวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.5		กำำ�หนดแนวทางด้้านกลยุุทธ์์และทบทวนมติิของคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ
1.6		ดููแลให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทรััพยากร ระบบงานรวมถึึงเครื่่�องมืือวััดความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และองค์์ประกอบอื่่�นๆ
สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่�อให้้ระดัับความเสี่่�ยงอยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�ยอมรัับได้้ ตลอดจนการสร้้างวััฒนธรรมในการตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและวิินััยในการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้มีี
อย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
1.7		 แต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาภายนอกเพื่่�อทบทวนและให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่คณะกรรมการ
Board Risk and Compliance Committee ตามความจำำ�เป็็น
1.8		 อนุุมััติิและกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของ	ทางการ
(1) การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
(2) การควบคุุมกระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
2
การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.1		 ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์
2.2		 สอบทานและประเมิิ น ถึึ ง ประเด็็ น ความเสี่่� ย งด้้ า นการปฏิิ บััติิต ามกฎเกณฑ์์ และการป้้ อ งกัันและปราบปราม
การฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นดัังกล่่าวได้้รัับ
การแก้้ไขอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
2.3		 สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายนอก และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ และดููแล
ให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างเหมาะสมและรวดเร็็วจากฝ่่ายจััดการ
2.4 		 สามารถพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และหลัักจรรยาบรรณ ที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน และการป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย รวมทั้้�ง อนมุัั�ติิ
การทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และหลัักจรรยาบรรณดัังกล่่าว
(2) รายงานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี (Annual Compliance Report) สำำ�หรัับรายงานต่่อ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการต่่างๆ
(3) กฎบััตรของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
(4) แผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
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2.5		 ประเมิินประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบ
ปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้้ความ
สำำ�คััญต่่อการเสริิมสร้้างบทบาทในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ทรััพยากร และโครงสร้้าง
2.6		ทบทวนกลยุุทธ์์ของการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อ
ต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
2.7		พิิจารณาระดัับความเสี่่�ยงของการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย รวมถึึงมาตรการคว่ำำ��บาตร เพื่่�อการกำำ�หนดเงื่่�อนไขและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยระดัับความ
เสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ดัังกล่่าวพััฒนาขึ้้�นจากการพิิจารณาความเสี่่�ยงของลููกค้้า ผลิิตภััณฑ์์ ช่่องทาง และภููมิิศาสตร์์
รวมถึึงประเภทธุุรกิิจ
3. 		 ประเมิิ น ผู้้�บริิ ห ารสูู ง สุุ ดบริิ ห ารความเสี่่� ย งและผู้้�บริิ ห ารสูู ง สุุ ดกำำ�กัับ การปฏิิ บััติิ ง าน ซึ่่� ง รายงานโดยตรงต่่ อ
คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
4. 		พิิจารณาอนุุมััติิน โยบายสอบทานสิิน เชื่่�อ แผนงานการสอบทานสิิน เชื่่�อ และรายงานการสอบทานสิิน เชื่่�อ
ราย	ไตรมาส
หมายเหตุุ * ครอบคลุุมถึึงบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
โปรดดููกฎบััตร Board Risk and Compliance Committee ทั้้�งฉบัับในเอกสารแนบ 7

คณะกรรมการจััดการ
คณะกรรมการจััดการ ประกอบด้้วย
1. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2.	ผู้้�บริิหารสุุงสุุดการเงิิน
3.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจการขนาดใหญ่่
4.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง
5.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจบริิหารเงิิน
6.	บริิหารสููงสุุดธุุรกรรมการเงิิน
7.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดเทคโนโลยีีและวิิทยาการข้้อมููล	
8.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดปฏิิบััติิการ
9.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิชย์์ธนกิิจ
10.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจรายย่่อย	
11.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล	
12.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดสื่่�อสารองค์์กร
13.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดกลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
14.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
15.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดกฎหมาย	
16.	ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า
		 เลขานุุการบริิษััท	
		
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน
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ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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ผู้้�ได้้รัับเชิิญเข้้าประชุุม
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
		
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ*   
1.		 ให้้คำำ�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2.		ควบคุุม ดููแล และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของธนาคาร
3.		ทบทวน รายงานทางการเงิินและรายงานการบริิหารงานด้้านต่่าง ๆ ของธนาคาร
4.		พิิจารณาแผนกลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจและแผนการบริิหารจััดการเงิินกองทุุน และงบประมาณของธนาคาร
5.		กำำ�หนดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างสายงานและการทำำ�งานระหว่่างประเทศ
6.		พิิจารณาเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ที่่�สำำ�คััญอย่่างรอบคอบ
7.		 อนุุมััติิอำำ�นาจอนุุมััติิเฉพาะในการดำำ�เนิินการภายในของสายงานต่่างๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
8.		 อนุุมััติิ ปรัับปรุุงแก้้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหารจััดการ / การปฏิิบััติิการ /
เรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
9.		พิิจารณาอนุุมััติิการทบทวนการปรัับปรุุงอำำ�นาจอนุุมััติิและนโยบายของธนาคารที่่�มีีผลกระทบจากการปรัับ
โครงสร้้างองค์์กร
10.		ทบทวน ให้้ความเห็็น พิิจารณา และอนุุมััติิตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายเพื่่�อรองรัับความเสีียหายจากกรณีีที่่�ธนาคาร /
ผู้้�บริิหารถููกฟ้้องร้้อง ตามที่่�นำำ�เสนอโดยหน่่วยงานกฎหมาย
11.		 อนุุมััติิค่่าธรรมเนีียมของผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน และ/หรืือ การแนะนำำ�ลููกค้้าที่่�ผ่่านช่่องทางสายงานธุุรกิิจรายย่่อย
สำำ�หรัับกรณีีผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 และไม่่ใช่่รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้เคยอนุุมััติิแล้้ว
12.		 ในกรณีีของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3
ก) 	ผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ของซีีไอเอ็็มบีี ไทย
อนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ หรืืออนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน อัันเนื่่�อง
มาจากความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ข) 	ผลิิตภััณฑ์์จากบุุคคลที่่� 3 ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของซีีไอเอ็็มบีี ไทย
ให้้ความเห็็นชอบกัับผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
อัันเนื่่�องมาจากความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท
ภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
13.		กำำ�หนดและขัับเคลื่่�อนวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับใช้้ทั่่�วทั้้�งธนาคาร โดยให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
14.		ทบทวนนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมทั้้�ง
ดููแลให้้ธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิและการดำำ�เนิินการด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�ดีี มีีแผน / กระบวนการ
ด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิผล ตลอดจนดำำ�เนิินการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของธนาคาร (ดููรายละเอีียดของการดำำ�เนิินกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจได้้ที่่�เอกสารแนบ 7) และให้้คำำ�แนะนำำ�และ / หรืือทิิศทางแก่่คณะกรรมการ Crisis Management Committee
(CMC) เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นตามความเหมาะสมระหว่่างเกิิดวิิกฤติิ
15.		จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมถึึงทบทวน ตรวจสอบ ปรัับปรุุง และนำำ�เสนอนโยบายดัังกล่่าว
ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ ตลอดจนจััดให้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption:
CAC) ของธนาคารภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้ทราบ
และปฏิิบััติิตามนโยบาย และดำำ�เนิินการใดๆ ทั้้�งหลายที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับ
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
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16.		ทบทวนและรัับรองการแก้้ไข Country Delegated Authority (Country DA) ก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการธนาคาร
พิิจารณาอนุุมััติิ
17.		 เรื่่�องอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร
หมายเหตุุ * ครอบคลุุมถึึงบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
โปรดดููกฎบััตรคณะกรรมการจััดการทั้้�งฉบัับในเอกสารแนบ 7

7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร มีีดัังนี้้�
รายชื่่�อ
1. นายพอล วอง ชีี คิิน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล
นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว
นายตััน คีีท จิิน
นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ
นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร
นายประภาส ทองสุุข
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ
นายเพา จาตกานนท์์
นายลิิม ยอง เทีียน
นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง

12. นางสมจิิตร ชื่่�นชมชาติิ
13. นางสาวอุุทััยวรรณ สุุขพรรณพิิมพ์์
14. นางสาวปาจรีีย์์ ทองวานิิช

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจขนาดใหญ่่
รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิย์์ธนกิิจ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจรายย่่อย
ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล
ผู้้�บริิหารสููงสุุดสื่่�อสารองค์์กร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสููดกลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกรรมการเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดเทคโนโลยีีและวิิทยาการข้้อมููล
ผู้้�บริิหารสููงสุุดปฏิิบััติิการ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า
ผู้้�บริิหารสููงสุุดกฎหมาย
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ผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป และผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 ตามเกณฑ์์นิิยามผู้้�บริิหารที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. มีีจำำ�นวน 12 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ
1. นายพอล วอง ชีี คิิน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล
นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว
นายตััน คีีท จิิน
นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ
นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร
นายประภาส ทองสุุข
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ
นายเพา จาตกานนท์์
นายลิิม ยอง เทีียน
นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง

12. นางสาวแวววลััย วััฒนา

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจขนาดใหญ่่
รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิย์์ธนกิิจ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจรายย่่อย
ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล
ผู้้�บริิหารสููงสุุดสื่่�อสารองค์์กร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสููดกลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกรรมการเงิิน
ผู้้�บริิหารสููงสุุดเทคโนโลยีีและวิิทยาการข้้อมููล
ผู้้�บริิหารควบคุุมการเงิิน

7.4.2   นโยบายค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร
นโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของธนาคารใช้้กัับพนัักงานทุุกคน โดยนโยบายนี้้�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า ธนาคารจะสามารถดึึงดููด
บุุคลากรที่่�มีีความสามารถ รัักษาและจููงใจพนัักงานที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานในระดัับสููงให้้ปฏิิบััติิงานกัับธนาคาร เพื่่�อความ
สำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�โปร่่งใส และตามขอบเขตความรัับผิิดชอบของตำำ�แหน่่งงาน ตลอดจน
ความสามารถในการแข่่งขัันของธนาคารเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทชั้้�นนำำ�อื่่�น ๆ ในประเทศไทย
องค์์ประกอบของค่่าตอบแทน
ธนาคารกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานทุุกคน โดยประกอบด้้วยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน เช่่น เงิินเดืือน ค่่าครองชีีพ
ค่่าล่่วงเวลา ค่่าทำำ�งานในวัันหยุุด และค่่าล่่วงเวลาในวัันหยุุด ส่่วนค่่าตอบแทนอื่่�น ธนาคารได้้กำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์
เกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาล การตรวจสุุขภาพ ประกัันชีีวิิตและประกัันอุุบััติิเหตุุ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และ
สวััสดิิการเงิินกู้้�ต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันและตามที่่�ธนาคารจะประกาศเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
และผลประโยชน์์อื่่�นรวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับตั้้�งแต่่ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(U2) ขึ้้�นไป ซึ่่�งรวมถึึงกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
ซึ่่�งจะเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และสอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร
แต่่ละคน โดยมีีการเปรีียบเทีียบกัับตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดด้้านการเงิิน ตััวชี้้�วััดด้้านลููกค้้า ตััวชี้้�วััด
เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�งตััวชี้้�วััดด้้านบุุคลากร ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารจะได้้รัับค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�
เป็็นตััวเงิินและค่่าตอบแทนอื่่�นตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด
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7.4.3 ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง   
(1) 	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
คณะกรรมการเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของฝ่่ายจััดการเพื่่�อพิิจารณาปรัับค่่าจ้้างและบำำ�เหน็็จ
ประจำำ�ปีี โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ระยะยาว ในการพิิจารณาประเมิินผลเงิินบำำ�เหน็็จรางวััลและเงิินชดเชยแก่่พนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคารหรืือบุุคคลใด
ที่่�ทำำ�กิิจการให้้กัับธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็็นผู้้�พิิจารณาโครงสร้้างและหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสมในการจ่่าย โดยจ่่าย
ให้้แก่่ผู้้�ทำำ�การประจำำ�หรืือไม่่ประจำำ�ตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ ในปีี 2564 ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือน
ของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปหรืือผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าและผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีีและ
การเงิินจำำ�นวน 12 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 123.25 ล้้านบาท และจ่่ายค่่าตอบแทน
ของผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปจำำ�นวน 41 คนตามนิิยามผู้้�บริิหารของ ธปท. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น
356.42 ล้้านบาท
(2) 	ค่่าตอบแทนอื่่�น
ในปีี 2564 ธนาคารได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปหรืือ
ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าและผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน จำำ�นวน 10 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 4.13 ล้้านบาทและสมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป
จำำ�นวน 38 คนตามนิิยามผู้้�บริิหารของ ธปท. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 12.21 ล้้านบาท

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
องค์์กรและบุุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 2,358 คน โดยเป็็นพนัักงานที่่�ประจำำ�อยู่่�สาขาจำำ�นวน
491 คน และพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ จำำ�นวน 1,867 คน โดยแบ่่งตามสายงานหลัักๆ ดัังนี้้�
1.
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1 	คน
		รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และ
		รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิชย์์ธนกิิจ
2. 	ธุุรกิิจขนาดใหญ่่		
		
2.1 บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ
101	คน
		
2.2 ธุุรกิิจบริิหารเงิิน
72	คน
3.	ธุุรกิิจรายย่่อย	
1,107	คน
4.
พาณิิชย์์ธนกิิจ
48	คน
5.	ธุุรกรรมการเงิิน
34	คน
6.	บริิหารความเสี่่�ยง
96	คน
7.
การเงิิน
131	คน
8.
เทคโนโลยีีและวิิทยาการข้้อมููล	
268	คน
9.
ปฏิิบััติิการ
288	คน
10.
กฎหมาย	
14	คน
11.
กลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
30	คน
12.	ทรััพยากรบุุคคล	
47	คน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

13	สื่่�อสารองค์์กร
14.
ตรวจสอบภายใน
15.	กำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
16.	บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า
		
รวม
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21	คน
33	คน
39	คน
28	คน
2,358	คน

นโยบายการพััฒนาบุุคลากรและการจััดทำำ�แผนบริิหารงานบุุคคล
ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นด้้านการพััฒนาทางอาชีีพและ
การวางแผนบุุคลากรภายใน เพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งต่่างๆ ในองค์์กร ให้้พนัักงานมีีความพร้้อมทั้้�งในด้้านความรู้้� ทัักษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้้ออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมตามทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในตำำ�แหน่่งงานนั้้�นๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการ
เติิบโตในสายอาชีีพต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ธนาคารมุ่่�งเน้้นด้้าน Digital & Data ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยพััฒนาทัักษะใหม่่ๆ ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจอย่่างรวดเร็็ว และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี้้� ธนาคารยัังคง
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องนอกเหนืือจากห้้องเรีียนในรููปแบบต่่างๆ อาทิิ Mentoring and Coaching
การเรีียนรู้้�จากผู้้�อื่่�น (Peer-to-peer Learning) รวมถึึงการเรีียนการสอนผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-learning) ผ่่านบน
มืือถืือที่่�สามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาอีีกด้้วย
ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงาน
ธนาคารจััดให้้มีีสวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงาน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม ประกัันชีีวิิต ค่่ารัักษาพยาบาล
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ห้้องพยาบาลของธนาคาร สวััสดิิการพนัักงานประเภทสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย สิินเชื่่�อรถยนต์์/
รถจัักรยานยนต์์ สิินเชื่่�อเพื่่�อการศึึกษา และสิินเชื่่�อเอนกประสงค์์ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถแข่่งขัันกัับธนาคารชั้้�นนำำ�ของประเทศ
รวมทั้้�งเพื่่�อจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพให้้คงอยู่่�กัับธนาคาร ค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือนประจำำ�ที่่�ธนาคารจ่่าย
ให้้แก่่พนัักงานในปีีบััญชีีดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 2,364.29 ล้้านบาท ธนาคารยัังคงมีีแผนที่่�จะปรัับปรุุงสวััสดิิการ
เพื่่�อพนัักงานในด้้านต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อดึึงดููดและรัักษาพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพและทำำ�ให้้ธนาคารเป็็นนายจ้้าง
ที่่�ได้้รัับการเลืือกจากพนัักงานและต้้องการเข้้าร่่วมทำำ�งานด้้วย
การฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร
ในปีี 2564 ธนาคารได้้จััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 502 หลัักสููตร ประกอบด้้วยการฝึึกอบรมภายใน
ธนาคารจำำ�นวน 334 หลัักสููตร และหลัักสููตรอบรมภายนอกจำำ�นวน 168 หลัักสููตร โดยมีีจำำ�นวนพนัักงานเข้้ารัับการอบรม
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2,351 คน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) คิิดเป็็นร้้อยละ 99.7 ของพนัักงานทั้้�งหมด หรืืออััตราเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 6 วัันต่่อคนต่่อปีี โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการพััฒนาพนัักงานเป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 3.15 ล้้านบาท (ข้้อมููล ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564) ทั้้�งนี้้� ธนาคารมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มทัักษะใหม่่ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานโดยจััดทำำ�โครงการ Bact-to-School
โดยเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงและวิิทยากรภายนอกมาบรรยายให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานผ่่านช่่องทาง Internal Facebook Live
การร่่วมมืือกัับสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงในการพััฒนาหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจดิิจิิตอล อาทิิเช่่น หลัักสููตร
Agile Foundation Training & Coaching Program ตลอดจนการสนัับสนุุนให้้พนัักงานเข้้าร่่วมแข่่งขัันในโครงการ Digital
and Data Conquest ที่่�จััดขึ้้�นโดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้รัับ
การพััฒนาหลัักสููตรวิิชาชีีพต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ เช่่น หลัักสููตรการวางแผนการลงทุุนมืืออาชีีพ หลัักสููตรขอรัับ
ใบอนุุญาตการเป็็นนายหน้้าประกัันชีีวิิต/ประภัันวิินาศภััย ตลอดจนถึึงการ Reskill พนัักงานให้้มีีความพร้้อมใน
ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความจำำ�เป็็นในอนาคต (Future Jobs) อาทิิเช่่น โครงการ RM Development Program ที่่�มุ่่�งเน้้น
การเพิ่่�มทัักษะการขายได้้อย่่างมืืออาชีีพ เป็็นต้้น
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ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
2564
ร้้อยละ

2563
ร้้อยละ

ลาป่่วย

9.91

12.65

ลาหยุุดจากการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน

0.0

0.0

90.09

87.35

1.91

2.38

0

0

สััดส่่วนวัันลาหยุุดงานเฉลี่่�ยของพนัักงานแบ่่งตามประเภท

อื่่�นๆ
จำำ�นวนวัันลาป่่วยเฉลี่่�ยต่่อพนัักงาน (วััน/คน)
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน (ราย)

การกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงาน
ทรััพยากรบุุคคลจะกำำ�หนดอััตราค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและค่่าตอบแทนอื่่�นของพนัักงานระดัับตั้้�งแต่่ผู้้�อำำ�นวยการ
อาวุุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรีียบเทีียบกัับลัักษณะงาน ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ด้้านวิิชาชีีพ
และความรัับผิิดชอบ เพื่่�อนำำ�เสนอผู้้�บริิหารซึ่่�งมีีอำำ�นาจอนุุมััติิตามอำำ�นาจอนุุมััติิของธนาคารพิิจารณาถึึงความเหมาะสมใน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี
พนัักงานของธนาคารและผู้้�บัังคัับบััญชาจะประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในปีีที่่�ผ่่านมาและกำำ�หนดเป้้าหมายใน
ปีีถััดไป ธนาคารจะพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนของพนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิงาน ประกอบกัับผลประกอบการ
ของธนาคารเป็็นหลััก โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิิทธิ์์�ในการพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนตามความเหมาะสมและ
ความจำำ�เป็็นตามที่่�ธนาคารเห็็นสมควร
การจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิิจารณาจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ (Bonus) เป็็นรายปีี โดยธนาคารจะประกาศหลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ
ให้้พนัักงานทราบเป็็นรายปีี โดยพิิจารณาจากผลของการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานแต่่ละรายที่่�มีีผลการ
ปฏิิบััติิงานไม่่ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ รวมถึึงต้้องไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามที่่�จะไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินรางวััล
พิิเศษตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคาร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ และได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
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7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
7.6.1 เลขานุุการบริิษััท ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน หััวหน้้าตรวจสอบ
ภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
เลขานุุการบริิษััท
ธนาคารได้้แต่่งตั้้�ง นางปฏิิมา จำำ�ปาสุุต เป็็นเลขานุุการบริิษััทและทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�
ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และดููแลกิิจกรรมต่่างๆ ของคณะกรรมการเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�
-		 ให้้คำำ�ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการ ในข้้อกฎหมาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ และข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ของธนาคาร
เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
-		จััดให้้มีีและดำำ�เนิินการการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับของธนาคาร และบัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งติิดตามให้้มีี
การปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
-		จััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุม รายงานการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร หนัังสืือนััด
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี / รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1
One Report) ของธนาคาร
-		ดำำ�เนิินการจััดเตรีียมเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ แนะนำำ�ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารให้้แก่่กรรมการใหม่่
-		จััดให้้มีีหลัักสููตรฝึึกอบรม สััมมนาต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� และพััฒนากรรมการให้้มีีทัักษะและประสบการณ์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ
-		ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับธนาคาร เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามกฎระเบีียบและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
-		ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศ/กำำ�หนด
-		 อบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องด้้านการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท รวมถึึงการหาความรู้้�ด้้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทได้้แสดงในเอกสารแนบ 1
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน หััวหน้้าตรวจสอบภายใน หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงาน
ธนาคารมอบหมายให้้
•
นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน
•
นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าตรวจสอบภายใน
•
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิินได้้แสดง
ในเอกสารแนบ 1 และรายละเอีียดคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานได้้แสดงในเอกสารแนบ 3
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7.6.2 หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ธนาคารมอบหมายให้้ นายจีีรศัักย์์ จัันทรโชติิ ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารเงิินกองทุุน สิินทรััพย์์ และหนี้้�สิิน ทำำ�หน้้าที่่� หััวหน้้างาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ทั้้�งนี้้� นัักลงทุุนและบุุคคลทั่่�วไปสามารถติิดต่่อมายัังนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ตามรายละเอีียดต่่อไปนี้้�: โทรศััพท์์หมายเลข:
02-626-7820 อีีเมล์์: ir@cimbthai.com หรืือเว็็บไซต์์: http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

7.6.3 การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและการกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคุุณสมบััติิและประวััติิผลงานของผู้้�สอบบััญชีีภายนอก เพื่่�อการแต่่งตั้้�งเป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร ตลอดจนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
เสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รายชื่่�อของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกที่่�จะนำำ�เสนอต้้องได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
ค่่าสอบบััญชีี
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธนาคารมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกดัังนี้้�
(1)	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
กลุ่่�มธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีจำำ�นวนรวม 14.9 ล้้านบาท โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ค่่าเดิินทาง
และค่่าถ่่ายเอกสาร
(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น (Non-audit Fee)
กลุ่่�มธนาคารมีีค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�นให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีของธนาคารในรอบปีีบััญชีี 2564 จำำ�นวน 602,900 บาท
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8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระของธนาคาร เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(ก)		ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการ
อิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
(ข)		 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อน
วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ทั้้�งนี้้�
ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือ ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร
(ค)		 ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
(ง)		 ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�ง
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
		ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือ
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน
ซึ่่�งเป็็นผลให้้ธนาคารหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตน
สุุทธิิของธนาคารหรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้
เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้นัับรวมภาระหนี้้�
ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
(จ)		 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของธนาคาร และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีี
ผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร
สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
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(ฉ)		 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วน
ของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�
ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
(ช)		 ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของธนาคาร
(ซ)		 ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
เงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการ
ที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
(ฌ)		 ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
		 ทั้้�งนี้้� ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลัักษณะเป็็นไปตามวรรคหนึ่่�ง (ก) ถึึง (ฌ) แล้้ว กรรมการ
อิิสระอาจได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร โดยมีีการตััดสิินใจใน
รููปแบบขององค์์คณะ (Collective Decision) ได้้
(ญ)		 ไม่่มีีธุุรกิิจหรืือส่่วนร่่วมในการบริิหารงานหรืือไม่่มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร หรืือไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถให้้ความเห็็น ตััดสิินใจ หรืือลงมติิเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
(ฎ)		 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ และไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ
ที่่�ปรึึกษา หรืือพนัักงานของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เว้้นแต่่จะพ้้นจากตำำ�แหน่่งหรืือ
สถานะดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นขอความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
(ฏ)		 สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องกัันได้้ไม่่เกิินเก้้าปีีโดยให้้นัับระยะเวลาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระในบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารด้้วย
อนึ่่�ง กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งยัังไม่่ครบเก้้าปีี หากพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินของธนาคารไม่่ถึึงสองปีี โดยในช่่วงเวลาดัังกล่่าวไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ในการจััดการ ที่่�ปรึึกษา หรืือพนัักงาน ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร สามารถกลัับมาดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระอีีกได้้ โดยต้้องนัับระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระทุุกครั้้�ง
การสรรหา การแต่่งตั้้�ง และการถอดถอนกรรมการ
เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเลืือกตั้้�งบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีีกระบวนการสรรหา
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ โดยคณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
รวมทั้้�งไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามใดๆ ที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาก่่อนจะ
นำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับ
ของธนาคารดัังนี้้�
1.		 การแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารให้้เป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการของธนาคารมีีจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ใน
ราชอาณาจัักร
2.		 ในการออกคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการของธนาคาร ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการตาม
ข้้อบัังคัับของธนาคารข้้อ 16 คืือ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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(1)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ โดยถืือว่่าหนึ่่�งหุ้้�นมีีหนึ่่�งเสีียง
(2) การลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการจะลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งเป็็นรายบุุคคลหรืือหลายคนตามจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมดที่่�จะต้้องเลืือกตั้้�งในคราวนั้้�นก็็ ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามแต่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นสมควร โดยในการ
ออกเสีียงลงคะแนนไม่่ว่่าจะเป็็นการเลืือกตั้้�งเป็็นรายบุุคคลหรืือหลายคน ให้้แต่่ละคนที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียง
เลืือกตั้้�งได้้รัับคะแนนเสีียงจากผู้้�ถืือหุ้้�นตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นมีีอยู่่�ทั้้�งหมด โดยผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว
จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดมากหรืือน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3) บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ ตามจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน
เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ ใช้้การจัับสลาก ตามวิิธีีที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
จะเป็็นผู้้�กำำ�หนด
3.		 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีออก
จากตำำ�แหน่่ง และในปีีต่่อๆ ไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ซึ่่�งพ้้นตำำ�แหน่่ง อาจได้้รัับเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
4.		 ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคลใด
บุุ คคล หนึ่่� ง ซึ่่� ง มีี คุุ ณ สมบััติิ แ ละไม่่ มีี ลัั กษณะต้้ อ งห้้ า มตามกฎหมาย เข้้ า เป็็ น กรรมการแทนในการประชุุ ม
คณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�ว่่างลงจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน ทั้้�งนี้้� มติิคณะกรรมการ
ธนาคารจะต้้องมีีคะแนนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
นอกจากนี้้� พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ได้้ให้้อำำ�นาจ ธปท.สั่่�งการให้้ธนาคารพาณิิชย์์ถอดถอน
กรรมการหรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของธนาคารซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ประโยชน์์ของประชาชน
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของ ธปท. ออกจากตำำ�แหน่่งได้้ และให้้ธนาคารแต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นโดยความเห็็นชอบจาก ธปท.
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวแทน ทั้้�งนี้้� ให้้ถืือว่่าคำำ�สั่่�งของธปท.ที่่�ให้้ถอดถอนหรืือแต่่งตั้้�งกรรมการนี้้�เป็็นอัันสิ้้�นสุุด
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
กรรมการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งไว้้ในข้้อบัังคัับของธนาคาร คืือ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการ
จำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีออกจากตำำ�แหน่่ง และในปีีต่่อๆ ไป ให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุด
เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่ง อาจได้้รัับเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
ธนาคารกำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระครั้้�งแรก ทั้้�งนี้้� ในการนัับระยะเวลาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้นัับรวมระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
ในบริิษััทกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารด้้วย
อนึ่่�ง กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งยัังไม่่ครบ 9 ปีี หากพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารไม่่ถึึง 2 ปีี โดยในช่่วงเวลาดัังกล่่าวไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ในการจััดการ ที่่�ปรึึกษา หรืือเป็็นพนัักงาน ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารนั้้�น สามารถกลัับ
มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระอีีกได้้ โดยต้้องนัับระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
อิิสระในทุุกครั้้�ง
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในฐานะกรรมการและผู้้�บริิหารของธนาคาร
จึึงมีีนโยบายกำำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษาของธนาคาร สามารถไป
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
เช่่น ธปท. และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ) ดัังนี้้�
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1. 		 กรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษาของธนาคารสามารถเป็็นประธานกรรมการ หรืือ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างในบริิษััทอื่่�นได้้ไม่่เกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยไม่่รวม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในสถาบัันการเงิิน
2. 		 กรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษาของธนาคารสามารถเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษััท (นัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการของ
ธนาคารเป็็น 1 บริิษััทด้้วย) โดยไม่่นัับรวมบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ที่่�ธนาคารได้้มาจากการปรัับ
โครงสร้้างหนี้้�
ปััจจุุบััน ไม่่มีีกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และที่่�ปรึึกษาของธนาคารรายใดที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนเกิิน
5 บริิษััท และไม่่มีีกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และที่่�ปรึึกษาของธนาคารรายใดที่่�เป็็นประธานกรรมการ หรืือกรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ในบริิษััทอื่่�นเกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
ธนาคารมีีนโยบายในการส่่งเสริิมให้้กรรมการเข้้ารัับการอบรม การสััมมนา รวมทั้้�งรัับฟัังคำำ�บรรยายต่่าง ๆ อัันเกี่่�ยวกัับ
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเป็็นการอบรม สััมมนาและการบรรยายทั้้�งที่่�จััดโดย
ธนาคาร และ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมของธนาคาร หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และองค์์กร
ภายนอกต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนาวิิสััยทััศน์์ของกรรมการธนาคารให้้กว้้างไกลเพื่่�อประโยชน์์ในการพััฒนา
ธนาคารให้้ก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน โดยกรรมการธนาคารส่่วนใหญ่่ได้้ผ่่านการฝึึกอบรมหลัักสููตรการเป็็นกรรมการบริิษััทจาก
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้้แก่่ หลัักสููตร Director Certification
Programme (DCP) และหลัักสููตร Director Accreditation Programme (DAP) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดการฝึึกอบรม
ของกรรมการแต่่ละคนได้้แสดงไว้้ที่่�ประวััติิคณะกรรมการธนาคาร

ในปีี 2564 มีีกรรมการที่่�เข้้าอบรมและสััมมนาหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ
1.	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา
- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

รายชื่่�อกรรมการ
2. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา
-

หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่่งประเทศไทย
หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

3. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่่งประเทศไทย
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

4. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

5.	ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness:
Capital Market Threat Landscape
โดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
- หลัักสููตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
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รายชื่่�อกรรมการ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่่งประเทศ ไทย
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย	CIMB Group Holdings Bhd		
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

7. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021 Session
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

8.	ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด

-

9. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
		บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด*

หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

รายชื่่�อกรรมการ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

10. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Financial Institutions Directors’ Education (FIDE) Programme
Banking โดย Asia School of Business
- หลัักสููตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of Ethics
& Law Sets You Free โดย Malaysian Alliance of Corporate Directors
- หลัักสููตร The Quiet Transformation on Corporate Governance
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive World
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร Stakeholder Voice in the Boardroom
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate Governance
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร Human Rights Risk Management and Implications for Financial
Institutions โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing Times
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session 2021
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

11. นายพอล วอง ชีี คิิน

- หลัักสููตร PDPA Awareness Training
	จััดโดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลัักสููตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลัักสููตร Risk Posture Session โดย CIMB GroupHoldings Bhd
- หลัักสููตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร Sustainability Board Training 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลัักสููตร IT Security Awareness Session
โดย ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุ *เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2565

ในปีี 2564 มีีกรรมการใหม่่ที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 1 ราย คืือ นายพอล วอง ชีี คิิน
ธนาคารได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ โดยมีีการแนะนำำ�ภาพรวมการดำำ�เนิินงานของธนาคาร แผนธุุรกิิจ แผนงานประจำำ�
สรุุปหน้้าที่่�โดยย่่อของกรรมการเพื่่�อการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี รวมทั้้�งสรุุปข้้อกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ต่่างๆ ที่่�กรรมการควรทราบ
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ ทรััพยากรบุุคคลจึึงได้้ร่่วมจััดทำำ�
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งกัับหน่่วยงานภายในต่่าง ๆ เพื่่�อสรรหาและเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ
ในการเป็็นผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งให้้มีีทัักษะและความพร้้อมต่่อความต้้องการในอนาคต ทั้้�งนี้้� ทรััพยากรบุุคคลได้้นำำ�แผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งเสนอต่่อคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลำำ�ดัับ รวมทั้้�งนำำ�เสนอความคืืบหน้้าให้้ทราบเป็็นระยะ
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การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
ธนาคารจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้
คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน ปััญหาและอุุปสรรค ตลอดจนข้้อสัังเกตและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ อัันจะ
นำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงแก้้ไขการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีการประเมิิน
แบบรายคณะ ทั้้�ง (1) วิิธีีประเมิินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิิธีีประเมิินแบบไขว้้ (Cross-Evaluation) ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น
6 ส่่วน ได้้แก่่ 1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุุมคณะกรรมการ 4) การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ 5) ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ และ 6) การพััฒนาตนเอง
ของกรรมการและผู้้�บริิหาร และการประเมิินแบบรายบุุคคล ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของ
คณะกรรมการ 2) การประชุุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่่�งมีีระดัับ
คะแนนตั้้�งแต่่ 0-4 จากไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง หรืือไม่่มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น ถึึงเห็็นด้้วยอย่่างมาก หรืือมีีการดำำ�เนิินการ
ในเรื่่�องนั้้�นอย่่างดีีเยี่่�ยม โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รวบรวมและประมวลผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการเพื่่�อเสนอต่่อประธานกรรมการต่่อไป
ผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ ในปีี 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้� 1) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการธนาคารทั้้�งคณะ มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวด เท่่ากัับ 3.63 2) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุุคคล มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวด เท่่ากัับ 3.60 3) การประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบุุคคลแบบไขว้้ มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวด เท่่ากัับ 3.80
สำำ�หรัับคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหาและการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อให้้คณะกรรมชุุดย่่อยแต่่ละคณะได้้ทำำ�การทบทวนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ตามขอบเขตหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งนี้้� การประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยใช้้วิิธีีการประเมิินตนเองแบบรายคณะ
โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�ส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้แก่่กรรมการแต่่ละคณะเพื่่�อทำำ�การ
ประเมิิน และสรุุปผลการประเมิิน และนำำ�ข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุุดย่่อยมาเสนอต่่อประธานกรรมการต่่อไป
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับดััชนีีวััดผลสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicator) ที่่�กำำ�หนดตามกลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายในแต่่ละปีี โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รวบรวมผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อเสนอต่่อประธานกรรมการต่่อไป

8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทน
การประชุุมคณะกรรมการ
โดยปกติิ ธนาคารจะจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการเดืือนละหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อบัังคัับของ
ธนาคารซึ่่�งกำำ�หนดให้้ต้้องมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารอย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งในทุุกๆ ไตรมาส ทั้้�งนี้้� ในการกำำ�หนด
วัันประชุุม ธนาคารจะกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี
ในหนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง ธนาคารจะกำำ�หนดวาระการประชุุมเพื่่�อทราบและเพื่่�อพิิจารณาอย่่างชััดเจน
และอาจพิิจารณาจััดให้้มีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารจะจััดส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมไปยัังกรรมการแต่่ละท่่านล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนการประชุุม และ
จััดส่่งเอกสารประกอบวาระต่่างๆ เป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหารได้้พิิจารณาศึึกษา รวมทั้้�งจััดสรร
เวลาในการประชุุมอย่่างเหมาะสม เลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�จดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

และจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้พร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบของ
คณะกรรมการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในปีี 2564 ธนาคารได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้้�งสิ้้�น 14 ครั้้�ง
(รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการได้้เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ”)
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการมีีการถ่่วงดุุลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการจััดให้้มีีการประชุุมหารืือระหว่่าง
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร เพื่่�ออภิิปรายเรื่่�องต่่าง ๆ ของธนาคาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย โดยในปีี 2564 มีีการประชุุม
ระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 2 ครั้้�ง ในวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2564
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะและการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2564
หน่วย: ครั้ง

รายชื่่�อกรรมการ

(จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/
ลำำ�ดัับ จำำ�นวนครั้้�งที่่�ประชุุม)

(1)
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่า
ตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

(4)
Board
Risk and
Compliance
Committee

(5)
การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี

1.

ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง*

14/14

-

12/12

-

-

2.

นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

14/14

-

12/12

11/12

1/1

3.

นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล**

13/14

15/15

-

-

1/1

4.

นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

14/14

14/15

11/12

5.

ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

13/14

15/15

-

12/12

1/1

6.

นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

14/14

15/15

-

-

1/1

7.

นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

14/14

-

-

11/12

1/1

8.

ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด*

10/14

-

-

-

-

9.

12/14

-

-

12/12

-

10.

เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน
โนเออร์์ ราชิิด
นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน*

13/14

-

-

12/12

-

11.

นายพอล วอง ชีี คิิน

13/13

-

-

11/11

1/1

1/1

หมายเหตุุ
* กรรมการที่่�ไม่่เข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
แต่่รัับชมและรัับฟัังการประชุุมผ่่าน Facebook Live
** กรรมการที่่�เข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่าน Webex

นโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการ  
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการ ให้้อยู่่�ในอััตราที่่�เหมาะสมกัับขอบเขต
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย รวมทั้้�งสอดคล้้องและเทีียบเคีียงกัับอััตราค่่าตอบแทนกรรมการในกลุ่่�ม
ธนาคารพาณิิชย์์ในระดัับเดีียวกััน รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมายระยะยาวของธนาคาร และประสบการณ์์ ภาระ
หน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability and Responsibility) ตลอดจนประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
จากกรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยควรได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ
ของธนาคาร และกรรมการชุุดย่่อยในรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิิน โดยคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการพิิจารณาค่่าตอบแทนดัังกล่่าวให้้มีีความเหมาะสม
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีีนโยบายให้้เปิิดเผยจำำ�นวนค่่าตอบแทนของกรรมการตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยพระราชบััญญััติิ
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนดัังกล่่าวมีีอััตรา
ที่่�เหมาะสมเทีียบเคีียงได้้กัับระดัับค่่าตอบแทนของสถาบัันการเงิินอื่่�น โดยมีีหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
•		 ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนกรรมการไว้้ในข้้อบัังคัับของธนาคารอย่่างกว้้าง ๆ เพื่่�อให้้มีีความยืืดหยุ่่�นเพีียงพอ
ที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามผลการดำำ�เนิินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์์ โดยข้้อบัังคัับธนาคารกำำ�หนดให้้ธนาคารสามารถ
พิิจารณาให้้สิิทธิิกรรมการในการได้้รัับค่่าตอบแทนจากธนาคารในรููปของเงิินรางวััล เบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ โบนััส หรืือ
ผลประโยชน์์ตอบแทนในลัักษณะอื่่�น ซึ่่�งที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจกำำ�หนดเป็็น
จำำ�นวนแน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และจะกำำ�หนดไว้้เป็็นคราวๆ ไป หรืือให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ไม่่กระทบกระเทืือนสิิทธิิของพนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคารซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการในอัันที่่�จะได้้รัับ
ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�เสนอข้้อมููลค่่าตอบแทนกรรมการ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดขึ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ เช่่น ความ
สอดคล้้องกัับค่่าตอบแทนในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 27 เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564 ได้้พิิจารณาให้้สััตยาบัันต่่อการพิิจารณาอนุุมััติิของ
คณะกรรมการธนาคารที่่�ให้้เลื่่�อนการบัังคัับใช้้อััตราค่่าตอบแทนใหม่่สำำ�หรัับกรรมการซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิในที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 26 จากเดิิมซึ่่�งกำำ�หนดให้้อััตราค่่าตอบแทนใหม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นมีีผลบัังคัับใช้้
ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้้ใช้้อััตราเดิิมสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการและกรรมการชุุดย่่อยในเดืือน
มกราคม 2564 จนถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2564 เพื่่�อสอดรัับกัับภาวะเศรษฐกิิจในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 รวมทั้้�ง
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราที่่�ได้้อนุุมััติิไว้้แล้้วในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 26
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
													
บาท/คน
ปีี 2564

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่่าเบี้้�ยรายเดืือน
(ประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ)

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
(รายเดืือน)

ค่่าเข้้าประชุุม

140,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

หมายเหตุุ
1. กรรมการเป็็นผู้้�เสีียภาษีีเงิินได้้เอง
2.	ค่่าเข้้าประชุุมจะจ่่ายเพีียงครั้้�งเดีียว โดยไม่่พิิจารณาถึึงจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมต่่อเดืือน
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2.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการชุุดย่่อย
													
บาท/คน
ปีี 2564

ตำำ�แหน่่ง
1. 	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่่าเบี้้�ยรายเดืือน
(ประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ)

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
(รายเดืือน)

ค่่าเข้้าประชุุม
(รายครั้้�ง)

50,000

-

50,000

-

-

50,000

50,000

-

50,000

-

-

50,000

2. 	คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการ
	กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหาและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และ Board Risk and Compliance Committee
ประธานกรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุุ
1. กรรมการเป็็นผู้้�เสีียภาษีีเงิินได้้เอง
2.	ค่่าเข้้าประชุุมจะจ่่ายตามจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม

นอกจากนี้้� ข้้อบัังคัับธนาคารยัังกำำ�หนดให้้อำำ�นาจคณะกรรมการในการแต่่งตั้้�งบุุคคลใด ๆ มาเป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็นในกิิจการงานของธนาคาร โดยกำำ�หนดค่่าจ้้างและบำำ�เหน็็จรางวััลได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการยัังต้้องมีีหน้้าที่่�เปิิดเผยจำำ�นวนค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ตามหลัักเกณฑ์์
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกด้้วย
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ในปีี 2564 ค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วยค่่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร และค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมทั้้�งสิ้้�น 16,155,200 บาท
(ปีี 2563: 11,211,500 บาท) รายละเอีียด ดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
2. ค่่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ค่่าตอบแทนคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหาและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4. ค่่าตอบแทน Board Risk and Compliance Committee

จำำ�นวน 8,688,000 บาท (ปีี 2563: 5,583,500 บาท)
จำำ�นวน 3,093,200 บาท (ปีี 2563: 2,458,800 บาท)
จำำ�นวน 1,942,000 บาท (ปีี 2563: 1,542,600 บาท)
จำำ�นวน 2,432,000 บาท (ปีี 2563: 1,626,600 บาท)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
สรรหา และ
การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

2,640,000.00

-

540,000.00

-

2 นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ

864,000.00

-

912,000.00

490,000.00

3 นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล

กรรมการอิสระ

864,000.00

1,179,200.00

-

-

4 นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

กรรมการอิสระ

864,000.00

626,000.00

490,000.00

-

5 ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

กรรมการอิสระ

864,000.00

644,000.00

-

912,000.00

6 นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

กรรมการอิสระ

864,000.00

644,000.00

-

-

7 นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

กรรมการอิสระ

864,000.00

-

-

490,000.00

8 ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด

กรรมการ

-

-

-

-

9 เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด
10 นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ

864,000.00

-

-

540,000.00

11 นายพอล วอง ชีี คิิน

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

8,688,000.00

3,093,200.00

1,942,000.00

2,432,000.00

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1 ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล

(ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564)

รวมค่่าตอบแทน

Board
Risk and
Compliance
Committee

หมายเหตุุ นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการใน
คณะกรรมการชุุดย่่อย ตามนโยบายภายใน เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2565 เป็็นต้้นไป

8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย
ธนาคารมอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับบริิหารของธนาคารเข้้าไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย โดยกำำ�หนดให้้การแต่่งตั้้�ง
เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับบริิหารดัังกล่่าวต้้องผ่่านความเห็็นชอบของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ และคณะกรรมการธนาคาร ตามลำำ�ดัับ ก่่อนนำำ�เสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณา
อนุุมััติิ
เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการควบคุุมดููแลให้้รััดกุุมและเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาเห็็นชอบในเรื่่�องที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ ก่่อนจะมีีการนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการของบริิษััทย่่อยเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังกำำ�หนดให้้มีี
การรายงานความคืืบหน้้าและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยต่่อคณะกรรมการจััดการและคณะกรรมการของธนาคาร
เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และยัังจััดให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ติิดตาม ตรวจสอบ และ
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ดููแลให้้บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารและตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปในทิิศทางที่่�สอดคล้้องกััน บริิษััทย่่อยจะกำำ�หนดนโยบาย
ต่่างๆ ตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางในทำำ�นองเดีียวกัันกัับหลัักเกณฑ์์และแนวทางของธนาคาร
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารยัังได้้สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบบริิษััทใน
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินด้้วย เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถกำำ�กัับดููแล และติิดตามการปฏิิบััติิตามแนวนโยบายของกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินได้้ รวมทั้้�งสอบทานรายงานทางการเงิินของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินให้้ถููกต้้องและเพีียงพอ

8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ  
ธนาคารมีีมาตรการป้้องกัันเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการ
ระหว่่างกัันที่่�ไม่่เหมาะสม โดยได้้กำำ�หนดในนโยบาย ดัังนี้้�
•		 นโยบายในการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อ หรืือ ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือ ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อ
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของธนาคาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือแก่่กิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร กรรมการ
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของธนาคาร ซึ่่�งอััตราส่่วนในการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นไปตามอััตราส่่วน
ที่่� ธปท. กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมดัังกล่่าวจะได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการด้้วยมติิเอกฉัันท์์ โดยไม่่มีีกรรมการ
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้สิินเชื่่�อ ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรม
ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อนั้้�น ๆ เข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับข้้อห้้าม
และหลัักเกณฑ์์ในการให้้สิินเชื่่�อ ก่่อภาระผููกพััน หรืือ ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อแก่่กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของธนาคารและ/หรืือบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับบุุคคลดัังกล่่าว ซึ่่�งมีีการกำำ�กัับดููแลและการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย และ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•		 นโยบาย Conflict Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing ซึ่่�งกำำ�หนด
จรรยาบรรณ ข้้อห้้าม หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีปฏิิบััติิสำำ�หรัับการป้้องกัันการล่่วงรู้้�หรืือใช้้ข้้อมููลภายในของลููกค้้า
ซึ่่�งยัังไม่่มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณชน ไม่่ว่่าจะเพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือบุุคคลใดๆ อัันเนื่่�องจากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากธนาคาร
•		 นโยบายเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกรรมสำำ�คััญ ๆ ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร ได้้แก่่
การตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ/หรืือ การตกลงเข้้าทำำ�รายการเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการได้้มาหรืือจำำ�หน่่าย
ไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ และ/หรืือ สิิทธิิในการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของธนาคาร โดยธนาคาร
ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หากรายการใดๆ เข้้าเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการธนาคาร รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหารซึ่่�งดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในการเงิิน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการ
จะดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1)		ดููแลให้้สาระของรายการเป็็นธรรม คืือ รายการนั้้�นจะต้้องสมเหตุุสมผล เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อธนาคาร และ
เงื่่�อนไขของรายการไม่่แตกต่่าง หรืือเสมืือนกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก และ
2) 		ดููแลให้้กระบวนการพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวมีีความเป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้ผู้้�ลงทุุนทราบอย่่างเพีียงพอ
การดำำ�เนิินการอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีขั้้�นตอนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อขอมติิเห็็นชอบ โดยผู้้�อนุุมััติิ
จะต้้องไม่่เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับรายการนั้้�นๆ และกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องไม่่เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงในการพิิจารณา
รายการดัังกล่่าว นอกจากนี้้� กรณีีที่่�รายการดัังกล่่าวต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารอาจจััดให้้มีี
ความเห็็นจากที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระเพิ่่�มเติิม
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การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
ธนาคารมีีการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ไว้้
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในนโยบายเรื่่�องหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของธนาคาร รวมถึึงคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ใช้้ข้้อมููลภายใน
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงหลัักทรััพย์์ของธนาคาร ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน ไปใช้้
เพื่่�อทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของธนาคารในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�ข้้อมููลนั้้�นจะออกสู่่�สาธารณชน
นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า และ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารหน่่วยงานขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่าในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับ
กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ได้้แก่่คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรส) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
และนิิติิบุุคคลที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร หรืือคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรส) หรืือบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
และมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมากที่่�สุุดในนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
รวมถึึ ง รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืื อ หลัักทรััพย์์ แ ละสััญญาซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า ภายใน 3 วัันทำำ� การนัับแต่่ วัั นที่่� มีี
การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า ต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และนำำ�ส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าว
ให้้กัับเลขานุุการบริิษััทและงานบริิหารทั่่�วไปภายในกำำ�หนดเวลาเดีียวกััน เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการถืือหุ้้�นและ/หรืือ
หลัักทรััพย์์ของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการของธนาคารเปิิดเผยการซื้้�อขายหุ้้�นและการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ของธนาคาร โดยให้้รายงานข้้อมููลดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการทราบด้้วย
การป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชััน
ธนาคารได้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) โดยได้้รัับการรัับรองการต่่ออายุุสมาชิิก CAC ครั้้�งที่่� 1 เพื่่�อส่่งเสริิม
หลัักการที่่�แน่่วแน่่ของธนาคารในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ เมื่่�อวัันที่่� 7 มกราคม 2565 ทั้้�งนี้้� ธนาคาร
ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิและข้้อกำำ�หนดที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันการคอร์์รััปชััน โดยจััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการ
ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (Anti-Corruption Policy and Procedures) เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจการเงิินของธนาคารยึึดถืือและปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนดำำ�เนิินการเพื่่�อทบทวนแนวทางปฏิิบััติิ โครงสร้้าง
การรัับผิิดชอบ ระบบบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน และการตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตภายในองค์์กร
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังสนัับสนุุนการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันอย่่างเป็็นรููปธรรมด้้วยการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิ เรื่่�อง
การให้้ การรัับของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of Gifts and
Entertainment) ให้้สอดคล้้องตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และสื่่�อสารนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าวไปยัังพนัักงานธนาคารเพื่่�อให้้ถืือปฏิิบััติิโดยเคร่่งครััด รวมทั้้�งรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกระดัับชั้้�นร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีความโปร่่งใส ตลอดจนขอความร่่วมมืือจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ ในการงดเว้้นการให้้
ของขวััญแก่่ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานธนาคาร ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันและลดโอกาสของการนำำ�มาซึ่่�งความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดคอร์์รััปชััน
และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และ
หลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็นหลัักสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร
และบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินของธนาคาร
เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจให้้แก่่พนัักงานมากยิ่่�งขึ้้�น ธนาคารได้้จััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�เรื่่�องการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน และหลัักการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องเรื่่�อง การให้้ การรัับของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง ไว้้บนระบบ E-Learning
ซึ่่�งพนัักงานทุุกคนต้้องเรีียนรู้้�และทำำ�บททดสอบเพื่่�อทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

149

ด้้วยความตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล และจััดให้้
มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน ข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิด การประพฤติิผิิดต่่อหน้้าที่่� การทุุจริิต และการปฏิิบััติิ
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของพนัักงานธนาคาร (Whistleblowing) โดยจััดให้้เป็็นช่่องทางการแจ้้งหรืือ
เปิิดเผยข้้อมููลโดยตรงไปยัังประธานกรรมการธนาคาร หรืือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะให้้ความคุ้้�มครองและปกป้้อง ตลอดจนให้้
ความเป็็นธรรมแก่่พนัักงานที่่�ทำำ�การเปิิดเผย แจ้้ง หรืือ ชี้้�ช่่องข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว รวมทั้้�งจะจััดเก็็บข้้อมููล
การแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับต่่อไป
การแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการธนาคารจััดให้้มีีช่่องทางและสนัับสนุุนให้้พนัักงาน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแจ้้งเบาะแสของเรื่่�องราว หรืือ
พฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััย เกี่่�ยวกัับการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชัันโดยเร็็วที่่�สุุด หรืือเมื่่�อพนัักงาน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เชื่่�อหรืือสงสััย
ว่่าการกระทำำ�นั้้�นเป็็นการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชััน หรืือเชื่่�อหรืือสงสััยว่่าอาจมีีการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชัันเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต
สามารถแจ้้งผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
1.
ช่่องทางในการแจ้้งเบาะแส
•		 หากพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียพบเห็็นการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชัันภายในธนาคาร หรืือพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียไม่่แน่่ใจว่่าการกระทำำ�นั้้�นๆ เข้้าข่่ายการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชััน สามารถแจ้้งเบาะแส ขอคำำ�แนะนำำ�หรืือหารืือก่่อน
การร้้องเรีียนได้้ที่่�อีีเมล์์ internalfraud@cimbthai.com หรืือ งานป้้องกัันและตรวจสอบการทุุจริิต กำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงาน
•		 หากพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ทุุจริิต หรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสม รวมถึึง
คอร์์รััปชัันสามารถแจ้้งเบาะแสข้้อร้้องเรีียนได้้ที่่�ประธานกรรมการ หรืือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
		ที่่�อยู่่�	
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
				
เลขที่่� 44 ชั้้�น 21 ถนนหลัังสวน แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
		อีีเมล์์
chairman@cimbthai.com หรืือ ac_chairman@cimbthai.com หรืือ ceo@cimbthai.com
		 โทรศััพท์์ 02 626 7000 หรืือ 02 638 8000
•		ผู้้�แจ้้งเบาะแสต้้องระบุุชื่่�อและนามสกุุลจริิง ที่่�อยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์ที่่�ติิดต่่อได้้ หรืืออีีเมล์์ รวมถึึงชื่่�อบุุคคลหรืือ
เหตุุการณ์์ที่่�ร้้องเรีียน เพื่่�อแสดงความบริิสุุทธิ์์�ใจ โดยไม่่มีีเจตนาให้้ร้้ายหรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�อื่่�นหรืือ
ธนาคาร
•		 ธนาคารจะดำำ�เนิินการตรวจสอบโดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อคุ้้�มครองผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน กระบวนการสอบสวนสืืบสวน
ตามระเบีียบที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้ และบัันทึึกไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยจะจััดเก็็บข้้อมููลการแจ้้งเบาะแสข้้อร้้องเรีียน
เป็็นความลัับ โดยผู้้�ที่่�จะเข้้าถึึงข้้อมููลจะมีีเพีียงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
•		 ในกรณีีที่่�เป็็นคำำ�ถามทั่่�วไป เช่่น เวลาเปิิด-ปิิดธนาคาร อััตราดอกเบี้้�ย หรืือข้้อมููลทั่่�วไปของธนาคาร ไม่่ถืือเป็็น
การร้้องเรีียน แต่่จะส่่งเรื่่�องให้้กัับหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อตอบกลัับยัังผู้้�สอบถาม
2.
ช่่องทางในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputation Risk) และความพึึงพอใจของลููกค้้า จึึงกำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงาน
และวิิธีีปฏิิบััติิในรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากลููกค้้า โดยจััดตั้้�งหน่่วยงานกลางอิิสระในการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้า
ได้้แก่่ หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า หรืือ Customer Experience Management (CX) โดยทำำ�งานร่่วมกัับ
ศููนย์์บริิการลููกค้้าทางโทรศััพท์์ (CIMB Thai Care Centre) และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ของลููกค้้าได้้ โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าเป็็นผู้้�บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าผ่่านนโยบาย
และกระบวนการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและหน่่วยงานราชการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
เรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้รัับการดำำ�เนิินการแก้้ไขจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องอย่่างมีีประสิิทธิิผล เป็็นธรรม และ
ทัันเหตุุการณ์์
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นอกจากนี้้� หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ายัังรวบรวมข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�น และข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ลููกค้้าจากผลสำำ�รวจตลอดจนความคิิดเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ของลููกค้้าที่่�รวบรวมจากช่่องทางต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการพััฒนา
ปรัับปรุุงประสบการณ์์ลููกค้้าให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกๆ ด้้าน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความผููกพัันของลููกค้้ากัับธนาคาร
และจััดเตรีียมข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียน และความรู้้�เกี่่�ยวกัับลููกค้้า เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารจััดการประสบการณ์์
ของลููกค้้า (Thailand Customer Experience Committee) คณะกรรมการจััดการ (Management Committee)
คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee – Compliance Reporting และคณะกรรมการของธนาคาร
อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นประจำำ�
ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กล่่าวคืือการจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
จากธนาคารแห่่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิิบััติิในการขายและการให้้บริิการเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ในตลาดทุุนที่่�เป็็น
หน่่วยลงทุุนและตราสารหนี้้� (Fair Dealing) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ธนาคาร
ต้้องแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงช่่องทางร้้องเรีียนต่่อทางการ ดัังนี้้�
•		ศููนย์์คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน (ศคง.) ธนาคารแห่่งประเทศไทย
		 สายด่่วน 1213
		 อีีเมล์์
fcc@bot.or.th
•		สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
		 สายด่่วน 1207
		 อีีเมล์์
complaint@sec.or.th

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงในเอกสารแนบ 6 สำำ�หรัับการประชุุมและการเข้้าร่่วมประชุุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงไว้้ในหััวข้้อ 8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทน

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ Board Risk and
Compliance Committee ได้้แสดงในเอกสารแนบ 6 สำำ�หรัับการประชุุมและการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ได้้แสดงไว้้ในหััวข้้อ 8.1.2
การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทน

8.4 การส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
1.
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในเชิิงรุุกอยู่่�เสมอ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น การได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ของธนาคาร
การมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรอย่่างเท่่าเทีียม และการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียง แสดงความเห็็นและข้้อเสนอแนะ เพื่่�อพิิจารณา
ตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น การแต่่งตั้้�งกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การจััดสรรกำำ�ไร
การจ่่ายเงิินปัันผล การเพิ่่�มทุุนหรืือลดทุุน และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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ในปีี 2564 คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิให้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในวัันที่่� 12 เมษายน 2564 ผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพีียงรููปแบบเดีียว ตามพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563 แต่่ต่่อมา
ภายหลัังเมื่่�อรััฐบาลได้้ประกาศข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่่งพระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 (ฉบัับที่่� 18) ผ่่อนคลายให้้บางสถานที่่�สามารถดำำ�เนิินการทำำ�กิิจกรรมการบางอย่่างได้้ โดยอนุุญาต
ให้้จััดประชุุมในโรงแรมได้้ด้้วยจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ
ธนาคาร จึึงได้้พิิจารณาเห็็นควรอนุุมััติิตามอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้เปลี่่�ยนวิิธีีการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นและสถานที่่�การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือจากการจััดประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์เพีียงรููปแบบเดีียวจากสำำ�นัักงาน
ใหญ่่ของธนาคาร เป็็นจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ณ โรงแรมอนัันตรา สยาม กรุุงเทพฯ ถนนราชดำำ�ริิ กรุุงเทพมหานคร
ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งกำำ�หนดในวัันที่่� 12 เมษายน 2564 ธนาคารได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�อง
เพื่่�อพิิจารณาเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม รวมถึึงเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือก
ตั้้�งเป็็นกรรมการธนาคารล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�ธนาคารกำำ�หนด ซึ่่�งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 วัันที่่� 12 เมษายน 2564 ไม่่ปรากฏว่่ามีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนใดเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระหรืือเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
ในการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ธนาคารปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและมาตรการซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อป้้องกัันและ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด หน่่วยงานของธนาคารผู้้�รัับผิิดชอบการจััดประชุุม ได้้ทำำ�การ
ติิดต่่อสอบถามและศึึกษารายละเอีียดเกี่่�ยวกัับมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ต่่างๆ ที่่�บัังคัับใช้้ และ
ยึึดถืือปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด อาทิิ การวััดอุุณหภููมิิ การตรวจคััดกรองผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม การสแกน
แอปพลิิเคชัันไทยชนะ การจััดที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมให้้มีีการเว้้นระยะห่่างตามมาตรการที่่�กำำ�หนด การจััดทำำ�บัันทึึกที่่�นั่่�งของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนเพื่่�อการตรวจสอบในภายหลัังกรณีีมีีเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิดเกิิดขึ้้�น การจััดเตรีียมแอลกอฮอลล์์ล้้างมืือไว้้
ทั่่�วพื้้�นที่่�โดยรวม และการจััดห้้องประชุุมสำำ�รองไว้้รองรัับผู้้�ถืือหุ้้�นกรณีีห้้องประชุุมหลัักบรรจุุผู้้�ร่่วมประชุุมเต็็มอััตราที่่�กำำ�หนด
ตลอดจนการขอความร่่วมมืือจากผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ซัักถามหรืือออกความคิิดเห็็นโดยการเขีียนในกระดาษแทนการใช้้ไมโครโฟน
เพื่่�อความปลอดภััยด้้านสุุขภาพของส่่วนรวม ทั้้�งนี้้� ด้้วยการจััดประชุุมอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบ รวมถึึง
ปฏิิบััติิตามมาตรการและแนวทางในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด ธนาคารได้้รัับคะแนนจาก
การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 100
ในการจััดส่่งหนัังสืือบอกกล่่าวเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้ระบุุวาระการประชุุมอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ
หรืือเพื่่�อพิิจารณา รวมทั้้�งได้้ระบุุข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระ พร้้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุุม ซึ่่�งประกอบด้้วยขั้้�นตอนเข้้าร่่วมประชุุม การออกเสีียงลงคะแนน การมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น และ
รายงานประจำำ�ปีี 2563 โดยธนาคารได้้มอบหมายให้้ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ในฐานะนาย
ทะเบีียนหุ้้�นของธนาคาร เป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจาณาล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 21 วััน รวมทั้้�ง
ได้้เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้บนเว็็บไซต์์ของธนาคารล่่วงหน้้าก่่อนวััน
ประชุุมเป็็นเวลา 30 วััน เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจลงมติิ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้แจ้้ง
ผ่่านช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจนโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวหนัังสืือนััดประชุุมทางหนัังสืือพิิมพ์์
รายวัันเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันตามที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนด
ในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดยจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�
รัับลงทะเบีียน และตรวจสอบเอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะ และเพื่่�อรัักษาสิิทธิิและความ
เท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยธนาคารได้้นำำ�ระบบบาร์์โค้้ด (Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนเพื่่�อจััดพิิมพ์์บััตรลงคะแนน
ในแต่่ละวาระการประชุุม ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ธนาคารได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียน
เข้้าประชุุมได้้ล่่วงหน้้าก่่อนเวลาประชุุมนานกว่่าปกติิ เนื่่�องจากมีีขั้้�นตอนเพิ่่�มขึ้้�นในส่่วนของการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การลงทะเบีียนล่่าช้้ากว่่าเดิิม เช่่น การตรวจวััดอุุณหภููมิิผ่่านเครื่่�องและกล้้องตรวจวััด การกรอก
แบบคััดกรองตนเองก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม ฯลฯ ในระหว่่างการประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิ
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ออกเสีียงในวาระที่่�ยัังไม่่ลงมติิได้้ และในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความประสงค์์จะมอบให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทน ธนาคารได้้
จััดทำำ�แบบฟอร์์มหนัังสืือมอบฉัันทะ พร้้อมรายละเอีียดวิิธีีการมอบฉัันทะ และได้้แนบแบบฟอร์์มดัังกล่่าวจััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายพร้้อมหนัังสืือนััดประชุุม นอกจากนี้้� เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้มีีการรวมตััวของคนจำำ�นวนมาก ตามมาตรการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อดัังกล่่าว ธนาคารได้้สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบอำำ�นาจให้้กรรมการอิิสระของธนาคารออก
เสีียงลงคะแนนแทน โดยได้้เสนอชื่่�อกรรมการอิิสระพร้้อมประวััติิให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาในการมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� ในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2564 มีีผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 15 ราย มอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระที่่�ธนาคารเสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
เป็็นผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2564 กรรมการธนาคารที่่�เข้้าร่่วมประชุุมมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 7 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.64
ส่่วนกรรมการซึ่่�งอยู่่�ต่่างประเทศจำำ�นวน 3 ราย ได้้แก่่ ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง (ประธานกรรมการ) ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน
อาฮ์์มััด และนายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุุ�ล ราฮ์์มััน ไม่่ได้้เข้้าประชุุมเนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 แต่่รัับชม
และรัับฟัังการประชุุมผ่่าน Facebook Live สำำ�หรัับจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมนั้้�น มีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุม
ด้้วยตนเองและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะรวมจำำ�นวน 152 ราย รวมเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น 33,836,633,074 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 97.1695 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 27 ประจำำ�ปีี 2564 ได้้อนุุมััติิตามข้้อเสนอของ นายพอล วอง ชีี คิิน กรรมการธนาคาร และ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในฐานะผู้้�รัับมอบฉัันทะจาก CIMB Bank Berhad ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ที่่�เสนอให้้แต่่งตั้้�งนายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ กรรมการอิิสระ ซึ่่�งเป็็นประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นประธานในที่่�ประชุุม แทนประธานกรรมการซึ่่�งไม่่สามารถมาประชุุมได้้ ก่่อนเริ่่�มประชุุมในระเบีียบวาระต่่างๆ ประธาน
ในที่่�ประชุุมได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทชี้้�แจงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงสิิทธิิในการลงคะแนนเสีียงและขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประธานในที่่�ประชุุมได้้ให้้ความมั่่�นใจว่่าผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันในการสอบถาม แสดงความคิิดเห็็น
และให้้ข้้อเสนอแนะ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้นำำ�เสนอข้้อมููลในระบบวีีดีีทััศน์์ รวมทั้้�งจััดให้้มีีการแปลเป็็นภาษาอัังกฤษ
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ตอบคำำ�ถาม รวมทั้้�งให้้ข้้อมููล
ต่่าง ๆ อย่่างชััดเจน ครบถ้้วน นอกจากนี้้� การนัับคะแนนเสีียงระหว่่างการประชุุมเป็็นไปอย่่างเปิิดเผยและโปร่่งใส
การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละระเบีียบวาระเป็็นไปตามลำำ�ดัับในหนัังสืือนััดประชุุม โดยไม่่มีีการเพิ่่�มหรืือสลัับวาระการประชุุม
ในการนัับคะแนนเสีียง ธนาคารใช้้บััตรคะแนนเสีียงที่่�มีีบาร์์โค้้ด และเก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและ
งดออกเสีียง ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้จััดทำำ�รายงานการประชุุมอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อาทิิ สรุุปสาระ
สำำ�คััญของคำำ�ถาม คำำ�ชี้้�แจง ตลอดจนข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ และคะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละระเบีียบวาระ
ว่่ามีีคะแนนเสีียงเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียงจำำ�นวนเท่่าไร เป็็นต้้น โดยธนาคารได้้จััดส่่งร่่างรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในกรอบเวลาตามที่่�กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด รวมทั้้�ง
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.cimbthai.com เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้อ้้างอิิงด้้วย

8.5 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งหน้้าที่่�ในการดููแลผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ธนาคารจึึงได้้จััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในของธนาคารไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของธนาคาร รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว
ใช้้ข้้อมููลภายในอัันเป็็นสาระสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงหลัักทรััพย์์ของธนาคาร ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชน ไปใช้้เพื่่�อทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของธนาคารในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�ข้้อมููลนั้้�นจะเผยแพร่่
สู่่�สาธารณชน นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
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เทีียบเท่่า และผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารหน่่วยงานขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่าในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน รวมถึึงบุุคคลที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์กัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ได้้แก่่คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรส) บุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ และนิิติิบุุคคลที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร หรืือคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้
จดทะเบีียนสมรส) หรืือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ซึ่่�งถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดและมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมากที่่�สุุดในนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อล่่วงหน้้า รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าภายใน
3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า ต่่อ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ
นำำ�ส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าวให้้กัับเลขานุุการบริิษััทและงานบริิหารทั่่�วไปของธนาคารภายในกำำ�หนดเวลาเดีียวกััน และ
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการถืือหุ้้�นและ/หรืือหลัักทรััพย์์ของธนาคาร ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการของธนาคาร
เปิิดเผยการซื้้�อขายหุ้้�นและการถืือครองหลัักทรััพย์์ของธนาคาร โดยให้้รายงานข้้อมููลดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการทราบด้้วย
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้จััดทำำ�หลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานของ
ธนาคาร ที่่�ครอบคลุุมเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน และแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และโปร่่งใส

8.6 ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็น กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า
คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.

ลููกค้้า

ธนาคารมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เสนอบริิการและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ และการปกป้้องผลประโยชน์์ของลููกค้้า รวมทั้้�งปฏิิบััติิ
ต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว ธนาคารได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน
บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า หรืือ Customer Experience Management (CX) โดยหน่่วยงานนี้้� จะทำำ�งานร่่วมกัับ
หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลลููกค้้า และหน่่วยงานอื่่�นๆ เพื่่�อดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ของลููกค้้า ทั้้�งนี้้� หน่่วยงาน
บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าได้้จััดทำำ�นโยบายการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนเพื่่�อเป็็นเอกสารอ้้างอิิงหลัักและเป็็นแนวทาง
ในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าตามมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและหน่่วยงานราชการ หน่่วยงาน
บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าเป็็นหน่่วยงานกลาง มีีความเป็็นอิิสระในการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้า
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้รัับการแก้้ไขจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องอย่่างมีีประสิิทธิิผล เป็็นธรรม และ
ทัันเหตุุการณ์์ซึ่่�งการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนอย่่างรวดเร็็วและเป็็นรููปธรรมนี้้�มีีผลต่่อความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้า
ต่่อธนาคารเช่่นกััน นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าโดยการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงไม่่เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับบุุคคลอื่่�น เว้้นแต่่เป็็นกรณีีเปิิดเผยตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดหรืือได้้รัับอนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากลููกค้้าเท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิิจทั้้�งระดัับจุุลภาคและ
มหภาคในประเทศ ส่่งผลให้้ ธปท. ออกมาตรการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
ซึ่่�งธนาคารมีีมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ ตามหนัังสืือเวีียนของ ธปท. รวมถึึง
การเข้้าร่่วมในโครงการ “มหกรรมแก้้หนี้้�” ที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อให้้ธนาคารและสถาบัันการเงิินช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อไม่่มีี
หลัักประกัันโดยเฉพาะ โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ามีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องในการบริิหารจััดการ
การสื่่�อสารกัับลููกค้้าเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าจะได้้รัับการช่่วยเหลืือผ่่านช่่องทางที่่�ถููกต้้อง และทัันท่่วงทีี ซึ่่�งการดำำ�เนิินการนี้้�
เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น หน่่วยงานปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อรายย่่อย หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
หน่่วยงานกฎหมาย หน่่วยงานสื่่�อสารองค์์กร และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแลลููกค้้า
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2.  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีระบบการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล มีีการ
ควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ตลอดจนปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยถืือ
เป็็นนโยบายที่่�พนัักงานทุุกคนต้้องถืือปฏิิบััติิ ธนาคารเน้้นสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ปกป้้องรัักษาทรััพย์์สิิน
และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม ในขณะเดีียวกัันก็็ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิอย่่างเต็็มที่่�และเท่่าเทีียมกััน
ในลัักษณะที่่�เปิิดเผย เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใดมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�มีีการพิิจารณาในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียรายนั้้�นจะต้้องงดออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องดัังกล่่าว นอกจากเป็็นการลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ
3.  

พนัักงาน

ธนาคารเชื่่�อมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเป็็นธรรม และให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคุุณภาพของบุุคลากร
โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานมีีโอกาสในการยกระดัับการ
ปฏิิบััติิงานของตนและมีีทางเลืือกในการพััฒนาวิิชาชีีพมากขึ้้�น การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ธนาคารมีีการเติิบโต
ที่่�ยั่่�งยืืนและรองรัับแผนการขยายธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้แต่่ในภาวะที่่�ตลาดมีีการแข่่งขัันรุุนแรงก็็ตาม
4.  

เจ้้าหนี้้�และคู่่�ค้้า

ธนาคารยึึดมั่่�นในการรัักษามาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจในระดัับสููงและเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ โดยทำำ�ธุุรกิิจ
กัับเจ้้าหนี้้�และคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.  

คู่่�แข่่ง

ธนาคารเห็็นความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีการแข่่งขัันและเป็็นธรรม จึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งอย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม
รวมทั้้�งไม่่ก้้าวล่่วงเข้้าไปยัังข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่ง ในขณะเดีียวกัันก็็ช่่วยรัักษาชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่ง โดยมีีการกำำ�หนด
หลัักปฏิิบััติิที่่�ดีีทางจริิยธรรมและกฎหมายเพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับพนัักงาน
6.

ชุุมชนและสัังคม

ธนาคารตระหนัักว่่าธนาคารสามารถสร้้างผลในทางบวกต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ จึึงได้้มีีการทำำ�และส่่งเสริิมกิิจกรรม
การกุุศลต่่างๆ หลายรายการ ได้้แก่่ พิิธีีทอดกฐิิน โครงการบริิจาคโลหิิต และการบริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือพระภิิกษุุสงฆ์์
เด็็กที่่�ด้้อยโอกาส และชุุมชนโดยทั่่�วไป
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ทวีีความรุุนแรงในปีี 2564 ธนาคารยิ่่�งเพิ่่�มความห่่วงใยต่่อคุุณภาพ
ชีีวิิตและสุุขภาพของพนัักงานทุุกคน จึึงได้้มุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทำำ�งานในลัักษณะการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from Home)
มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อลดการเดิินทางและการแพร่่ระบาดของโรค และสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิงานที่่�บ้้านได้้ ธนาคาร
ได้้จััดสถานที่่�ปฏิิบััติิงานหลัักและสถานที่่�ปฏิิบััติิงานสำำ�รอง ตามแนวทางปฏิิบััติิของกรมควบคุุมโรคและของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
อย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดแนวทางปฏิิบััติิวิิถีีใหม่่ (New Normal) กล่่าวคืือ
•		มีีการคััดกรองผู้้�ที่่�เข้้ามาในพื้้�นที่่�ธนาคารทั้้�งในส่่วนของพนัักงานและบุุคคลภายนอก อาทิิ ตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ใช้้เจลแอลกอฮอลล์์ ใส่่หน้้ากากอนามััย ตลอดจนเพิ่่�มเติิมการกรอกข้้อมููลเพื่่�อคััดกรองการเดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
และการใช้้แอปพลิิเคชัันไทยชนะ
•		ลดการสััมผััสจุุดเสี่่�ยง เช่่น เปลี่่�ยนประตููเข้้าอาคารเป็็นแบบอััตโนมััติิ ซีีลปุ่่�มลิิฟต์์ด้้วยพลาสติิกใสเพื่่�อง่่ายต่่อ
การทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อได้้ทั่่�วถึึง และกำำ�หนดจำำ�นวนผู้้�เข้้าใช้้งาน
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•		 การจััดที่่�นั่่�งทำำ�งาน พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง ห้้องประชุุม ห้้องทานอาหาร ให้้มีีการเว้้นระยะห่่าง 1-2 เมตร เพิ่่�มความถี่่�
ในการทำำ�ความสะอาดจุุดสััมผััสสาธารณะด้้วยแอลกอฮอล์์ทุุกๆ ชั่่�วโมง ฉีีดน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคทุุกสุุดสััปดาห์์
ตลอดจนดููแลให้้มีีอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการรัักษาสุุขลัักษณะ (แอลกอฮอลล์์ เจลล้้างมืือ ถุุงมืือ และน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้�อโรค) อย่่างเพีียงพออย่่างน้้อย 3 เดืือน ตลอดจนจััดให้้การฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อโรคสำำ�หรัับสถานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�มีี
ลัักษณะเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
•		 ธนาคารกำำ�หนดให้้พนัักงานทุุกคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพนัักงานในกลุ่่�มที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ณ สถานที่่�ปฏิิบััติิงาน (Critical Staff) ทำำ�การตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 เป็็นประจำำ�ด้้วยชุุดตรวจแอนติิเจน
แบบเร็็ว (Antigen Test Kit) ที่่�ธนาคารจััดหาให้้ ตลอดจนจััดรถรัับส่่งให้้บริิการ และที่่�พัักเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ในการติิดเชื้้�อจากการเดิินทาง
•		 นอกจากนี้้� ยัังคงจััดให้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศและระดัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน การฝึึกซ้้อม
ระบบดัับเพลิิงเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และการตรวจสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานทุุกเดืือน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
การบริิหารจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

8.7 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
ธนาคารตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ทัันการณ์์ ชััดเจน และทั่่�วถึึง โดยเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และทางเว็็บไซต์์ของธนาคาร ทั้้�งข้้อมููลภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลในแบบรายงานประจำำ�ปีี
ตามหลัักเกณฑ์์ของทางการ อาทิิ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2) และ
การดำำ�เนิินการโครงการหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่นัักลงทุุนต่่อตลาดทุุนไทย รวมทั้้�งให้้บริิการข้้อมููล
และข่่าวสารกิิจกรรมต่่างๆ ของธนาคารกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ และประชาชน
ทั่่�วไป การดำำ�เนิินการต่่างๆ ดัังกล่่าวได้้แก่่
•		 หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และเลขานุุการบริิษััทและงานบริิหารทั่่�วไป ทำำ�หน้้าที่่�ในการเผยแพร่่ข้้อมููลธนาคาร
และเป็็นตััวแทนในการสื่่�อสารกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ สื่่�อมวลชนและผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป รายงาน
ผลประกอบการ การทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอย่่างถููกต้้อง ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามกฎหมายและ
ระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีี 2564 ธนาคารมีีกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมดัังนี้้�
1. 	นัักลงทุุ น สััมพัันธ์์ แ ละฝ่่ายบริิ ห ารได้้ มีี ก ารประชุุ ม ทางโทรศััพท์์ จำำ� นวน 3 ครั้้� ง กัับสถาบัันจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือ ได้้แก่่ บริิษััท ฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด Moody’s Investors Service (MOODY’S)
และ Rating Agency Malaysia Bhd (RAM) เพื่่�อรัับทราบสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
2.	จััดทำำ�การเผยแพร่่ข่่าว (Press Release) ในกรณีีที่่�ธนาคารมีีกิิจกรรมการลงทุุนหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�
สำำ�คััญ
3. 	มีีช่่องทางให้้ข้้อมููลและตอบข้้อซัักถามของผู้้�ลงทุุนและสื่่�อมวลชนทางอีีเมล์์ ir@cimbthai.com หรืือทางโทรศััพท์์
02-626-7820 หรืือทางเว็็บไซต์์ http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
•		 การแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชนเพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารสู่่�ประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของธนาคาร
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้ทราบข้้อมููลอย่่างทั่่�วถึึง และเปิิดโอกาสให้้นัักลงทุุนและ
นัักวิิเคราะห์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้สอบถามธนาคารเกี่่�ยวกัับผลประกอบการและการเติิบโตของธุุรกิิจได้้
นโยบายการสรรหาและการแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการสรรหาผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�โปร่่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้้ โดยได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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ในการแต่่งตั้้�งกรรมการ คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาสรรหา
คััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� และประสบการณ์์เหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายและกฎระเบีียบกำำ�หนด และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาก่่อนนำำ�เสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับ กฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รัับผิิดชอบในการทบทวนและ
พิิจารณาคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�เหมาะสมจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของธนาคารเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ
และนำำ�เสนอต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�กระบวนการจ้้างผู้้�บริิหารของ
ธนาคารเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการสรรหาและการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ ธปท. และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอื่่�นๆ
นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิเพื่่�อให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดหลัักเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามข้้อกำำ�หนดในรััฐธรรมนููญ อาทิิ ความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด
เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษาอบรม หรืือ
ความคิิดเห็็นทางการเมืือง อัันไม่่ขััดต่่อบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญ รวมทั้้�งการไม่่ร่่วม เกี่่�ยวข้้อง หรืือสนัับสนุุนหน่่วยงาน
หรืือบุุคคลที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกกรณีี
นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
ธนาคารไม่่สนัับสนุุนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีการกระทำำ�หรืือการดำำ�เนิินการอัันมีีลัักษณะเป็็นการละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� คณะกรรมการธนาคารจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคนต้้องไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� เช่่น การทำำ�ซ้ำำ�� ดััดแปลง หรืือเผยแพร่่งานสร้้างสรรค์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�
ฯลฯ แก่่สาธารณชนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
นโยบายการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อควบคุุมและติิดตามดููแลการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างธนาคารกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าว คณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร (รายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีีย) โดยให้้กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ต่่อเลขานุุการบริิษััทภายใน 7 วัันทำำ�การ นัับจากสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลา 6 เดืือน และเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล โดยเลขานุุการ
บริิ ษััท จะนำำ� เสนอสำำ� เนารายงานการมีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยดัั งกล่่ า วต่่ อ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อทราบภายใน 7 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่�เลขานุุการบริิษััทได้้รัับรายงานดัังกล่่าวจากกรรมการและผู้้�บริิหาร ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดธุุรกรรมอัันมีีผลประโยชน์์ขััดแย้้ง คณะกรรมการได้้ขอความร่่วมมืือให้้กรรมการ
ทุุกคนรายงานการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียของตนต่่อคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิและข้้อกำำ�หนดที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันคอร์์รััปชััน ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายและ
แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษััทในเครืือ ยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม
อย่่างเคร่่งครััด โดยคณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายหรืือกฎระเบีียบใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการให้้ การรัับของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง ซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนด
สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน เพื่่�อนำำ�มาบัังคัับใช้้กัับผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ
ธนาคารและบริิษััทในเครืือ โดยคณะกรรมการกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการให้้ การรัับของขวััญ
และการเลี้้�ยงรัับรองเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เช่่นกััน
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9.1 ระบบการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารจััดโครงสร้้าง วางนโยบายและระเบีียบ
การปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง
และระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีเพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
ของธนาคารเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและเป็็นไปตาม
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี นอกจากนี้้� ธนาคาร
มีีกระบวนการควบคุุมติิดตาม ประเมิินความ
เพีียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการ
ควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอ มีีความเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

องค์์กรและสภาพแวดล้้อม
		 ธนาคารมีีการจััดองค์์กรโดยคำำ�นึึงถึึงการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายใน รวมทั้้�งระบบควบคุุมติิดตามและตรวจสอบที่่�มีีประสิิทธิิผล (Three Lines of Defence) นอกจากนี้้� ธนาคาร
ยัังมีีการติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็นไปตามหลัักจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจระยะสั้้�น
และระยะกลางเพื่่�อกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานระดัับบริิหาร
ทั้้�งองค์์กรได้้ทราบและนำำ�ไปดำำ�เนิินการให้้บรรลุุแผนและเป้้าหมายที่่�วางไว้้

การบริิหารความเสี่่�ยง
		 ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก คณะกรรมการ
ธนาคารแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) และคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่่�อกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
ตลอดจนประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ BRCC และ RMC
เป็็นผู้้�กำำ�หนดกรอบการดููแลความเสี่่�ยง นโยบายและระเบีียบงานต่่างๆ ในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
ตลอดจนกำำ�หนดมาตรการการควบคุุมและติิดตามความเสี่่�ยงต่่างๆ และเสริิมสร้้างให้้มีีวััฒนธรรมองค์์กร
ที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง

การควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร
		 ธนาคารมีีการกำำ�หนดและทบทวน ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารแต่่ละระดัับ รวมทั้้�ง
มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ระหว่่างผู้้�บริิหารระดัับต่่างๆ อย่่างชััดเจนเป็็นกลไกสำำ�คััญในการถ่่วงดุุลอำำ�นาจการบริิหาร
(Check and Balance) โดยจััดทำำ�เป็็นระเบีียบงานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
		ฝ่่ายบริิหารจะนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาทุุกครั้้�ง ในกรณีีที่่�ธนาคารให้้สิินเชื่่�อแก่่หรืือลงทุุน
ในกิิจการที่่�ธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง
ส่่วนธุุรกรรมการขาย ให้้ ให้้เช่่า รัับซื้้�อ หรืือเช่่าทรััพย์์สิินใดๆ กัับกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าวจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�ธนาคารกำำ�หนด
		 นอกจากนี้้� ธนาคารมีีหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมติิดตามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารเป็็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบีียบของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร และมีี
หน่่วยงานตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารจััดการและ
การปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายในที่่�ดีี

ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
		 ธนาคารใช้้นโยบายและวิิธีีการทางการบััญชีีตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไปและเหมาะสมกัับ
ธุุรกิิจของธนาคาร ธนาคารมีีการพััฒนาจััดการระบบข้้อมููลสารสนเทศ และระบบฐานข้้อมููลอื่่�นๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้สามารถใช้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญได้้อย่่างเพีียงพอและทัันเวลา ธนาคารมีีระบบการควบคุุมการใช้้งานและจััดเก็็บ
เอกสารสำำ�คััญทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเหมาะสมและรััดกุุม นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการสื่่�อสารนโยบายระเบีียบ
ปฏิิบััติิงานไปยัังพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ
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ระบบการควบคุุมและติิดตาม
		 ธนาคารมีีระบบการควบคุุมและสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงาน
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนระบบการควบคุุมภายในที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� ธนาคาร
มีีการจััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีี ซึ่่�งจะมีีการทบทวนเป็็นระยะๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการมีีประสิิทธิิผลและสอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบจะติิดตามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อสัังเกตหรืือข้้อเสนอแนะเป็็นที่่�น่่าพอใจ

9.2 รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (เกี่่�ยวข้้องกััน
โดยการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน) และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป) รายการธุุรกิิจ
ดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจและเกณฑ์์ตามสััญญาที่่�ตกลงร่่วมกัันระหว่่างธนาคารและกิิจการหรืือบุุคคลเหล่่านั้้�น
ซึ่่�งเป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ (รายละเอีียดเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 45 ของงบการเงิินสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
- รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล
อดีีตรัักษาการกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในฐานะที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร

ธนาคารได้้จำำ�หน่่ายรถประจำำ�ตำำ�แหน่่งเดิิมของนายสุุธีีร์์
โล้้วโสภณกุุล ให้้กัับนายสุุธีีร์์ ในราคา 1,059,000 บาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 22
มกราคม 2564 (ยกเว้้นนายสุุธีีร์์
โล้้วโสภณกุุล ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายรถประจำำ�
ตำำ�แหน่่งเดิิมของนายสุุธีีร์์
ในราคา 1,059,000 บาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) ซึ่่�งเป็็น
ราคาเฉลี่่�ยของราคาจำำ�หน่่าย
ของผู้้�สนใจซื้้�อ 6 ราย และ
พิิจารณาว่่าเป็็นราคาที่่�
สมเหตุุสมผล
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
กรรมการธนาคาร
ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของนิิติิบุุคคล

ธนาคารทบทวนและขยายวงเงิินสิินเชื่่�อทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคล
และกำำ�หนดวัันทบทวนวงเงิินครั้้�งถััดไปเป็็นภายในวัันที่่� 31
มกราคม 2565

กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
โดยอ้้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้้บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศจากกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
สำำ�หรัับการพััฒนาโซลููชััน IBOR โดยค่่าบริิการที่่�จะชำำ�ระให้้
กัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีจะครอบคลุุมบริิการ Bloomberg Support
และจััดสรรค่่าใช้้จ่่ายตามรายละเอีียดดัังนี้้�

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

เงิินให้้สิินเชื่่�อ
และเงิินฝาก

จำำ�นวน
บััญชีี

ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จััดสรร
(ร้้อยละ)

ซีีไอเอ็็มบีี ไทย

25

20

ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จััดสรร
(USD)

ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จััดสรร
(MYR)

31,800.00 128,790.00

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
กุุมภาพัันธ์์ 2564 (ยกเว้้น
นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์ ที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
และงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
กุุมภาพัันธ์์ 2564 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

การจััดสรรค่่าใช้้จ่่ายตามตารางข้้างต้้น คำำ�นวณจากค่่าใช้้จ่่าย
รายปีี ซึ่่�งรวมภาษีี SST ของประเทศมาเลเซีีย ร้้อยละ 6
แต่่ยัังไม่่รวมภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่าย และภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มของไทยและ
ไม่่รวมราคาบวกเพิ่่�ม (Arm’s Length Markup) ร้้อยละ 5
ทั้้�งนี้้� สััญญาการใช้้บริิการจะครอบคลุุมระยะเวลาสองปีี และ
กำำ�หนดทบทวนสััดส่่วนการจััดสรรค่่าใช้้จ่่ายเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ธนาคารได้้รัับการจััดสรรค่่าใช้้จ่่ายรวมต่่อปีี 1,399,851 บาท
(รวมภาษีี SST / ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่าย / ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม /
ราคาบวกเพิ่่�ม (Arm’s Length Markup) ร้้อยละ 5)
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการพััฒนาโซลููชัันเว็็บไซต์์และการตลาดดิิจิิทััล
ใหม่่ (New Website & Digital Marketing Solutions) จาก
iCIMB และได้้รัับการจััดสรรค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการใช้้บริิการ
พััฒนาเว็็บไซต์์จำำ�นวน 3,957,713.81 บาท ครอบคลุุม
ระยะเวลา 5 ปีี
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
กุุมภาพัันธ์์ 2564 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร
จำำ�กััด (บบส.สาทร) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่โดยอ้้อม
ของธนาคาร

ธนาคารแก้้ ไขเอกสารแนบ 9 ของข้้อตกลงบริิการหลััก
(Master Servicing Agreement) ซึ่่�งเข้้าทำำ�กัับ บบส. สาทร
ในการให้้บริิการด้้านกฎหมายแก่่ธนาคาร โดยเป็็นการขยาย
ระยะเวลาของข้้อตกลงบริิการหลัักออกไปอีีก 3 ปีี ส่่งผลให้้
ข้้อตกลงมีีผลถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2566
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank), Singapore Branch
เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�ม
ซีีไอเอ็็มบีีเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารเข้้าทำำ�สััญญาการจััดจำำ�หน่่าย (Distribution
Agreement) กัับ CIMB Bank, Singapore Branch
ในรููปแบบสิิทธิิไม่่จำำ�กััดแต่่เพีียงผู้้�เดีียว (Non-Exclusivity)
โดยมีีประมาณการค่่าธรรมเนีียมการจััดจำำ�หน่่ายอยู่่�ใน
ช่่วงร้้อยละ 0.1 ถึึงร้้อยละ 5.0 ของจำำ�นวนเงิินตามสััญญา
(Notional Amount) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับอััตราตลาด
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGS-CIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารเปิิดบััญชีีผู้้�รัับฝากทรััพย์์สิิน (Custodian Account)
กัับ CGS-CIMB เพื่่�อรองรัับการทำำ�ธุุรกรรมตลาดทุุน
ในต่่างประเทศ โดยมีีประมาณการค่่าธรรมเนีียมการจััด
จำำ�หน่่ายอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.1 ถึึงร้้อยละ 5.0 ของจำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
(บลจ.พริินซิิเพิิล) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่โดยอ้้อม
ของธนาคาร

ธนาคารต่่ออายุุสััญญาการให้้เช่่าพื้้�นที่่�บริิเวณชั้้�น 16 (พื้้�นที่่�
600 ตร.ม.) และชั้้�น 15 (436 ตร.ม.) ของอาคารธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีี ไทย หลัังสวน แก่่ บลจ.พริินซิิเพิิล
อััตราค่่าเช่่ากำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
- ปีีแรก คิิดอััตราเดิิมที่่� 735 บาท / ตร.ม. / เดืือน
- ปีีที่่�สอง ปรัับเพิ่่�มร้้อยละ 5 จากอััตราค่่าเช่่าปีีแรก
- ปีีที่่�สาม ปรัับเพิ่่�มร้้อยละ 5 จากอััตราค่่าเช่่าปีีที่่�สอง
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าในปีีที่่�สองและสามนั้้�น สามารถเจรจา
ต่่อรองได้้ แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่าอััตราค่่าเช่่าปีีแรก โดยให้้เป็็น
ไปตามอำำ�นาจอนุุมััติิของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
กุุมภาพัันธ์์ 2564 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
มีีนาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
เมษายน 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้า
ร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่� 24
พฤษภาคม 2564 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศจาก iCIMB สำำ�หรัับ
โครงการพััฒนาระบบการจััดอัันดัับภายใน (Internal Rating
System (ICRES) Enhancement Project) ซึ่่�ง iCIMB
คิิดค่่าบริิการครั้้�งเดีียวรวม 30,636.11 มาเลเซีียริิงกิิต
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
รายใหญ่่ของธนาคาร ที่่�ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 94.83 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ทั้้�งหมดที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

ธนาคารชำำ�ระค่่าบริิการสิิทธิิการใช้้งานระบบ Intelligent
Campaign Management System (iCAMS) ซึ่่�งเป็็นระบบ
เรีียลไทม์์ที่่�ทำำ�งานตามกฎที่่�กำำ�หนดไว้้ และนำำ�มาใช้้งานเพื่่�อ
พััฒนาประสบการณ์์การใช้้บริิการของลููกค้้าของธนาคาร
โดยค่่าบริิการดัังกล่่าวเป็็นการจััดสรรตามจำำ�นวนลููกค้้า
และกำำ�หนดเพดานสููงสุุดไม่่เกิิน 1,572,235 มาเลเซีียริิงกิิต
สำำ�หรัับปีี 2564 และ 2565
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััทใน
กลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารต่่ออายุุสััญญาการใช้้บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สำำ�หรัับระบบ ShARP ที่่�เข้้าทำำ�กัับ iCIMB โดยมีีค่่าบริิการ
เท่่ากัับ 264,781 มาเลเซีียริิงกิิต (ไม่่รวมภาษีี) ครอบคลุุม
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ปีี 2564 ถึึง 2568
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
กรรมการธนาคาร
ในฐานะที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ
ของนิิติิบุุคคลแห่่งหนึ่่�ง

ธนาคารทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อปััจจุุบัันให้้กัับนิิติิบุุคคล ซึ่่�งเป็็น
รายการให้้กู้้�ยืืมบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
มิิถุนุ ายน 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้า
ร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
มิิถุนุ ายน 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27
สิิงหาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้า
ร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 9/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27
กัันยายน 2564 (ยกเว้้น
นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ ที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
และงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ
กรรมการธนาคาร
ในฐานะเป็็นกรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ของนิิติิบุุคคลแห่่งหนึ่่�ง

ธนาคารทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อประจำำ�ปีีให้้กัับนิิติิบุุคคล

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการจาก iCIMB ในการดำำ�เนิินการโครงการ
Group Digital Procurement ให้้กัับธนาคาร โดยชำำ�ระ
ค่่าดำำ�เนิินการใหม่่ และค่่าบริิการอื่่�นๆ (ตามการจััดสรร)
เป็็นจำำ�นวนรวม 7,640,356.45 บาท ครอบคลุุมระยะเวลา
5 ปีี ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2565 ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2570

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
CIMB Group Holdings Bhd
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่โดยอ้้อม
ของธนาคาร

ธนาคารเข้้าทำำ�สััญญาใช้้บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศกัับ
CIMB Group Holdings Bhd เพื่่�อสิิทธิิในการใช้้งาน
แอปพลิิเคชััน PBM เพื่่�อสนัับสนุุนการประชุุมคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�มีีกรรมการเป็็น
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม โดยครอบคลุุมระยะเวลานัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 16
ธัันวาคม 2564 ถึึงกุุมภาพัันธ์์ 2566 และกำำ�หนดค่่าบริิการ
รวม 25,460.74 มาเลเซีียริิงกิิต
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

นางวิิจิิตรา ธรรมโพธิิทอง
(ภรรยาของนายไพศาล
ธรรมโพธิิทอง ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหาร
สููงสุุดเทคโนโลยีีและวิิทยาการ
ข้้อมููล และผู้้�บริิหารสููงสุุด
ธุุรกรรมการเงิิน ธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีี ไทย) ในฐานะเป็็น
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลของนิิติิบุุคคล

ธนาคารต่่ออายุุสััญญาการเช่่าพื้้�นที่่�ของสาขาพาราไดซ์์
พาร์์ค ศรีีนคริินทร์์ ของธนาคาร กัับนิิติิบุุคคลที่่�มีีโครงสร้้าง
การถืือหุ้้�นเกี่่�ยวโยงกัับนางวิิจิิตรา ธรรมโพธิิทอง โดยเป็็น
การต่่ออายุุสััญญาออกไป 1 ปีี 6 เดืือน 12 วััน ในอััตรา
ค่่าเช่่าคงเดิิมที่่� 2,050 บาท / ตร.ม. / เดืือน (ไม่่รวมภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม) ภายใต้้เงื่่�อนไขปััจจุุบััน

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 9/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27
กัันยายน 2564 (ยกเว้้น
นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ ที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
และงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรให้้สััตยาบัันรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 26
ตุุลาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 26
ตุุลาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
พฤศจิิกายน 2564 เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการ HRIS จาก iCIMB โดยเข้้าทำำ�สััญญา
ครอบคลุุมระยะเวลา 3 ปีี และมีีอััตราค่่าบริิการรายปีี
(ไม่่รวมภาษีี) ดัังนี้้�
หน่่วย: มาเลเซีียริิงกิิต
ปีี 2567

ค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงานรวม

1,017,431.43 1,028,050.11 1,039,915.82

3,085,397.36

ปีี 2565

ปีี 2566

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGS-CIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารแก้้ ไขสััญญาการให้้บริิการที่่�ทำำ�ร่่วมกัับ CGS-CIMB
ในส่่วนของการแบ่่งรายได้้จากธุุรกิิจ EDB ที่่�สััดส่่วน
ร้้อยละ 50:50 ค่่าบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา รวมถึึงเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินงาน (Base Fee) กรณีีผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่
นอกจากนี้้� ธนาคารเข้้าทำำ�สััญญาใหม่่กัับ CGS-CIMB
สองฉบัับ ได้้แก่่ สััญญาการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Data Processing Agreement) และสััญญาการเป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่าย (Selling Agent Agreement)

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
พฤศจิิกายน 2564 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 12/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15
ธัันวาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
(iCIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการงาน Feedback Form จาก iCIMB โดยมีี
การคิิดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ (OPEX) ดัังนี้้�
1. การพััฒนา/การผนวกแบบฟอร์์ม - คิิดค่่าบริิการ
ครั้้�งเดีียวจากประมาณการปริิมาณการใช้้งานในระยะเวลา
5 ปีี โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายรวม 185,304.36 บาท
2. การดููแลและสนัับสนุุน - คิิดค่่าบริิการระยะเวลา 5 ปีี
ตามจำำ�นวนการยื่่�นแบบฟอร์์มรายปีีที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยมีี
ค่่าบริิการรวม 279,890.11 บาท
การชำำ�ระค่่าบริิการจะครอบคลุุมระยะเวลา 5 ปีี ตาม
กำำ�หนดการดัังนี้้�
- ปีีที่่� 1 	ชำำ�ระ 333,369.95 	บาท
- ปีีที่่� 2 	ชำำ�ระ 50,582.49 	บาท
- ปีีที่่� 3 	ชำำ�ระ 41,239.20 	บาท
- ปีีที่่� 4 	ชำำ�ระ 19,866.65 	บาท
- ปีีที่่� 5 	ชำำ�ระ 20,136.18 	บาท
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 12/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15
ธัันวาคม 2564 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
Bhd ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมและงดออกเสีียงใน
วาระนี้้�) เห็็นควรอนุุมััติิรายการ
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
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-    รายการสิินเชื่่�อ เงิินฝาก และภาระผููกพััน
ก. ธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อ ภาระผููกพััน และเงิินฝากกัับกิิจการที่่�ธนาคารและบริิษััทย่่อย หรืือกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป หรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า ถืือหุ้้�นรวมกัันตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของทุุนที่่�ชำำ�ระแล้้วของ
กิิจการนั้้�น ดัังนี้้�
ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

รายชื่่�อบริิษััท

รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน ภาระ สิินทรััพย์์
เงิิน ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ผููกพััน
อื่่�น รัับฝาก
(หนี้้�สิิน)

  
การ
เงิิน
ถืือหุ้้�น
กู้้�ยืืม หนี้้�สิินอื่่�น (%)
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�น
โดยธนาคารโดยตรง
บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด

บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด

26,128

-

-

6

243

-

-

- 99.99 นายตััน คีีท จิิน
นางสาวศศิิมา ทองสมััคร
นางสาวปิิยวรรณ
เธีียรพรานนท์์
นายสุุวดิิศ ดิิสถาพร
นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง

740

-

-

7

355

-

-

- 99.99 นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว
นายยอง เทีียน ลิิม
นายมนตรีี พ่่วงพููล
นางสาวพรภััทร
อาทรสมบััติิ
นางสาวเพ็็ญพร กำำ�พุุสิิริิ

-

-

-

-

13

-

-

- 99.99 นายตััน คีีท จิิน
นางสาวพััทยา
อุุปพัันธ์์พฤทธิ์์�
นางสาวศศิิมา ทองสมััคร
นางสาวอรอนงค์์
อุุดมก้้านตรง

-

212

3

1,442

-

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Bhd

210 9,363

895 94.83 ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง
ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน
อาฮ์์มััด

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

-

- 25,720

-

-

-

-

-

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

-

- 13,437

-

-

-

-

-

-

- 13,529

-

-

-

-

-

- สััญญาซื้้�อ

-

-

6,702

-

-

-

-

-

- สััญญาขาย

-

-

581

-

-

-

-

-

-

-

6,111

-

-

-

-

-

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า
- สััญญาซื้้�อ
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาขาย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

รายชื่่�อบริิษััท

รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน ภาระ สิินทรััพย์์
เงิิน ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ผููกพััน
อื่่�น รัับฝาก
(หนี้้�สิิน)

  
การ
เงิิน
ถืือหุ้้�น
กู้้�ยืืม หนี้้�สิินอื่่�น (%)
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

บริิษััทภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน
CIMB Bank Plc, Cambodia

-

256

-

-

-

29

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

27

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

2

-

-

-

22

-

-

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์
สาทร จำำ�กััด

-

-

-

1

797

-

-

8

-

-

-

-

734

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

- สััญญาซื้้�อ

-

-

767

-

-

-

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด

-

-

-

20

830

-

-

2

531

-

877

-

442

-

-

1

นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ

กิิจการร่่วมค้้า
ของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่
บริิษััทหลัักทรััพย์์
ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า
- สััญญาขาย
อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว

ธนาคารจ่่ายดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับเงิินฝากจากกิิจการและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในอััตราปกติิสำำ�หรัับผู้้�ฝากเงิินทั่่�วไป
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ข. ธนาคารไม่่มีีบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมของธนาคารรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมของธนาคาร
- 	ความเป็็นมาของรายการระหว่่างกัันและความสมเหตุุสมผลของรายการ
รายการระหว่่างกัันซึ่่�งธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อและภาระผููกพัันกัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ขึ้้�นไปหรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่านั้้�น เป็็นการให้้กู้้�ยืืมซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการของธนาคาร อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้เป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
สวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานของธนาคาร รายการระหว่่างกัันซึ่่�งธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อ ภาระผููกพััน และเงิินฝากแก่่
กิิจการที่่�ธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป หรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
ถืือหุ้้�นรวมกัันตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของทุุนที่่�ชำำ�ระแล้้วของกิิจการ บางส่่วนเป็็นเงิินกู้้�ที่่�โอนมาจากการควบรวมกิิจการ
กัับธนาคาร บางส่่วนมาจากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้� และบางส่่วนเป็็นเงิินให้้สิินเชื่่�อใหม่่ โดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ย
ตามอััตราตลาดทั่่�วไปและเป็็นเงื่่�อนไขปกติิของการทำำ�ธุุรกิิจ
- 	ขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันและมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน
ตามข้้อบัังคัับของธนาคาร การอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันของธนาคารจะต้้องผ่่านขั้้�นตอนในการพิิจารณาอนุุมััติิตาม
นโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิของธนาคาร รวมทั้้�งต้้องผ่่านการวิิเคราะห์์และการให้้ความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่�มีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้้�บริิหารหรืือกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในเรื่่�องนั้้�นๆ จะไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิในเรื่่�องดัังกล่่าว
แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
การทำำ�รายการระหว่่างกัันของธนาคาร เป็็นรายการซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป โดยทุุกรายการได้้ดำำ�เนิินการตาม
ขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการอนุุมััติิตามที่่�กำำ�หนด และสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความเป็็นไปได้้ว่่าการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคตจะยัังคงเกิิดขึ้้�นตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ซึ่่�งธนาคาร
ได้้มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการอนุุมััติิและทบทวนรายการอย่่างชััดเจนไว้้แล้้ว
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
และผู้บริหารของธนาคารในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทอื่น
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 7

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 8

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ 9

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ 10

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงิิน
ย้้อนหลััง 3 ปีี

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ผลการดำ�เนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

817,779,386

917,689,843

1,350,614,011

สิินทรััพย์์
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

9,261,643,964

6,188,677,940

5,926,869,512

31,302,996,216

35,233,559,419

31,951,657,955

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,418,710,687

57,560,610,597

43,459,245,755

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

74,279,241,219

61,490,898,712

53,989,591,607

2,904,440,639

2,933,315,115

2,208,315,115

202,709,335,507

217,575,772,174

224,778,419,827

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

1,004,249,273

909,229,206

894,230,172

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

3,654,669,922

3,184,960,352

3,339,032,032

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

165,335,747

231,112,349

240,214,966

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

917,575,324

920,772,733

1,015,531,376

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

769,150,376

-

276,466,080

13,660,011,269

16,051,131,778

14,967,549,671

5,805,942,605

3,051,557,703

6,431,343,941

1,208,125,459

1,450,159,918

1,861,442,869

394,879,207,593

407,699,447,839

392,690,524,889

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
รวมสิินทรััพย์์
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

182,778,838,078

194,149,733,163

199,132,082,337

55,396,711,208

47,094,775,120

43,155,864,541

432,383,333

256,215,690

268,816,305

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

17,743,842,598

28,948,798,788

24,422,519,906

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

42,707,621,778

57,221,163,685

44,659,756,168

29,466,009,167

19,449,377,487

23,818,667,017

168,573,732

233,549,214

240,214,966

2,490,519,884

2,512,525,405

2,359,219,094

-

29,749,582

-

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,885,571,233

12,111,017,104

9,158,264,057

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

5,456,623,472

3,805,723,315

5,614,819,508

หนี้้�สิินอื่่�น

3,294,044,122

2,655,088,383

3,001,524,762

354,820,738,605

368,467,716,936

355,831,748,661

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

รวมหนี้้�สิิน
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

1,127,058,864

1,593,402,211

1,310,987,496

-

-

-

574,030,000

536,200,000

403,980,000

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

10,800,283,396

9,545,031,964

7,586,712,004

รวมส่่วนของเจ้้าของ

40,058,468,988

39,231,730,903

36,858,776,228

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

394,879,207,593

407,699,447,839

392,690,524,889

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินจากการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีีย
ของธนาคารในบริิษััทย่่อย
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

9,387,300,163

11,201,604,569

13,649,194,419

(2,693,116,653)

(4,054,796,751)

(5,465,461,170)

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

6,694,183,510

7,146,807,818

8,183,733,249

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

1,322,580,543

1,152,370,880

1,535,745,658

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

(401,185,743)

(359,666,589)

(370,326,208)

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

921,394,800

792,704,291

1,165,419,450

1,150,650,828

940,068,305

(176,978,157)

322,398,612

306,009,145

343,978,417

-

45,184,134

-

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

890,708,086

1,650,540,439

137,640,997

รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

9,979,335,836

10,881,314,132

9,653,793,956

3,617,756,188

3,555,060,193

4,367,809,334

ค่่าตอบแทนกรรมการ

16,395,200

11,451,500

11,507,000

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

731,198,035

649,001,726

1,050,453,383

ค่่าภาษีีอากร

285,287,620

396,209,137

397,538,486

1,337,595,498

1,891,063,068

1,173,413,223

รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

5,988,232,541

6,502,785,624

7,000,721,426

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

2,398,832,776

1,852,458,534

-

-

-

1,406,052,259

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

1,592,270,519

2,526,069,974

1,247,020,271

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(158,262,635)

(311,794,035)

(318,004,626)

กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

1,434,007,884

2,214,275,939

929,015,645

รายได้้ดอกเบี้้�ย
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากการขายสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

อื่่�นๆ

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

-

-

472,498,608

(839,780,330)

237,077,203

-

(166,467,983)

270,828,601

(54,736,432)

(7,673,400)

(5,674,282)

(16,238,529)

203,022,741

(101,638,137)

(52,189,142)

(810,898,972)

400,593,385

349,334,505

653,177,627

-

-

29,545,581

(4,745,397)

-

(356,174,788)

(109,829,298)

-

183,738,595

48,387,513

(229,255,158)

(132,546,533)

(1,616,159)

-

377,740,482

(67,803,341)

(229,255,158)

(433,158,490)

332,790,044

120,079,347

1,000,849,394

2,547,065,983

1,049,094,992

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ขาดทุุนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
การเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอัันเนื่่�องมาจาก
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์
หลัังออกจากงาน
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวม (ขาดทุุน) กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

174

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

1,434,007,884

2,214,275,939

929,015,645

-

-

-

1,434,007,884

2,214,275,939

929,015,645

1,000,849,394

2,547,065,983

1,049,094,992

-

-

-

1,000,849,394

2,547,065,983

1,049,094,992

0.04

0.06

0.03

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

การแบ่่งปัันกำำ�ไรสุุทธิิ
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

การแบ่่งปัันกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นสำำ�หรัับกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (หุ้้�น)
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งบกระแสเงิินสด

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

1,592,270,519

2,526,069,974

1,247,020,271

598,269,940

608,622,299

409,743,630

2,398,832,776

1,852,458,534

-

-

-

1,406,052,259

41,180,537

25,854,417

41,716,546

297,635,017

138,769,927

161,484,027

27,820,226

(2,936,179)

(1,689,129)

(1,960,122,162)

(920,746,834)

(926,288,301)

2,491,548,095

510,273,026

(2,128,477,621)

(322,398,612)

(306,009,145)

(343,978,417)

(9,775,090)

(5,363,272)

(10,105,201)

91,267,769

102,249,659

19,481,182

6,485,778

138,703,033

-

กำำ�ไรจากการโอนส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

(4,996,499)

-

-

กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและยกเลิิกสััญญาเช่่า

(1,045,281)

(446,664)

-

(699,830,595)

966,869,263

2,802,923,204

(9,387,300,163)

(11,201,604,569)

(13,649,194,419)

(12,445,667)

(755,659,304)

(8,427,415)

2,693,116,653

4,054,796,751

5,465,461,170

(2,159,486,759)

(2,268,099,084)

(5,514,278,214)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็น
เงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
สำำ�รองจากการประมาณการหนี้้�สิิน
ขาดทุุน (กลัับรายการ) จากการด้้อยค่่า
ทรััพย์์สิินรอการขายและสิินทรััพย์์อื่่�น
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ของตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมและตราสารอนุุพัันธ์์
ขาดทุุน (กำำ�ไร) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่า
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน / เงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอาคารและอุุปกรณ์์
ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายอาคาร อุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าอาคารและอุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
   สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

(3,070,771,059)

(265,895,214)

479,808,747

112,946,949

(2,422,500,233)

(7,600,214,256)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน / เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

12,888,257,250

ทรััพย์์สิินรอการขาย

36,089,605

6,165,353,391 (13,636,192,583)
74,906,856

47,158,444

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

2,391,120,509

สิินทรััพย์์อื่่�น

(279,797,570)

147,675,240

696,514,279

(11,370,895,085)

(4,982,349,174)

13,917,044,998

8,301,936,088

3,938,910,579

(1,199,158,714)

176,167,643

(12,600,615)

(110,175,143)

ประมาณการหนี้้�สิิน

(160,297,536)

(181,922,457)

(143,437,882)

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

2,774,554,129

2,952,753,047

5,247,770,035

616,257,033

(6,947,129)

117,760,845

(1,083,582,107) (8,914,605,805)

หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

หนี้้�สิินอื่่�น
เงิินสดได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ภาษีีจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิ ได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

10,256,081,197

2,055,703,100 (16,612,005,249)

8,424,132,846

10,064,766,872

10,726,606,726

(3,036,794,473)

(6,322,698,867)

(6,579,515,960)

(519,136,606)

(160,468,867)

121,054,277

15,124,282,964

5,637,302,238 (12,343,860,206)
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

(46,972,029,478)

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

35,650,374,631

31,097,145,355

42,795,057,786

(2,841,930,760)

(2,605,255,006)

(4,192,283,404)

659,950,000

461,800,000

4,731,280,000

เงิินสดรัับจากการรัับชำำ�ระหนี้้�เงิินลงทุุนในลููกหนี้้�

-

-

788,253

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

-

2,564,090

(399,566)

-

-

690,050

9,791,713

-

-

(725,000,000)

-

28,874,475

-

-

เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

(151,936,679)

(164,644,697)

(250,101,510)

เงิินสดรัับจากการขายอาคารและอุุปกรณ์์

13,592,757

6,963,414

7,577,958

(360,769,028)

(403,693,296)

(667,017,974)

12,445,667

755,659,304

8,427,415

1,361,455,277

1,220,332,892

2,283,217,733

(12,599,682,654)

(6,445,439,225)

17,170,176,865

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น / หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายและไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น /
หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินสดจ่่ายเพิ่่�มทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิ (ใช้้ ไปใน) ได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดรัับจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน
เงิินสดจ่่ายจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

22,736,811,210

6,287,130,122

12,703,354,793

(25,097,656,632)

(5,657,251,431) (17,909,088,000)

เงิินปัันผลจ่่าย

(174,111,309)

(174,111,309)

-

เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(81,884,555)

(74,879,569)

-

(2,616,841,286)

380,887,813

(5,205,733,207)

(7,669,481)

(5,674,994)

(15,953,935)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ

(99,910,457)

(432,924,168)

(395,370,483)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

917,689,843

1,350,614,011

1,745,984,494

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันปลายปีี

817,779,386

917,689,843

1,350,614,011

85,175,078

39,281,470

89,686,806

448,375,550

381,042,146

124,753,905

-

52,608,586

-

เงิินสดสุุทธิิ (ใช้้ ไปใน) ได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
กำำ�ไรจากการแปลงค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมประกอบกระแสเงิินสด
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
รัับโอนทรััพย์์สิินรอการขายจากที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ตััดจำำ�หน่่ายส่่วนเกิินหรืือส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ย
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน
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31 Dec 21

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 Dec 20

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 Dec 19

71.1

64.3

61.6

14.4

20.3

9.6

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

3.6

5.8

2.6

อััตราดอกเบี้้�ยรัับ(1) (%)

4.3

4.6

6.0

อััตราดอกเบี้้�ยจ่่าย(2) (%)

1.0

1.5

2.1

ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ย(3) (%)

3.2

3.1

3.9

อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน (%)

2.0

3.0

2.6

60.0

59.8

73.0

2.1

2.1

2.6

0.4

0.5

0.3

0.02

0.03

0.03

9.3

10.0

9.6

อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ต่่อเงิินกู้้�ยืืม(4) (%)

99.6

102.2

103.6

อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ต่่อเงิินฝาก (modified LDR)(5)(%)

87.8

88.0

96.8

อััตราส่่วนเงิินฝากต่่อหนี้้�สิินรวม (%)

51.0

53.4

56.0

เงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (%)

21.8

20.8

17.4

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนขั้้�นที่่� 1 (%)

15.7

14.9

12.4

อััตราส่่วนคุุณภาพสิินทรััพย์์
อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญต่่อสิินเชื่่�อรวม และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ (%)

3.4

3.9

4.3

อััตราส่่วนหนี้้�สููญต่่อสิินเชื่่�อรวม และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ(%)

0.5

0.7

0.6

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อสิินเชื่่�อรวม(6) (%)

3.6

4.5

4.6

อััตราส่่วนดอกเบี้้�ยค้้างรัับต่่อสิินเชื่่�อรวม และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ (%)

2.0

1.4

1.4

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของธนาคาร
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้ (%)
อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน  
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

หมายเหตุ:
(1)	อััตราดอกเบี้้�ยรัับ = รายได้้ดอกเบี้้�ย / (เงิินให้้สิินเชื่่�อเฉลี่่�ย+รายการระหว่่างธนาคารที่่�มีีดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ย)
(2)	อััตราดอกเบี้้�ยจ่่าย = ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย / (เงิินฝากเฉลี่่�ย+เงิินกู้้�ยืืมเฉลี่่�ย+หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถามเฉลี่่�ย+รายการระหว่่างธนาคารที่่�
มีีดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ย)
(3)	ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ย = อััตราดอกเบี้้�ยรัับ-อััตราดอกเบี้้�ยจ่่าย
(4)	อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ต่่อเงิินกู้้�ยืืม = เงิินให้้สิินเชื่่�อ / (เงิินฝาก+หนี้้�สิินจ่่ายเมื่่�อทวงถาม+เงิินกู้้�ยืืม)
(5)	อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ต่่อเงิินฝาก (Modified LDR) = (เงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีี+เงิินให้้สิินเชื่่�อซึ่่�งค้ำำ��ประกัันโดยธนาคารอื่่�น
+เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่สถาบัันการเงิิน) / (เงิินฝาก+ตั๋๋�วแลกเงิิน+หุ้้�นกู้้�+ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินบางประเภท)
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(6)	อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อสิินเชื่่�อรวม คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย

สรุุปฐานะการเงิินของ ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
และวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของ ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

818,440,867

918,593,772

1,351,567,764

9,455,816,054

6,357,266,941

6,142,911,903

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

31,302,996,216

35,233,559,419

31,951,657,955

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,418,710,687

57,560,610,597

43,459,245,755

74,281,241,219

61,492,898,712

53,991,591,607

-

-

-

207,848,614,377

221,843,843,591

231,909,656,051

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

1,158,138,258

1,082,474,739

1,123,900,062

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

3,726,817,658

3,265,886,780

3,428,635,255

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

207,527,142

293,567,543

303,242,182

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

965,308,458

970,407,387

1,061,691,787

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

1,356,191,043

671,711,434

756,836,833

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,660,011,269

16,051,131,778

14,967,549,671

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

5,805,942,605

3,051,557,703

6,431,343,941

1,508,115,950

1,733,638,801

2,276,984,858

398,513,871,803

410,527,149,197

399,156,815,624

สิินทรััพย์์
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
รวมสิินทรััพย์์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

เงิินรัับฝาก

182,167,494,511

193,955,570,315

199,034,749,068

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

55,396,711,208

47,094,775,120

43,155,864,541

432,383,333

256,215,690

268,816,305

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

17,743,842,598

28,948,798,788

24,422,519,906

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

42,707,621,778

57,221,163,685

44,659,756,168

29,466,009,167

19,449,377,487

25,818,667,017

211,554,318

296,677,054

303,242,182

2,640,424,488

2,679,569,475

2,515,595,573

-

37,854,384

-

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,885,571,233

12,111,017,104

9,158,264,057

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

5,456,623,472

3,805,723,315

5,614,819,508

หนี้้�สิินอื่่�น

4,002,771,029

3,126,548,220

4,102,518,536

รวมหนี้้�สิิน

355,111,007,135

368,983,290,637

359,054,812,861

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

1,100,842,521

1,541,465,035

1,266,454,961

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

574,030,000

536,200,000

403,980,000

14,213,649,170

11,951,850,548

10,917,224,825

รวมส่่วนของเจ้้าของ

43,402,864,668

41,543,858,560

40,102,002,763

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

398,513,871,803

410,527,149,197

399,156,815,624

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินจากการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีีย
ของธนาคารในบริิษััทย่่อย
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร

183

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รายได้้ดอกเบี้้�ย

12,645,063,559

15,011,724,895

17,105,532,589

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

(2,694,158,690)

(4,072,358,247)

(5,513,358,198)

9,950,904,869

10,939,366,648

11,592,174,391

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

2,023,350,881

1,629,614,706

2,476,081,102

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

(430,029,636)

(373,875,155)

(385,927,966)

1,593,321,245

1,255,739,551

2,090,153,136

1,150,650,828

940,068,305

(176,978,157)

322,398,612

306,009,145

343,978,417

-

113,136,112

398,585,923

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

1,330,075,199

1,372,733,807

511,589,578

รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

14,347,350,753

14,927,053,568

14,759,503,288

4,294,927,207

4,258,267,208

5,045,384,493

ค่่าตอบแทนกรรมการ

16,683,200

11,740,100

11,811,200

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

927,116,425

834,725,076

1,213,316,406

ค่่าภาษีีอากร

288,040,736

410,391,115

433,029,282

อื่่�นๆ

2,649,154,158

3,384,090,654

2,674,236,169

รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

8,175,921,726

8,899,214,153

9,377,777,550

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

3,319,339,362

4,468,266,285

-

-

-

2,793,070,098

2,852,089,665

1,559,573,130

2,588,655,640

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(411,534,591)

(268,991,026)

(570,846,561)

กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

2,440,555,074

1,290,582,104

2,017,809,079

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากการขายสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

-

-

472,498,608

(839,780,330)

237,077,203

-

(166,467,983)

270,828,601

(54,736,432)

(7,673,400)

(5,674,282)

(16,238,529)

203,022,741

(101,638,137)

(52,189,142)

(810,898,972)

400,593,385

349,334,505

653,177,627

-

-

29,545,581

(4,745,397)

-

(356,174,788)

(109,829,298)

-

215,889,637

39,131,711

(257,808,214)

(138,976,742)

235,002

5,710,612

403,461,315

(75,207,982)

(252,097,602)

(407,437,657)

325,385,403

97,236,903

2,033,117,417

1,615,967,507

2,115,045,982

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ขาดทุุนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
การเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอัันเนื่่�องมาจาก
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์
หลัังออกจากงาน
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ใน
   กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวม (ขาดทุุน) กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

2,440,555,074

1,290,582,104

2,017,809,079

-

-

-

2,440,555,074

1,290,582,104

2,017,809,079

2,033,117,417

1,615,967,507

2,115,045,982

-

-

-

2,033,117,417

1,615,967,507

2,115,045,982

0.07

0.04

0.06

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

การแบ่่งปัันกำำ�ไรสุุทธิิ
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

การแบ่่งปัันกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นสำำ�หรัับกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (หุ้้�น)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสด

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

2,852,089,665

1,559,573,130

2,588,655,640

682,833,735

691,322,108

433,202,518

3,319,339,362

4,468,266,285

-

-

-

2,793,070,098

41,180,537

25,854,417

41,716,546

สำำ�รองจากการประมาณการหนี้้�สิิน

318,059,767

155,711,110

196,402,040

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิินรอการขายและสิินทรััพย์์อื่่�น

927,332,677

1,038,298,688

1,015,432,235

(1,960,122,162)

(920,746,834)

(926,288,301)

2,491,548,095

510,273,026

(2,128,477,621)

(322,398,612)

(306,009,145)

(343,978,417)

(9,775,090)

(5,995,613)

(11,871,882)

92,694,163

102,322,778

19,481,182

6,485,778

138,703,033

-

กำำ�ไรจากการโอนส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

(4,996,499)

-

-

กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและยกเลิิกสััญญาเช่่า

(1,058,782)

(446,664)

-

(699,830,595)

966,869,263

2,802,923,204

(12,645,063,559)

(15,011,724,895)

(17,105,532,589)

(12,445,667)

(10,245,396)

(8,427,415)

2,694,158,690

4,072,358,247

5,513,358,198

(2,229,968,497)

(2,525,616,462)

(5,120,334,564)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็น
เงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ของตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมและตราสารอนุุพัันธ์์
ขาดทุุน (กำำ�ไร) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่าสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน / เงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอาคารและอุุปกรณ์์
ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายอาคาร อุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าอาคารและอุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
   สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

(3,096,354,150)

(218,441,823)

369,701,908

112,946,949

(2,422,500,233)

(7,600,214,256)

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

8,673,112,091

3,129,138,978

(19,047,433,045)

ทรััพย์์สิินรอการขาย

1,573,414,269

2,370,568,529

2,129,637,570

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

2,391,120,509

(1,083,582,107)

(8,914,605,805)

(302,858,902)

227,503,689

570,912,384

(11,788,075,804)

(5,079,178,753)

13,934,243,959

8,301,936,088

3,938,910,579

(1,199,158,714)

176,167,643

(12,600,615)

(110,175,143)

(162,834,181)

(196,101,384)

(143,437,882)

2,774,554,129

2,952,753,047

5,247,770,035

849,144,728

(492,699,496)

250,726,537

7,272,304,872

588,153,949

(19,632,367,016)

ดอกเบี้้�ยรัับ

11,684,693,808

13,875,785,186

14,165,286,507

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

(3,036,806,166)

(6,346,278,712)

(6,627,413,485)

(691,359,415)

(381,355,767)

(164,761,796)

15,228,833,099

7,736,304,656

(12,259,255,790)

สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน / เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า

สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ประมาณการหนี้้�สิิน
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
เงิินสดได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

ภาษีีจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิ ได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

(46,972,029,478)

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

35,650,374,631

31,097,145,355

42,795,057,786

(2,841,930,760)

(2,605,255,006)

(4,194,283,404)

659,950,000

461,800,000

4,731,280,000

เงิินสดรัับจากการรัับชำำ�ระหนี้้�เงิินลงทุุนในลููกหนี้้�

-

-

788,253

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

-

2,564,090

(399,566)

-

-

690,050

9,791,713

-

เงิินสดจ่่ายเพิ่่�มทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

(175,320,940)

(186,002,100)

(295,357,042)

เงิินสดรัับจากการขายอาคารและอุุปกรณ์์

13,592,742

7,600,355

9,342,879

(375,505,010)

(423,145,279)

(708,309,652)

12,445,667

10,245,396

8,427,415

1,361,497,777

1,220,375,449

2,283,245,525

(12,666,634,887)

(6,505,983,021)

17,083,422,368

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น / หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายและไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น / หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิ (ใช้้ ไปใน) ได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดรัับจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน
เงิินสดจ่่ายจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน
เงิินปัันผลจ่่าย

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

22,736,811,210

6,287,130,122

12,703,354,793

(25,097,656,632)

(7,657,251,430) (17,909,088,000)

(174,111,309)

(174,111,309)

-

เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(119,724,905)

(113,388,016)

-

เงิินสดสุุทธิิ ใช้้ ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(2,654,681,636)

(1,657,620,633)

(5,205,733,207)

(7,669,481)

(5,674,994)

(15,953,935)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ

(100,152,905)

(432,973,992)

(397,520,564)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

918,593,772

1,351,567,764

1,749,088,328

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันปลายปีี

818,440,867

918,593,772

1,351,567,764

กำำ�ไรจากการแปลงค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมประกอบกระแสเงิินสด
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
รัับโอนทรััพย์์สิินรอการขายจากที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ตััดจำำ�หน่่ายส่่วนเกิินหรืือส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ย
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน

85,175,078

39,281,470

89,686,806

448,375,550

381,042,146

124,753,905

-

52,608,586

-

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 Dec 21

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 Dec 20

31 Dec 19

อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ (%)

3.1

3.2

3.5

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ (%)

5.8

3.1

5.3

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (%)

0.6

0.3

0.5

อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้ (%)

57.0

59.6

63.5

อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ต่่อเงิินฝาก (modified LDR) (%)

90.9

90.5

100.4

3.7

4.6

4.7

เงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (%)

22.4

21.4

18.0

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 (%)

16.3

15.6

13.1

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของกลุ่่�มธนาคาร

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อ
สิินเชื่่�อรวม (%)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
และเลขานุุการบริิษััท ณ 31 ธัันวาคม 2564

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง
อายุ 70 ปี

1.

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการ และประธานสำ�รอง
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Member of the Malaysian Institute of Accountants

ประวัติการอบรม

หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
1 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
มี.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2564
พ.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2564
ก.ค. 2558 - 1 ก.ค. 2564
พ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2563
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561
2549 - ก.พ. 2558
2549 - ก.พ. 2558
2548 - 2559
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542

ตำำ�แหน่่ง
ที่ปรึกษา
Trustee

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Bank Bhd
Yu Cai Foundation

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
Trustee
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Malaysian Investment Banking Association
Asian Banking School Sdn Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Pure Circle Limited
CIMB-Principal Asset Management Bhd
CIMB Foundation
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ 69 ปี

2.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง 17,551 หุ้น
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

191

192

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management และประกาศนียบัตร
Global Leadership จาก Harvard University ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session
โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ช่่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
		
		
		
2559 - ปัจจุบัน
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการอิสระ 	บมจ. สหยูเนี่ยน
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการ	บมจ. บ้านปู
บรรษัทภิบาลและสรรหา

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2555 - ต.ค. 2564
2555 - ต.ค. 2564
2555 - 2 ก.ย. 2563
2555 - 1 ก.ย. 2563
2555 - 1 ก.ย. 2563

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ประธานกรรมการ 	บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)
Vencorex Holding
PTTGC International Private Limited
PTT International (Netherlands) B.V.

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2557 - 1 ก.ย. 2563
2557 - 2 ก.ย. 2563
2557 - 1 ก.ย. 2563
2550 - 2562
		
2561 - 2562
		
2557 - 2561
		
2552 - 2560
		
		
		
2558 - 2560
		
2557 - 2558
		
		
		
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ประธานกรรมการ
PTTGC International America Corporation
ประธานกรรมการ
NatureWorks LLC
ประธานกรรมการ
PTTGC International (USA) Inc.
กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
กรรมการ และ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธาน	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ 	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
หัวหน้าคณะทำ�งาน
การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
กลุ่ม Bioeconomy
(New S-Curve)
คณะกรรมาธิการปฏิรูป
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา และ
คณะกรรมาธิการพลังงาน

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
อายุ 63 ปี

3.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
26 มิถุนายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรวิทยาการผู้นำ�ไทย-จีน รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
โดย สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 โดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
โดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program (DCP 16/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Correspondent Banking Seminar โดย DB (Asia Pacific) Training Centre Pte Ltd
หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ช่่วงเวลา
พ.ค. 2564 -ปัจจุบัน
มี.ค. 2564 -ปัจจุบัน
		
		
		
		
2561 - ปัจจุบัน
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการอิสระ	บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
กรรมการอิสระ รองประธาน	บมจ. ไรมอน แลนด์
คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ 	บมจ. อมตะ วีเอ็น
และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการ	บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
		
ขับเคลื่อนการกำ�กับ
		
ดูแลกิจการ ความเสี่ยง
		
และการตรวจสอบ
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป
		
และประธานกรรมการ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Amata Township Long Thanh Join Stock Company
		
ประธานกรรมการ และ
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Amata City Long Thanh Join Stock Company
		
ประธานกรรมการ และ
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
			
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา
			
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2561 - 2564
		
เม.ย. 2563 - ก.ย. 2563
2561 - 2564
2561 - ส.ค. 2562
		
		
		
		
		
2558 - เม.ย.2564
2558 - เม.ย.2564
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการอิสระ
Amata City Bien Hoa, Vietnam
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
กรรมการอิสระ	บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศไทย
นายกสมาคม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร/
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
รองประธานกรรมการ
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2558 - 2562
		
		
2560 - 2562
		
2553 - เม.ย. 2562
		
2553 - 2559
		
		
2552 - 2553
		
2553 - 2562
		
2557 - 2561
		
		
2557 - 2560
		
		
2554 - 2560

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ประธานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
โครงการ SHIFT Challenge
Fund Facility Investment
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทิสโก้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	บมจ. ธนาคารทิสโก้
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 	บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
และประธานคณะกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 	บลจ. ทิสโก้
ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้

นายชาญมนู สุมาวงศ์
อายุ 65 ปี

4.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 104/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร PDPA Awareness Training
จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
		
		
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย	บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
กรรมการอิสระ 	บมจ. ฟินันซ่า
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการอิสระ	บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
และกรรมการตรวจสอบ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2562
		
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532
ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530
ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529
ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528
ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
งานกฎหมายกลุ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการบริษัทในเครือ 	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
Counsellor	บจ. Hunton & Williams (Thailand)
Partner	บจ. Hunton & Williams (Thailand)
Senior Associate	บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
Partner	บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
เลขานุการ
ศาลแรงงานกลาง
ผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ผู้พิพากษา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้พิพากษา
ศาลแขวงสุรินทร์
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลในกรุงเทพมหานคร

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
อายุ 67 ปี

5.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ Board Risk
and Compliance Committee
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย
(Colombo Plan Scholarship)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ รุ่นที่ 1/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 14/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที่ 6/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 172/2556
(ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที่ 1/2556
หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
หลักสูตร The Four Roles of Leadership Programme
ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics
Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
หลักสูตร PDPA Awareness Training
จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital Market Threat Landscape
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำ�นักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
		
คณะกรรมการนโยบายฯ
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
			
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ 	บจ. ชิค รีพับบลิค
		
และกรรมการตรวจสอบ
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการกลั่นกรอง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
2551 - มี.ค. 2564
ผู้จัดการร่วม	บจ. วตท. เพื่อสังคม
2552 - 2563
กรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
2560 - 2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2558 - 2562
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
			
(องค์การมหาชน)
2555 - 2561
กรรมการ 	คณะกรรมการระบบชำ�ระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
		
(ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ)
2558 - 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
			
(องค์การมหาชน)
2557 - 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ		
			
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม		
			
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
2553 - 2555
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
			
กระทรวงยุติธรรม

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
อายุ 63 ปี

6.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในด้้านการลงทุุน และด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 300/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
30 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
25 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการอิสระ	บมจ. โนวา เอมไพร์
กรรมการอิสระ	บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
25 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	บจ. เฟ้ลปส์ ดอด์จ				
			
อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
		
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
		
นวมินทราธิราช
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี
		
ทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
รับอนุญาต

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
2560 - 2563
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี
		
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ	
ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
การทดสอบการปฏิบัติงาน
		
สอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี
2549 - 2561
Director of Auditing Office	บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
			
ไชยยศ สอบบัญชี
2539 - 2561
Audit Partner	บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
			
ไชยยศ สอบบัญชี
2541 - 2560
กรรมการในคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการควบคุมการประกอบ
		
การทดสอบความรู้
วิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
		
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2551 - 2554
		
		
		
2548 - 2554
		
2544 - 2547
		
		
2544 - 2546
		
		
		
2543 - 2544
		

ตำำ�แหน่่ง
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี
(เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัย
ผู้สอบบัญชี)
กรรมการในคณะกรรมการ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพและการศึกษา
ต่อเนื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษา

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
อายุ 59 ปี

7.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานสำ�รอง Board Risk
and Compliance Committee
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Programme (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป
กรรมการ	บจ. ติงส์ ออน เน็ต
กรรมการ	บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
2564 - 27 เม.ย. 2564
กรรมการ	บจ. ดิจิเวลท์
2562 - ก.ย. 2562
ผู้อำ�นวยการ	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
2540 - 2561
กรรมการผู้จัดการ	บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
2535 - 2540
กรรมการผู้จัดการ
แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
			
อินคอร์ปอเรเต็ด
2533 - 2540
Managing Consultant	บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
2531 - 2533
Manager
Bell Canada Enterprises
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน
อายุ 37 ปี

8.

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ Board Risk
and Compliance Committee
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กันยายน 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago

Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and New Zealand

ประวัติการอบรม

หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Financial Institutions Directors' Education (FIDE) Programme - Banking
โดย Asia School of Business
หลักสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of Ethics & Law Sets
You Free โดย Malaysian Alliance of Corporate Directors
หลักสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive World
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate Governance
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing Times
โดย Institute of Corporate Directors Malaysia
หลักสูตร IT Security Awareness Session 2021 โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
29 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
29 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
29 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
29 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
29 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
24 ก.ค. 2562 - 25 พ.ย. 2564
15 พ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2564
15 พ.ค. 2562 - 26 พ.ย. 2564
15 พ.ค. 2562 - 26 พ.ย. 2564
15 พ.ค. 2562 - 25 พ.ย. 2564
29 ต.ค. 2564 - 16 พ.ย. 2564
พ.ย. 2555 - ต.ค. 2557

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Vice President

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Renggis Ventures Sdn Bhd
Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd
Tanjung Pinang Investments Limited
Bukit Galla Investments Limited
Pulau Kendi Investments Limited
Khazanah Nasional Berhad, Malaysia

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Audit Manager

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Mount Terra Investments Limited
Mount Gading Ventures Sdn Bhd
Gunung Nuang Ventures Limited
Pagon Hill Investments Limited
Teluk Dalam Investments Limited
Pulau Kaca Investments Limited
Ernst & Young, U.S.A.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
อายุ 48 ปี

9.

ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 มกราคม 2562
หมายเหตุ: เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร และ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee มีผล 11 มกราคม 2565

การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

205

206

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) London School of Economics
Fellow Member of Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CFA Charterholder As Awarded by CFA Institute
หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ช่่วงเวลา
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
		
ปัจจุบัน

ตำำ�แหน่่ง
Head, Group Wholesale
Banking
Deputy CEO, Malaysia

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Bank Malaysia

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
20 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
20 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2564 - 20 พ.ค. 2564
2561 - 30 ก.ย.2563
		
2561 - 2561
		
2559 - 2561
		
2558 - 2558
2548 - 2558

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
กรรมการ

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CGS-CIMB Securities International Pte Ltd
CGS-CIMB Holdings Sdn Bhd

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ
Group Chief
Operating Officer
ผู้บริหารสูงสุด
Group Wholesale Banking
กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Cambodia
CIMB Group Holdings Bhd

RHB Group
Malaysia Airlines
Khazanah Nasional
CIMB Investment Bank

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด
อายุ 52 ปี

10.

ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
Master in Arts (MA) (Economics), Cambridge University
Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW)

ประวัติการอบรม

หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ช่่วงเวลา
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
		
		
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
		
		

ตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของกลุ่ม และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่	
บริหารของกลุ่ม
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Bank Bhd

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
29 เม.ย. 2021 - ปัจจุบัน
1 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ตำำ�แหน่่ง
Commissionaire
Panel Member

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Niaga
Malaysia National Trust Fund

208

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563
		
		
ม.ค. 2560 - พ.ค. 2563
		
		
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562
ก.ย. 2552 - ก.พ. 2559
2544 - ส.ค. 2552
		

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ และประธาน
ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ และประธาน
ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
President & Group CEO
CEO
Group CEO
and Executive Director

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Sime Darby Bhd

Velesto Energy Bhd
Permodalan Nasional Bhd
Ekuiti Nasional Bhd
Media Prima Bhd

นายพอล วอง ชี คิน
อายุ 52 ปี

11.

ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการผู้บริหารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ทุกตำ�แหน่ง) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), Monash University
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
	บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
1 ต.ค. 2561 - ม.ค. 2564
		
พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561
		
		
เม.ย. 2558 - พ.ค. 2559
ก.ค. 2556 - มี.ค. 2558
		
		
ก.ย. 2555 - ก.ค. 2556
		
ต.ค. 2550 - มิ.ย. 2556
		
		
		
พ.ค. 2550 - ต.ค. 2550
		
ก.ค. 2549 - พ.ค. 2550
		
		
ก.ค. 2548 - ก.ค. 2549
เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2548
		
มิ.ย. 2542 - เม.ย. 2546
เม.ย. 2539 - พ.ค. 2542
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
Group Chief
Operations Officer
Regional Head,
Consumer Strategic
Business Support
Head, Regional Projects
Head Strategy,
ASEAN Business
Solutions & Projects
Designate Head of
Retail Banking
Senior Vice President,
Head of Sales
Management - Consumer
Sales & Distribution
Vice President, and
Regional Sales Manager
Senior Manager,
Partnership Distrbution,
Bancassurance
Head, Mobile Sales
Head, Sales Development
and Coaching
Branch Manager
Assistant Manager,
Credit & Marketing Officer

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Bank Bhd

CIMB Bank Bhd
CIMB Bank Bhd
CIMB Bank Bhd
CIMB Bank Bhd/
Bank of Commerce, Philippines
CIMB Bank Bhd

Alliance Bank Bhd
Prudential Assurance Malaysia Bhd
OCBC, Malaysia
OCBC, Malaysia
OCBC, Singapore
OCBC, Singapore
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
อายุ 61 ปี

12.

ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Market Risk for Treasury Products
โดย New York Institute of Finance (Financial Times)
หลักสูตร Asset and Liability Management โดย Chase Manhattan Bank, Singapore
หลักสูตร Treasury Training Scheme โดย Institute of Banking and Finance (IBF),
Singapore
Offshore Deposit Market
Foreign Exchange Arithmetic
Financial Future
Options
Citibank Bourse Game
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตร Director Certification Programme รุ่นที่ 302/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ	คณะกรรมการตลาดการเงินไทย
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
16 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
กรรมการ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
		
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจ		
ขนาดใหญ่ และรักษาการ
		
ผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ
2557 - ต.ค. 2563
ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
		
ขนาดใหญ่ และผู้บริหารสูงสุด
		
ธุรกิจบริหารเงิน
มี.ค. 2554 - 18 ส.ค. 2563
กรรมการ	บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
			
(ประเทศไทย)
23 เม.ย. 2556 - พ.ค. 2562
กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
อายุ 55 ปี

13.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop โดย Standard Chartered Bank ประเทศไทย
หลักสูตร Assets Valuation โดย Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
หลักสูตร Executive Programme โดย INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส
หลักสูตร Engaging & Managing People โดย Standard Chartered Bank ลอนดอน
หลักสูตร Market Risks โดย Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA) โดย Standard Chartered Bank
หลักสูตร Corporate Finance โดย Deutsche Bank AG ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA) โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตร Data Governance โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตร Leading into the Future โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตร Onboarding Session for CIMB Leader โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจ	บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์
			
คอร์เปอร์เรชั่น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559
ผู้บริหารสูงสุด	
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี
		
ด้านบริหารความเสี่ยง
สาขากรุงเทพฯ
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557
ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
			
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (เอชเอสบีซี) ประเทศไทย
2548 - 2551
ที่ปรึกษา - Alternate
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
		
Investment Group
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
		
สายงานบริหารสินทรัพย์
		
กลุ่มพิเศษ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ
อายุ 57 ปี

14.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
หลักสูตร CIA Preparation โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA)
โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2562
โดย ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2550 - 2551
		
2549 - 2550
		
2549
2546 - 2548
		
		
2535 - 2548
		
2529 - 2535
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการอาวุโส	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager,
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
Group Internal Audit
Head of Compliance
ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ
Head of ASEAN Hub Audit
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
(Excluding Indonesia
and Singapore)
Country Head of Audit ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
Thailand
ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำ�กับและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
อายุ 48 ปี

15.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Programme
หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2555 - 2557
		
2554
		
2548 - 2554
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้บริหาร
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสมจิตร ชื่นชมชาติ
อายุ 61 ปี

16.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรเทคนิคการโค้ชสำ�หรับผู้นำ�เพื่อผลสัมฤทธิ์ในงาน 2021 โดย ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตรบทสนทนาสำ�หรับผู้นำ�: ธุรกิจธนาคาร โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตรการประชุมเชิงปฎิบัติการสำ�หรับผู้นำ� โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตรอบรม 6 Sigma Certified Green Belt โดยธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
หลักสูตรภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ โดย ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดยธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงคโปร์
ร่วมโครงการฝึกงานกับ Diners Club International Internship Programme, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
8 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
		
1 พ.ย. 2560 - 7 มี.ค. 2563
		
		
1 ก.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
		
		
14 พ.ค. 2559 - 31 มิ.ย. 2560
		
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารบริหารช่องทาง
การขายธุรกิจรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารเครือข่ายสาขา
และผู้บริหารสนับสนุนการขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสนับสนุนและ
ควบคุมการขาย

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
อายุ 50 ปี

17.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดการเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme, Cohort 8
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Programme (SFLP) 2019
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร CFO Professional Development Programme (CFO CPD) รุ่นที่ 7/2021
หัวข้อ Economic Update For CFO โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร CFO Professional Development Programme (CFO CPD) รุ่นที่ 8/2021
หัวข้อ Robotic Process Automation (RPA) In Financial Processes
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร E-Learning CFO’s Refresher Course 2021 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บลจ. พรินซิเพิล
ประธานกรรมการ	บจ. เวิลด์ลีส
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2551 - 2559
2548 - 2551
2543 - 2548

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการ สายการเงินกลุ่ม
CIMB Bank
ฝ่ายบัญชี	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้จัดการ
PriceWaterhouseCoopers/IBM

นายตัน คีท จิน
อายุ 47 ปี

18.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 2 มกราคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) University College London
ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive Development Programme, Cohort 4

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น

ช่่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2562 - 2563
2559 - 2562
2556 - 2558
2554 - 2556

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
กรรมการ	บจ. ซีที คอลล์
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. เวิลด์ลีส
ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการทั่วไป
CIMB Bank สาขาลอนดอน
ผู้บริหารสูงสุด	
Private Equity Portfolio Management (CIMB Group)

นายประภาส ทองสุข
อายุ 58 ปี

19.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

หลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.)
รุ่นที่ 9/2562 โดย สถาบันอิศรา
A Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 8/2561 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 (2559-2560)
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง “CIMB Leadership” รุ่นที่ 3 โดย INSEAD University

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา
2547 - 2553
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่	บมจ. บัตรกรุงไทย
บริหารสื่อสารการตลาด

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
อายุ 52 ปี

20.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกำ�กับการปฏิบัติงาน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis,
University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
Master of Business Administration in Finance,
University of Texas at San Antonio ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Central Bank Course
หลักสูตร Bourse Game โดย ธนาคาร ซิตี้แบงค์
หลักสูตร Commercial Banking Course
หลักสูตร Risk Management in Financial Institutions
หลักสูตร Macroeconomic Management โดย SEACEN ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Secretary Programme รุ่นที่ 70/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 276/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
		
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559
		
		
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558
		
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Executive Vice President, 	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
Compliance
Executive Vice President, 	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Compliance & Procedure
Sector
Executive Director,
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
Head of Compliance
Assistant Vice President,
ธนาคารดอยซ์แบงค์
Compliance
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นายลิม ยอง เทียน
อายุ 40 ปี

21.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสูดกลยุทธ์
และสำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

Bachelor of Arts in Computer Science and Economics,
Cornell University นิิวยอร์์ก ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme, Cohort 7

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
2564 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2551 - 31 ก.ค. 2562
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. เวิลด์ลีส
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ Corporate
Strategy and Planning

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
CIMB Bank Berhad

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

นายเพา จาตกานนท์
อายุ 50 ปี

22.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB - INSEAD Leadership
หลักสูตร IFRS9: Impact & Opportunities to Treasury
หลักสูตร Code of Conduct for Treasury

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
1 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2563
		
16 พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2560
		
15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ย. 2558
		
พ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
		
ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2552
ก.ย. 2536 - ก.ค. 2545

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองธุรกิจบริหารเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองสายบริหารเงิน 		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน
Head of Fixed Income and
Credit Agricole-CIB Bank กรุงเทพฯ
Capital Markets (Treasurer)
Head of Rates for SE Asia
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์
Senior Trader, IRD
ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
อายุ 55 ปี

23.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Leader As a Coach
หลักสูตร Marketing in Action
หลักสูตร Practical Trade Finance
หลักสูตร Working Capital Solution
หลักสูตร Blue Ocean

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา
2557 - 2561
2557 - 2557
		
2555 - 2556
		
2552 - 2555
		
2542 - 2552

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Head of Transaction Banking	บมจ. ธนาคาร ธนชาต
Head of TB Product and 	บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
Channel Management
Head of GTS Channel 	บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
Management
Head of Business Channel 	บมจ. ธนาคาร ทหารไทย
and Network Management
Head of Solution Delivery
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์
อายุ 53 ปี

24.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มลรััฐมิิสซููรี่่� ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Situational Leadership
หลักสูตร Coaching for Trusted Leader
หลักสูตร Crisis Communication Framework
หลักสูตร Kindness Service Recovery

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา
2556 - 2561
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 	บมจ. ธนาคาร ยูโอบี ไทย
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช
อายุ 41 ปี

25.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร (หลักสูตรสำ�หรับผู้บริหารหญิง)
โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
หลักสูตรการ Coaching ให้เกิดผล โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
หลักสูตรพัฒนาส่งเสริมสำ�หรับทนายที่ปรึกษา
โดย บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2559 - 2561
		
2557 - 2559
		
		
2555 - 2557
		
2552 - 2555
		
2550 - 2552

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ด้านกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
สถาบันธนกิจ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส	บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

นางสาวแวววลัย วัฒนา
อายุ 57 ปี

26.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารควบคุมการเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประวัติการอบรม

หลักสูตร New Financial Reporting Standards (TFRS9, TFRS16 และอื่นๆ)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หลักสูตรภาวะโลกร้อนกับรายงานทางการเงิน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา
2554 - 2561

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Financial Control	บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

นางปฏิมา จำ�ปาสุต
อายุ 57 ปี

27.

ตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 กันยายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certificate Programme (DCP) รุ่นที่ 98/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Board Reporting Programme
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Reporting Programme
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Secretary Programme
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Effective Minute Taking Programme
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Ultimate Leadership Series โดย บมจ. ธนาคารยูโอบี
หลักสูตร Personal Data Protection Act โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
Preparation for IT Contingency Plan
โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
PDPA Awareness Training for Board of Directors and Managements
โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
Document Management โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
The Customer Show: ยิ้มด้วยเสียง โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
Sustainability Training for Senior Management โดย CIMB Group Bhd
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย ESG (Part B : Elective Sustainability Training)
โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562
		
เม.ย. 2561 - ก.ค. 2561
		
		
		
		
		
		
ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561
		
		

		
		
		
เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2559
		
		
		
		
		
		
ม.ค. 2556 - มี.ค. 2558
		
		
		
		
		
		
ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2555
		
		
		
		
		
		
พ.ย. 2551 - ธ.ค. 2552
		
ก.พ. 2550 - ต.ค. 2551

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 2 	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
หัวหน้าสายงานเลขาธิการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทย่อย และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 1 	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
หัวหน้าสายงานเลขาธิการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทย่อย
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 1 	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
หัวหน้าสายงาน
เลขาธิการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทย่อย
ผู้อำ�นวยการ 1 	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
หัวหน้าสายงานเลขาธิการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
รักษาการเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทย่อย
ผู้อำ�นวยการ 1 หัวหน้าสายงาน	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
เลขาธิการธนาคาร เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
รักษาการเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทย่อย
ผู้อำ�นวยการ 1 และเลขานุการ	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อำ�นวยการ 1	บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย
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A,E,L
C,E,K,U
C,E,I
C,E,M,J
C,E,J,S
C,E,J
C,E,T
D,F,U,Z

1.	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง
2. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
3. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล
4. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
5.	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์
6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์
7. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ
8. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
		บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด
9. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
10.	ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด

D,E,U
D,F,Z

ธนาคาร

รายชื่่�อ
G H

บริิษััทย่่อย
1 2 3 1 2
4

7

C C,B,I,P C,I R C,A C,A,I C,A,I D

5 6

C,J,N D,O A

3

D

D

D

18

AG C,J, Q

บริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของธนาคารในธนาคาร บริิษััทย่่อย บริิษััทอื่่�น หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ 31 ธัันวาคม 2564

เอกสารแนบ 2

V C,J W

19 20 21
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D,F,Z,AF
AH
AH
AH
AH
AH
AI
AH
AI
AH
AH
AI
AI
AI
AI

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายพอล วอง ชีี คิิน
นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล
นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ
นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร
นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว
นายตััน คีีท จิิน
นายลิิม ยอง เทีียน
นายประภาส ทองสุุข
นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง
นายเพา จาตกานนท์์
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ
นางสมจิิตร ชื่่�นชมชาติิ
นางสาวอุุทััยวรรณ สุุขพรรณพิิมพ์์
นางสาวปาจรีีย์์ ทองวานิิช
นางสาวแวววลััย วััฒนา

ธนาคาร

รายชื่่�อ

D
D

A
D

บริิษััทย่่อย
1 2 3 1 2
3

4

5 6

7

บริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

19 20 21
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A,E,L
C,E,K,U
C,E,I
C,E,M,J
C,E,J,S
C,E,J
C,E,T
D,F,U,Z

1.	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง
2. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
3. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล
4. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
5.	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์
6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์
7. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ
8. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก
	บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด
9. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
10.	ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด
11. นายพอล วอง ชีี คิิน
12. นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล
13. นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ
14. นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร
15. นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว

D,E,U
D,F,Z
D,F,Z,AF
AH
AH
AH
AH

ธนาคาร

รายชื่่�อ

A

C C C X Y
D D G
AE AD D D
D D D D D AJ

41

Z

D

C,J

D

42 43 44 45 46 47 48

AA,F AA,F AB AC

บริิษััทย่่อย
บริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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AH
AI
AH
AI
AH
AH
AI
AI
AI
AI

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายตััน คีีท จิิน
นายลิิม ยอง เทีียน
นายประภาส ทองสุุข
นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง
นายเพา จาตกานนท์์
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ
นางสมจิิตร ชื่่�นชมชาติิ
นางสาวอุุทััยวรรณ สุุขพรรณพิิมพ์์
นางสาวปาจรีีย์์ ทองวานิิช
นางสาวแวววลััย วััฒนา

ธนาคาร

รายชื่่�อ
D
D

D

บริิษััทย่่อย
บริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

D

42 43 44 45 46 47 48
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ประธานกรรมการ Board Risk and
Compliance Committee

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิคณะกรรมการนโยบายฯ สนง.
คณะกรรมการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์แห่่งชาติิ

กรรมการในคณะอนุุกรรมการทดสอบความรู้้�
ของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

S

V

Y

Z

W

T

Q

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม

กรรมการกลั่่�นกรองข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์

กรรมการและประธานสำำ�รอง Board Risk
and Compliance Committee

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

1.

บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย
2.

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

AI

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

P

N

ประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

AH รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

M

K

Trustee

AF

กรรมการตรวจสอบ

J

H

กรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร

AE Head, Group Wholesale Banking

ที่่�ปรึึกษา

G

E

รองประธาน

AC Panel Member

กรรมการ

D

B

AB Commissionaire

ประธานกรรมการ

A

หมายเหตุ

กรรมการในคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ
มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช

กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

กรรมการคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ความเสี่่�ยง และการตรวจสอบ

กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

กรรมการและประธานสำำ�รองคณะกรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริิหาร

กรรมการอิิสระ

3.

AJ

บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด

Vice President

AG ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านกฎหมาย

AD Deputy CEO, Malaysia

AA ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของกลุ่่�ม

X

U

R

O

L

I

F

C
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20. บจ. ชิค รีพับบลิค

23. บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
26. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
29. บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)
32. CGS-CIMB Securities International Pte Ltd
35. Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd
38. Pulau Kendi Investments Ltd
41. CIMB Bank Bhd
44. บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น
47. บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

19. สำ�นักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22. บมจ. โนวา เอมไพร์

25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

28. บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย

31. CIMB Bank Malaysia

34. Renggis Ventures Sdn Bhd

37. Bukit Galla Investments Ltd

40. CIMB Group Holdings Bhd

43. Malaysia National Trust Fund

46. บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร

48. บจ. ติงส์ ออน เน็ต

45. บลจ. พรินซิเพิล

42. CIMB Niaga

39. Khazanah Nasional Bhd, Malaysia

36. Tanjung Pinang Investments Ltd

33. CGS-CIMB Holdings Sdn Bhd

30. CIMB Group Holding Bhd

27. บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป

24. บจ. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์

21. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

18. บมจ. ฟินันซ่า

12. Amata City Long Thanh Join Stock Company

17. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

11. Amata Township Long Thanh Join Stock
Company

10. บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป

9. บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

16. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

8. บมจ. อมตะ วีเอ็น

7. บมจ. ไรมอน แลนด์

6. บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

15. ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

5. บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง

4. บมจ. บ้านปู

3. บมจ. สหยูเนี่ยน

13. โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 14. คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. Yu Cai Foundation

1. CIMB Bank Bhd

บริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ
อายุ 57 ปี

1.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
หลักสูตร CIA Preparation โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA)
โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2562
โดย ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
-		

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
2550 - 2551
		
2549 - 2550
		
2549
2546 - 2548
		
		
2535 - 2548
		
2529 - 2535
		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager,
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
Group Internal Audit
Head of Compliance
ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ
Head of ASEAN Hub Audit
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
(Excluding Indonesia
and Singapore)
Country Head of
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
Audit - Thailand
ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำ�กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
อายุ 52 ปี

2.

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกำ�กับการปฏิบัติงาน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564
โดยตนเอง -ไม่มีโดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis,

University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
Master of Business Administration in Finance,
University of Texas at San Antonio ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Central Bank Course
หลักสูตร Bourse Game โดย ธนาคาร ซิตี้แบงค์
หลักสูตร Commercial Banking Course
หลักสูตร Risk Management in Financial Institutions
หลักสูตร Macroeconomic Management โดย SEACEN ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Secretary Programme รุ่นที่ 70/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 276/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท กิิจการ/องค์์กรอื่่�น
และประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ช่่วงเวลา
-		

ตำำ�แหน่่ง
-

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
-

บริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกิิจการ / องค์์กรอื่่�น
ช่่วงเวลา
ปัจจุบัน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

ช่่วงเวลา
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
		
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559
		
		
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558
		
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548
		

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร

ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท
Executive Vice President,	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
Compliance
Executive Vice President, 	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Compliance & Procedure
Sector
Executive Director,
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
Head of Compliance
Assistant Vice President,
ธนาคารดอยซ์แบงค์
Compliance

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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เอกสารแนบ 4
ทรััพย์์สิินที่่� ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ
และรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการ
ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

1.	ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ
ธนาคารได้้อธิิบายลัักษณะสำำ�คััญของทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ธนาคารและบริิษััทย่่อยใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ
ได้้เปิิดเผยไว้้ ในหััวข้้อ ทรััพย์์ที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ หน้้า 46 - 47
2.
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
-ไม่่มีี-
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และจรรยาบรรณธุุรกิิจ (ฉบัับเต็็ม)

นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ธนาคารเปิิดเผยนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม บนเว็็บไซต์์ธนาคาร
www.cimbthai.com โดยสามารถดููได้้ที่่�หััวข้้อ การกำำ�กัับดููแล หรืือ สแกนคิิวอาร์์โค้้ด

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
ธนาคารเปิิดเผยหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)
ฉบัับเต็็ม บนเว็็บไซต์์ธนาคาร www.cimbthai.com โดยสามารถดููได้้ที่่�หััวข้้อ การกำำ�กัับดููแล
หรืือ สแกนคิิวอาร์์โค้้ด

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการชุุดย่่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 ท่่าน ปััจจุุบััน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้้วย
1.
นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์		
กรรมการ
3.	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์		
กรรมการ
4.
นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์		
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต ความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตาม
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
ในเรื่่�องความรัับผิิดชอบ ความโปร่่งใส ความเป็็นธรรม และความซื่่�อสััตย์์ รวมถึึงการตรวจสอบและถ่่วงดุุล เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�ง
ผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของธนาคาร ในระหว่่างปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 15 ครั้้�ง
เป็็นการประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ ผู้้�บริิหารกลุ่่�มงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�ตรวจสอบบััญชีี โดยได้้รายงาน
ผลการประชุุมให้้คณะกรรมการธนาคารทราบทุุกครั้้�ง ซึ่่�งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
งบการเงิิน
สอบทานงบการเงิินประจำำ�ไตรมาส รายงวดครึ่่�งปีี และงวดประจำำ�ปีีของธนาคาร และงบการเงิินรวมธนาคารและบริิษััทย่่อย
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน เพื่่�อพิิจารณาความครบถ้้วนถููกต้้องของการแสดงข้้อมููลในงบการเงิินและ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป รวมถึึงข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจธนาคารและบริิษััทในเครืือ
ระบบการควบคุุมภายใน
สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการควบคุุมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัับมืือภััยคุุกคาม
ไซเบอร์์ โดยพิิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี ผลการ
ตรวจสอบของผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และผลการตรวจสอบโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของ
ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคารและบริิษััทในเครืือ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการควบคุุมภายในและกระบวนการจััดทำำ�รายงานทาง
การเงิินมีีประสิิทธิิผล คณะกรรมการตรวจสอบมีีการติิดตามดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นที่่�พบจากการตรวจสอบ
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมภายในเวลาที่่�กำำ�หนด นอกจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบได้้แนะนำำ�ให้้ธนาคารจััดทำำ�และ/หรืือ
ปรัับปรุุงนโยบายและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อเสริิมสร้้างระบบการควบคุุมภายในให้้ดีีขึ้้�น
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ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของกระบวนการและระบบการบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัับผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง
โดยพิิจารณาจากรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และแนวทางในการจััดการปััจจััยความเสี่่�ยงและความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเหมาะสม
การปฎิิบััติิตามกฎระเบีียบ
สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการกำำ�หนด รวมทั้้�งติิดตาม
และควบคุุมให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นข้้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ
อย่่างเหมาะสมโดยฝ่่ายจััดการ
ผู้้�ตรวจสอบภายนอก
สอบทานและประเมิินความเป็็นอิิสระ คุุณวุุฒิิด้้านวิิชาชีีพ และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายนอก รวมถึึงขอบเขต
โดยรวมของการตรวจสอบงบการเงิินประจำำ�งวดครึ่่�งปีีและประจำำ�ปีี และการสอบทานงบการเงิินระหว่่างกาล อีีกทั้้�งพิิจารณา
คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกที่่�เหมาะสม นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ธุุรกรรมของธนาคารกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สอบทานและประเมิินธุุรกรรมของธนาคารกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหรืือธุุรกรรมที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุุ มััติิ ก ฎบััตรและนโยบายงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมิิ น ความเสี่่� ย งเพื่่� อ การวางแผน
การตรวจสอบประจำำ�ปีี และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�การสอบทานผลการตรวจสอบภายใน
ให้้คำำ�แนะนำำ� และติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นข้้อสัังเกตจากการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
จากการปฏิิบััติิภารกิิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบข้้างต้้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า รายงานการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและบริิษััทในเครืือมีีความถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญและสอดคล้้องกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ระบบการควบคุุม
ภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้ถููกต้้องตามกฎระเบีียบของทางการ และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระและสอดคล้้องกัับมาตรฐานงานตรวจสอบ มีีความเพีียงพอเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคารในปััจจุุบััน

(นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารได้้ดำำ�เนิินการแต่่งตั้้�งกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และมีีการพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ของผู้้�บริิหารระดัับสููง
นอกจากนี้้� คณะกรรมการได้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการในปีี 2564 และพิิจารณาการดำำ�เนิินการตาม
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เช่่น การประเมิินผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และการประเมิินผลการจััดการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วย
1) การกำำ�หนดค่่าตอบแทน 2) การสรรหา และ 3) การกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยสามารถสรุุปความรัับผิิดชอบได้้ดัังนี้้�
1.
สรรหากรรมการและผู้้�บริิหารธนาคารที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ และนำำ�เสนอธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่�อพิิจารณอนุุมััติิต่่อไป
2.	พิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งและผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง
3.
เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิกรอบการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
4.	พิิจารณาและอนุุมััติิการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นรายบุุคคล รวมถึึง โบนััสตามผลการ
ปฏิิบััติิงาน ค่่าตอบแทนตามผลงาน และค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ที่่�เป็็นตามนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน และสอดคล้้อง
กัับกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
5.	พิิจารณาและอนุุมััติิกรอบการกำำ�หนดค่่าตอบแทน รวมทั้้�งโครงสร้้างและการปฏิิบััติิการจ่่ายค่่าตอบแทนสำำ�หรัับ
พนัักงาน
6.
ให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทในเครืือของธนาคารและเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารให้้ความเห็็นชอบต่่อไป
7.	พิิจารณานโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานของ
ธนาคาร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
8.	พิิจารณาแนวปฏิิ บััติิ ด้้ า นการกำำ�กัับดูู แ ลกิิ จ การเพื่่� อ ให้้ ห น่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนำำ� ไปปฏิิ บััติิ แ ละนำำ� เสนอให้้
คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิเพื่่�อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
9.	พิิจารณาการปรัับปรุุงสวััสดิิการพนัักงาน
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าค่่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารในปีี 2564 มีีความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล ภาวะเศรษฐกิิจ
โดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้้ว

(นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ)
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบ
ด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน (รวมประธานคณะกรรมการ) และกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�บริิหาร 2 ท่่าน
คณะกรรมการ BRCC ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้้ดููแล และควบคุุมการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของ
ธนาคาร โดยรายละเอีียดความรัับผิิดชอบหลัักเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรคณะกรรมการ BRCC
ในปีี 2564 คณะกรรมการ BRCC มีีการประชุุมรายเดืือนทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง และการประชุุมวาระพิิเศษในเรื่่�องการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ 1 ครั้้�ง เพื่่�อกำำ�กัับดููแลและติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงและการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร และรายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการธนาคารทราบทุุกครั้้�ง
โดยมีีสาระสำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.
2.

3.
4.

5.

แต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่และเปลี่่�ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
ความเสี่่�ยงโดยรวมของธนาคาร
ให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิกรอบ / นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ตลอดจนการ
ปรัับปรุุงกรอบ / นโยบายดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของธนาคารยัังคงเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และสามารถรองรัับกัับความเสี่่�ยงที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�นได้้
อนุุมััติิเพดานความเสี่่�ยงและ Management Action Trigger (MAT) สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้า และเพดานวงเงิินสิินเชื่่�อ
โดยรวมของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีต่่อกลุ่่�มลููกค้้า (GCL Cap)
	กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกประเภทและการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนของธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคาร
มีีการปฏิิบััติิตามกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิผลในด้้านต่่างๆ อาทิิ
• สถานการณ์์จำำ�ลองและสมมติิฐานของปััจจััยเศรษฐกิิจมหภาค สำำ�หรัับการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress
Testing) ในกรณีีที่่�เกิิดปััญหาทั้้�งระบบ และการทดสอบภาวะวิิกฤตในกรณีีที่่�เกิิดปััญหาเฉพาะรายธนาคาร
(Idiosyncratic Stress Test Scenario)
• การปรัับอัันดัับความเสี่่�ยง (Rating Override) ของลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
COVID-19
• รายงานประจำำ�ปีีประเมิินความถููกต้้องเหมาะสม (Annual Validation Report) ของแบบจำำ�ลองการจััดอัันดัับ
ความเสี่่�ยงลููกหนี้้� (Risk Rating Model)
•	ทบทวนและปรัับปรุุงการมอบหมายอำำ�นาจอนุุมััติิ (Delegation of Authority) ประจำำ�ปีี 2564
• กระบวนการและการดำำ� เนิิ น การขายหนี้้� ที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด รายได้้ ในส่่ ว นของสิิ น เชื่่� อ ที่่� มิิ ใ ช่่ สิิ น เชื่่� อ รายย่่ อ ย
(Non-Retail NPL)
• หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก (New Third Party Guideline)
อนุุมััติิรายงานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อนำำ�ส่่งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล โดยครอบคลุุม
บทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ผลการดำำ�เนิินการตามแผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี 2563 ผลการดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะและคำำ�สั่่�งของ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล แผนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี 2564 และแนวทางการ
กำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารที่่�ธนาคารถืือหุ้้�นทางตรง
เกิินกว่่าร้้อยละ 50 และประกอบธุุรกิิจให้้สิินเชื่่�อ
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6.

ให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิการทบทวนนโยบายภายใต้้หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานต่่างๆ อาทิิ นโยบาย
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ นโยบายการบริิหารด้้านการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม นโยบาย Conflict
Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing
7.
อนุุมััติิการตั้้�งค่่าตััวแปรและเงื่่�อนไข (Scenarios) ที่่�ใช้้ ในการสอบทานธุุรกรรมที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยในระบบ
การบริิหารการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน (1AML system)
8.
ให้้ข้้อเสนอแนะและรัับทราบหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการที่่�มีีความสำำ�คััญ รวมถึึงแนวทางปฏิิบััติิของธนาคาร
ต่่อหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว อาทิิ แผนการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล (National Digital
ID: NDID) การปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล แผนการเปลี่่�ยนผ่่านอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
ระหว่่างธนาคาร (IBOR Transition Plan) การดำำ�เนิินโครงการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิน และการสร้้างความเข้้มแข็็งของวััฒนธรรมการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ (Compliance
Culture) ให้้กัับบริิษััทย่่อย
9.
ให้้ข้้อเสนอแนะและรัับทราบผลการสอบทานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานภายในธนาคารและสาขา
รวมถึึงผลการสอบทานเฉพาะเรื่่�อง (Thematic Review) เกี่่�ยวกัับโครงการ IT Hubbing อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) และการจััดการระบบบริิหารข้้อมููลตามแนวทางของธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย
10. 	รัับทราบรายงานความคืืบหน้้า และติิดตามการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ อาทิิ
• รายงานความคืืบหน้้ารายเดืือนเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง คุุณภาพสิินทรััพย์์ ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับ
ได้้ สถานะของหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ทางการ
• รายงานความคืืบหน้้ารายไตรมาสเกี่่�ยวกัับการลงทุุนในพอร์์ตต่่างๆ และการสอบทานสิินเชื่่�อ
• รายงานความคืืบหน้้ารายไตรมาสการดำำ�เนิินการตามผลการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563 ของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย
• รายงานการการปฏิิบััติิไม่่เป็็นตามกฎเกณฑ์์ทางการ รวมถึึงการวิิเคราะห์์สาเหตุุและแนวทางการแก้้ ไขเพื่่�อ
ป้้องกัันมิิให้้เกิิดซ้ำำ��
คณะกรรมการ BRCC มีีความเห็็นว่่าการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของธนาคาร
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพีียงพอ และเป็็นไปตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมขององค์์กร (Enterprise Wide
Risk Management Framework)

(ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์)
ประธานคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
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เอกสารแนบ 7
กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย

กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อ้้างอิิงคำำ�สั่่�งธนาคาร ณ 1 มิิถุุนายน 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 5/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2563 อนุุมััติิให้้มีีการปรัับปรุุงนโยบาย
ตรวจสอบภายใน ดัังนั้้�น จึึงให้้ยกเลิิกคำำ�สั่่�งที่่� 57/2562 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้้ใช้้คำำ�สั่่�งฉบัับนี้้�แทน
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

1.   

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย

1.1 นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล		
1.2 นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์			
1.3	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์			
1.4 นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์			
1.5 นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ		

2.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ

2.1	ช่่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง ด้้านบััญชีี หลัักปฏิิบััติิ
ในการรายงานต่่างๆ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อพิิจารณาว่่ามีีประสิิทธิิผลและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
และหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารแห่่ง สปป.ลาว สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
2.2	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง การโยกย้้าย ค่่าตอบแทน การประเมิินผลงาน และการถอดถอนผู้้�บริิหาร
สููงสุุดหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
2.3 สอบทานประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงานของตรวจสอบภายใน
2.4	พิิจารณาคุุณสมบััติิ ความเป็็นอิิสระ ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อเสนอ
แต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการธนาคารและผู้้�ถืือหุ้้�น
2.5 สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการตรวจพบ และดููแล
ให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสมภายในเวลาที่่�กำำ�หนดโดยฝ่่ายจััดการ
2.6 สอบทานให้้มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการของกลุ่่�มธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีีไทย ธนาคารแห่่งประเทศไทย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานทางการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของธนาคาร
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2.7

สอบทานรายการที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ซึ่่�งเสนอโดย
ฝ่่ายจััดการทุุกรายการ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
2.8 รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการแก้้ ไขหรืือการปรัับปรุุงประเด็็นต่่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วว่่าอาจมีีรายการที่่�มีีการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
มีีการทุุจริิต การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญ จุุดอ่่อนสำำ�คััญด้้านการควบคุุมภายใน หรืือ
การฝ่่าฝืืนกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
2.9	จััดทำำ�รายงานการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีีข้้อมููลตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดเพื่่�อเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ลงนาม
2.10 อนุุมััติิกฎบััตรของตรวจสอบภายใน และให้้ความเห็็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
2.11 ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้้กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ครอบคลุุมถึึง : กลุ่่�มธุุรกิิจของธนาคาร

3.

องค์์ประชุุมและเงื่่�อนไขการประชุุม

3.1	คณะกรรมการตรวจสอบให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องจััดให้้มีีการประชุุม
3.2 ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงจะถืือว่่า
ครบองค์์ประชุุม
3.3 กรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองหรืือประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Tele-presence
or Tele-conference)
3.4 การออกเสีียงลงมติิในที่่�ประชุุม จะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ทั้้�งหมด
3.5 การลงมติิในที่่�ประชุุมอาจใช้้วิิธีีลงมติิเวีียนได้้เฉพาะในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� มติิเวีียนจะต้้อง
ได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมด
เรื่่�องที่่�ได้้มีีการลงมติิเวีียนดัังกล่่าวจะต้้องมีีการนำำ�เสนอที่่�ประชุุมในครั้้�งถััดไปเพื่่�อให้้การรัับรอง
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กฎบััตรคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
อ้้างอิิงคำำ�สั่่�งธนาคาร ณ 1 กรกฎาคม 2564
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2564 มีีมติิให้้แก้้ไขคำำ�สั่่�ง ดัังนั้้�น จึึงให้้ยกเลิิก
คำำ�สั่่�งที่่� 57/2563 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และให้้ใช้้คำำ�สั่่�ง
ฉบัับนี้้�แทน โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

1.

วััตถุุประสงค์์

คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแลและสนัับสนุุนคณะกรรมการ
ธนาคารของธนาคารในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหาของกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง
และพนัักงาน รวมถึึงงานกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร ตามบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในคำำ�สั่่�งนี้้�

2.

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

2.1

ด้้านสรรหา
•	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหากรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป) เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยหากมีีการร้้องขอ
•	คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุุมััติิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
ค)	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป
•	ดููแลให้้คณะกรรมการมีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและ
ประสบการณ์์ ในด้้านต่่างๆ
• เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
•	พิิจารณาการแต่่งตั้้�งและค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทในเครืือของธนาคารและเสนอให้้คณะกรรมการ
ของบริิษััทในเครืือเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ

		 หมายเหตุุ
		คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิทั้้�งในด้้าน
		 เชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณของความเหมาะสมในการสรรหาคััดเลืือกกรรมการดัังต่่อไปนี้้�
1)	จำำ�นวนและสััดส่่วนระหว่่างกรรมการอิิสระ กรรมการ non-independent กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
2)	ทัักษะ ประวััติิ และประสบการณ์์
3)	ความแตกต่่าง ที่่�รวมถึึง เพศ สััญชาติิ พื้้�นหลัังทางวััฒนธรรม และภููมิิภาค
4) การตระหนัักถึึงความยั่่�งยืืน และ
5) หลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการพิิจารณาแล้้วมีีความเหมาะสม
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2.2

ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน
•	กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นรวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่
กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป) โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์
ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยหากมีีการร้้องขอ (ค่่าตอบแทนและนโยบายเรื่่�องผลประโยชน์์และสวััสดิิการต้้องครอบคลุุม
ในทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน ซึ่่�งรวมถึึงค่่าตอบแทนกรรมการ เงิินเดืือน เงิินช่่วยเหลืือ โบนััส และทางเลืือก
และผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย)
•	ดููแลให้้กรรมการ และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (U2) ขึ้้�นไป) ได้้รัับผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
เพิ่่�มขึ้้�นควรได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�น
•	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(U2) ขึ้้�นไป) เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญการเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิจารณา
ประเมิินผลด้้วย
• เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่างๆ รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเป้้าหมาย การดำำ�เนิินงาน และความเห็็นของ
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคารด้้วย
•	ทบทวนโครงสร้้างค่่าตอบแทนของพนัักงานธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
แนวปฏิิบััติิของธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์และนโยบายของ CIMB Group
•	พิิจารณาและเสนอกรอบการปรัับเงิิ น เดืื อ นและโบนััสประจำำ�ปีี ของกลุ่่�มธนาคารซีี ไ อเอ็็ ม บีี ไทย เพื่่� อ ให้้
คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
• อนุุมััติิการปรัับปรุุงผลประโยชน์์และสวััสดิิการพนัักงานที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท

2.3

ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
•	ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานของ
ธนาคาร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
• อนุุ มััติิ แ นวปฏิิ บััติิ ด้้ า นการกำำ�กัับดูู แ ลกิิ จ การเพื่่� อ ให้้ ห น่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนำำ� ไปปฏิิ บััติิ แ ละรายงานให้้
คณะกรรมการธนาคารรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
•	ดููแลให้้มีีการประเมิินผลและการทบทวนประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคณะกรรมการธนาคารประจำำ�ปีี

2.4   พิิจารณาในเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร     

3.     ขอบเขต
กลุ่่�มธนาคารซีีไอเอ็็มบีีไทย จำำ�กััด (มหาชน)

4.     ความสััมพัันธ์์
	คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ได้้รัับการมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารของธนาคาร
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5.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5.1 นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ		
5.2	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แซบ เด๊๊า เม็็ง		
5.3 นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์			

ประธาน
กรรมการและประธานสำำ�รอง
กรรมการ

ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
ที่่�ปรึึกษาของ CIMB Group ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ
เลขานุุการ
ผู้้�บริิหารสููงสุุด ทรััพยากรบุุคคล

6.

องค์์ประชุุมและเงื่่�อนไขการประชุุม

6.1		 ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงจะถืือว่่า
ครบองค์์ประชุุม ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีประธานหรืือประธานสำำ�รองเข้้าร่่วมประชุุม
6.2		 การออกเสีียงลงมติิในที่่�ประชุุม จะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด
กรณีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมมีีสิิทธิ์์�ชี้้�ขาด
6.3		 การลงมติิในที่่�ประชุุมอาจใช้้วิิธีีลงมติิเวีียนได้้เฉพาะในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเท่่านั้้�น และหากไม่่มีีการลงมติิ
ดัังกล่่าวอาจจะเกิิดความเสีียหายแก่่ธนาคาร ทั้้�งนี้้� มติิเวีียนจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการ
ทั้้�งหมด และจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงจากประธานหรืือประธานสำำ�รองด้้วย เรื่่�องที่่�ได้้มีีการลงมติิเวีียนดัังกล่่าว
จะต้้องมีีการนำำ�เสนอที่่�ประชุุมในครั้้�งถััดไปเพื่่�อให้้การรัับรอง

7.

การจััดประชุุม และรููปแบบการประชุุม

7.1		คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้มีีการประชุุมไตรมาสละ 1 ครั้้�ง หรืือ
เมื่่�อมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องจััดให้้มีีการประชุุม
7.2		 ประธานจะทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม หากในกรณีีที่่�ประธานไม่่สามารถร่่วมประชุุมหรืือทำำ�หน้้าที่่�ได้้ ให้้ประธาน
สำำ�รองทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุมแทน
7.3		 การประชุุมสามารถกระทำำ�ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิคส์์ได้้ โดยในการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์นั้้�น ให้้หลัักเกณฑ์์
การจััดประชุุมเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวข้้างต้้น
การทบทวนและปรัับปรุุงคำำ�สั่่�งนี้้� สามารถทำำ�ได้้ปีีละครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
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กฎบััตรคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
อ้้างอิิงคำำ�สั่่�งธนาคาร ณ 25 มีีนาคม 2564
ตามที่่� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564 มีีมติิอนุุมััติิการปรัับปรุุง Terms of
Reference ของคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee จึึงให้้ยกเลิิกคำำ�สั่่�งที่่� 66/2563 และให้้ใช้้
คำำ�สั่่�งฉบัับนี้้�แทน โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

1.

วััตถุุประสงค์์

คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้้
ดููแลและควบคุุม การดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ของธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร

2.

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ

2.1

งานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
2.1.1 อนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ และกำำ�หนดอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตลอดจนอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงกรรมการและแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ดัังนี้้�
(1)	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(2)	คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
(3)	คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
(4)	คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
(5)	คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์
(6)	คณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ BRCC
2.1.2 อนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ Management
Action Trigger (MAT) ของความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดัังนี้้�
กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุุมััติิกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ หรืือการปรัับปรุุงกรอบ/นโยบายฯ ที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการอนุุญาตให้้
คณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
(2) อนุุมััติิเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ทุุกประเภท ซึ่่�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการอนุุญาตให้้
คณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(1) ให้้ความเห็็นชอบกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจำำ�เป็็น
ต้้องมีี หรืือการปรัับปรุุงกรอบ/นโยบายฯ ที่่�อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(2)	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจาก
คณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
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2.1.3	กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกประเภทและการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนของธนาคารและบริิษััท
ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดัังนี้้�
(1)	ติิดตามการดำำ�เนิินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการเงิินกองทุุน รวมถึึง
กรอบ/นโยบายและกลยุุทธ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ว่่ามีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิ Risk Posture และสถานการณ์์ สมมติิฐานเพื่่�อใช้้ในการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress
Testing)
2.1.4	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิข้้อเสนอที่่�ได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยง
ชุุดต่่างๆ รวมถึึง
(1) บุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ที่่�ธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจะขายผลิิตภััณฑ์์
		 อนุุมััติิบุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ของธนาคาร (ไม่่รวมบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ซีีไอเอ็็มบีี-พริินซิิเพิิล
จำำ�กััด และบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร) ก่่อนเริ่่�มขายผลิิตภััณฑ์์ หรืือให้้ความเห็็นชอบ
บุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการ
ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9)
		 อนุุมััติิเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation
Results รวมถึึงกรอบ/นโยบาย/ระเบีียบวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1.5	กำำ�หนดแนวทางด้้านกลยุุทธ์์และทบทวนมติิของคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ
2.1.6	ดููแลให้้มีโี ครงสร้้างพื้้�นฐาน ทรััพยากร ระบบงานรวมถึึงเครื่่�องมืือวััดความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ และองค์์ประกอบอื่่�นๆ
สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่�อให้้ระดัับความเสี่่�ยง
อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้ ตลอดจนการสร้้างวััฒนธรรมในการตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและวิินััยในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ให้้มีีอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
2.1.7 แต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาภายนอกเพื่่�อทบทวนและให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่คณะกรรมการ BRCC
ตามความจำำ�เป็็น
2.1.8 อนุุมััติิและกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของ
ทางการ
(1) การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
(2) การควบคุุมกระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
2.2

การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.2.1 ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์
2.2.2 สอบทานและประเมิินถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปราม
การฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย เพื่่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นดัังกล่่าว
ได้้รัับการแก้้ ไขอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
2.2.3 สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายนอก และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ของทางการและดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสมและรวดเร็็วจากฝ่่ายจััดการ
2.2.4 สามารถพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และหลัักจรรยาบรรณ ที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
และการป้้ อ งกัันและปราบปรามการฟอกเงิิ น และการต่่ อ ต้้ า นการสนัับสนุุ น ทางการเงิิ น แก่่
การก่่อการร้้าย รวมทั้้�ง อนมุัั�ติิการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และ
หลัักจรรยาบรรณดัังกล่่าว
(2) รายงานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี (Annual Compliance Report) สำำ�หรัับ
รายงานต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการต่่างๆ
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(3) กฎบััตรของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
(4) แผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
2.2.5 ประเมิินประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายโดยรวมของ
ธนาคาร โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการเสริิมสร้้างบทบาทในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ทรััพยากร
และโครงสร้้าง
2.2.6	ทบทวนกลยุุทธ์์ของการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
และการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
2.2.7	พิิจารณาระดัับความเสี่่�ยงของการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุน
ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย รวมถึึงมาตรการคว่ำำ��บาตร เพื่่�อการกำำ�หนดเงื่่�อนไขและความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ โดยระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ดัังกล่่าวพััฒนาขึ้้�นจากการพิิจารณาความเสี่่�ยงของลููกค้้า
ผลิิตภััณฑ์์ ช่่องทาง และภููมิิศาสตร์์ รวมถึึงประเภทธุุรกิิจ
2.3

ประเมิินผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งรายงานโดยตรงต่่อ
คณะกรรมการ BRCC

2.4

พิิจารณาอนุุมััติินโยบายสอบทานสิินเชื่่�อ แผนงานการสอบทานสิินเชื่่�อ และรายงานการสอบทานสิินเชื่่�อ
รายไตรมาส

3.

ครอบคลุุมถึึง

		 กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

4.

การรายงานต่่อคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•	คณะกรรมการ BRCC มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
•	คณะกรรมการ BRCC มีีอำำ�นาจอนุุมััติิในด้้านต่่างๆ เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังต่่อไปนี้้�
-	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-	คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
-	คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
-	คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
-	คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์
-	คณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งและรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ BRCC

5.

องค์์ประกอบของคณะกรรมการ

1.		ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์				
2.		 นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ			
3.		 Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid*
4.		 นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ			
5.		 Mr. Hafriz Bin Abdul Rahman			

ประธาน
กรรมการและประธานสำำ�รอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 มกราคม 2565 เป็็นต้้นไป
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ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
1.
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 	ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมถาวร
ธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย	
2.
Group Chief Risk Officer, 			ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมถาวร
Group Risk Division, CIMB Group
เลขานุุการที่่�ประชุุม
1.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด บริิหารความเสี่่�ยง			
2.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด กำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน		

เลขานุุการสำำ�หรัับงานบริิหารความเสี่่�ยง
เลขานุุการสำำ�หรัับงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

หมายเหตุุ ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและเลขานุุการที่่�ประชุุมในคณะกรรมการ BRCC ให้้รวมถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วม
(Co-Head) และรัักษาการของตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ ด้้วย

6.

องค์์ประชุุม และเงื่่�อนไขการประชุุม
• การประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของกรรมการทั้้�งหมด โดยต้้องมีี
ประธานหรืือประธานสำำ�รองเข้้าร่่วมด้้วย
• การออกเสีียงลงมติิในที่่�ประชุุมจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด
• กรณีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ถืือเป็็นการ “ไม่่อนุุมััติิ”

7.

ความถี่่�ของการประชุุม และการเข้้าร่่วมประชุุม
• ให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ BRCC อย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือตามความจำำ�เป็็น หากในเดืือนใด
ไม่่สามารถจััดการประชุุมได้้ ให้้เลขานุุการที่่�ประชุุมคณะกรรมการ BRCC รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
ในเดืือนถััดไปเพื่่�อรัับทราบ
• การประชุุ ม คณะกรรมการฯ สามารถกระทำำ� ผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ คส์์ ไ ด้้ ทั้้� ง นี้้� ในการประชุุ ม ผ่่ า นสื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิคส์์นั้้�น ให้้หลัักเกณฑ์์การจััดประชุุมเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวข้้างต้้น
• การลงมติิที่่�ประชุุมอาจใช้้วิิธีีลงมติิเวีียนได้้เฉพาะในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเท่่านั้้�น
• มติิเวีียนจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมด และจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงจากประธาน
หรืือประธานสำำ�รองด้้วย
เรื่่�องที่่�ได้้มีีการลงมติิเวีียนดัังกล่่าวจะต้้องมีีการนำำ�เสนอที่่�ประชุุมในครั้้�งถััดไปเพื่่�อให้้การรัับรอง และเลขานุุการ
ของที่่�ประชุุม BRCC จะต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อรัับทราบในรายงานความคืืบหน้้าผลการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ BRCC ประจำำ�รายไตรมาส

8.

การรายงานกิิจกรรมต่่างๆ

	คณะกรรมการ BRCC จะจััดส่่งรายงานความคืืบหน้้าผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
Terms of Reference นี้้�ควรมีีการทบทวนอย่่างน้้อยทุุก 2 ปีี และเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการดำำ�เนิินการต่่างๆ
ยัังคงมีีความเกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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กฎบััตรคณะกรรมการจััดการ
อ้้างอิิงคำำ�สั่่�งธนาคาร ณ 27 สิิงหาคม 2564
ด้้วยที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 มีีมติิให้้แก้้ไขกฎบััตร (Terms of Reference)
ของคณะกรรมการจััดการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับมติิดัังกล่่าว จึึงเห็็นควรยกเลิิกคำำ�สั่่�งธนาคารที่่� 33/2564 เรื่่�อง กฎบััตร
คณะกรรมการจััดการ และให้้ใช้้คำำ�สั่่�งฉบัับนี้้�แทน โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

1.

วััตถุุประสงค์์

คณะกรรมการจััดการได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อให้้การสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการธนาคาร และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของธนาคาร ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ภายใต้้ขอบเขตงานและ
บทบาทหน้้าที่่�ดัังระบุุในเอกสารฉบัับนี้้�

2.

งาน / บทบาทหน้้าที่่�

2.1 		 ให้้คำำ�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2.2		ควบคุุม ดููแล และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของธนาคาร
2.3 		ทบทวน รายงานทางการเงิินและรายงานการบริิหารงานด้้านต่่างๆ ของธนาคาร
2.4		พิิจารณาแผนกลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจและแผนการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนและงบประมาณของธนาคาร
2.5		กำำ�หนดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างสายงานและการทำำ�งานระหว่่างประเทศ
2.6 		พิิจารณาเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ที่่�สำำ�คััญอย่่างรอบคอบ
2.7		 อนุุมััติิอำำ�นาจอนุุมััติิเฉพาะในการดำำ�เนิินการภายในของสายงานต่่างๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
2.8		 อนุุมััติิ ปรัับปรุุงแก้้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหารจััดการ/การปฏิิบััติิการ/
เรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
2.9		พิิจารณาอนุุมััติิการทบทวนการปรัับปรุุงอำำ�นาจอนุุมััติิและนโยบายของธนาคารที่่�มีีผลกระทบจากการปรัับ
โครงสร้้างองค์์กร
2.10	ทบทวน ให้้ความเห็็น พิิจารณา และอนุุมััติิตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายเพื่่�อรองรัับความเสีียหายจากกรณีีที่่�ธนาคาร /
ผู้้�บริิหารถููกฟ้้องร้้อง ตามที่่�นำำ�เสนอโดย(หน่่วยงาน)กฎหมาย
2.11 อนุุมััติิค่่าธรรมเนีียมของผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน หรืือการแนะนำำ�ลููกค้้าที่่�ผ่่านช่่องทาง(สายงาน)ธุุรกิิจรายย่่อยสำำ�หรัับ
กรณีีผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 และไม่่ใช่่รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญที่่�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้เคยอนุุมััติิแล้้ว
2.12 ในกรณีีของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3
ก) ผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ของซีีไอเอ็็มบีี ไทย
อนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ หรืืออนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน อัันเนื่่�อง
มาจากความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ข) ผลิิตภััณฑ์์จากบุุคคลที่่� 3 ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของซีีไอเอ็็มบีี ไทย
ให้้ความเห็็นชอบกัับผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
อัันเนื่่�องมาจากความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท
ภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.13	กำำ�หนดและขัับเคลื่่�อนวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับใช้้ทั่่�วทั้้�งธนาคาร โดยให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
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2.14	ทบทวนนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management (BCM)) รวมทั้้�ง
ดููแลให้้ธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิและการดำำ�เนิินการด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�ดีี มีีแผน/กระบวนการ
ด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิผล ตลอดจนดำำ�เนิินการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของธนาคาร (ดููรายละเอีียดของการดำำ�เนิินกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจได้้ที่่�ภาคผนวก) และให้้คำำ�แนะนำำ�และ/หรืือทิิศทางแก่่คณะกรรมการ Crisis Management Committee
(CMC) เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นตามความเหมาะสมระหว่่างเกิิดวิิกฤติิ
2.15	จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมถึึงทบทวน ตรวจสอบ ปรัับปรุุง และนำำ�เสนอนโยบายดัังกล่่าว
ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ ตลอดจนจััดให้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Partnership Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC)) ของธนาคาร ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมให้้พนัักงานทุุกระดัับ
ได้้ทราบและปฏิิบััติิตามนโยบายฯ และดำำ�เนิินการใดๆ ทั้้�งหลายที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
เกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
2.16	ทบทวนและรัับรองการแก้้ไข Country Delegated Authority (Country DA) ก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการธนาคาร
พิิจารณาอนุุมััติิ
2.17 เรื่่�องอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3.

ขอบเขต
กลุ่่�มธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย

4.

โครงสร้้างการรายงาน
•	คณะกรรมการจััดการเป็็นคณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
•	คณะกรรมการจััดการเป็็นคณะกรรมการหลัักซึ่่�งมีีคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�อยู่่�ภายใต้้การดููแลดัังต่่อไปนี้้�
-	คณะกรรมการ Data Governance Committee
-	คณะกรรมการธุุรกิิจรายย่่อย
-	คณะกรรมการ Crisis Management Committee

5.

คณะกรรมการจััดการ ประกอบด้้วย

		 1. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
		 2.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด การเงิิน
		 3.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ธุุรกิิจขนาดใหญ่่
		 4.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด บริิหารความเสี่่�ยง
		 5.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ธุุรกิิจบริิหารเงิิน
		 6.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ธุุรกรรมการเงิิน
		 7.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด เทคโนโลยีีและวิิทยาการข้้อมููล	
		 8.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ปฏิิบััติิการ
		 9.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด พาณิิชย์์ธนกิิจ
		10.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ธุุรกิิจรายย่่อย	
		11.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด ทรััพยากรบุุคคล	
		12.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด สื่่�อสารองค์์กร
		13.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด กลยุุทธ์์และสำำ�นัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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		14.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด กำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
		15.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด กฎหมาย	
		16.	ผู้้�บริิหารสููงสุุด บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุุ: ตำำ�แหน่่งของกรรมการในคณะกรรมการจััดการให้้รวมถึึงรัักษาการ หรืือผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วม ของตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ ด้้วย

ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม:
ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุด ตรวจสอบภายใน
ผู้้�ได้้รัับเชิิญเข้้าประชุุม:
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
เลขานุุการ:
เลขานุุการบริิษััท

6.

องค์์ประชุุมและเงื่่�อนไขการประชุุม

6.1		 ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง กรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีประธานหรืือรองประธาน หรืือกรรมการคณะกรรมการ
จััดการคนหนึ่่�งคนใดที่่�ประธานหรืือรองประธานมอบหมาย เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
6.2		 กรณีีบุุคคลใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดมากกว่่าหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง (มากกว่่าหนึ่่�งหน่่วยงาน) ในการนัับฐานเสีียง
ให้้นัับบุุคคลนั้้�นในทุุกตำำ�แหน่่ง แต่่ในการนัับองค์์ประชุุมและคะแนนเสีียง ให้้นัับเพีียงตำำ�แหน่่งเดีียว
6.3		 การลงมติิในที่่�ประชุุมอาจใช้้วิิธีีลงมติิเวีียนได้้ โดยมติิเวีียนจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการ
ทั้้�งหมด และต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงจากประธานหรืือรองประธานด้้วย ทั้้�งนี้้� เรื่่�องที่่�ได้้มีีการลงมติิเวีียนดัังกล่่าว
จะต้้องมีีการนำำ�เสนอที่่�ประชุุมในครั้้�งถััดไปเพื่่�อให้้การรัับรอง

7.

ความถี่่�ในการจััดประชุุม และวิิธีีการประชุุม

7.1		คณะกรรมการจััดการให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง หากพิิจารณาเห็็นสมควรหรืือมีีความจำำ�เป็็น
7.2		 ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง ให้้ประธานทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุม หากประธานไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมหรืือไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้รองประธานเป็็นประธานในที่่�ประชุุม หากประธานและรองประธาน ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมหรืือ
ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้ประธานหรืือรองประธานมอบหมายให้้กรรมการคณะกรรมการจััดการคนใด
คนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม
7.3		 การประชุุ ม คณะกรรมการจััดการสามารถกระทำำ� ผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ คส์์ไ ด้้ ทั้้� ง นี้้� ในการประชุุ ม ผ่่ า นสื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิคส์นั้์ น้� ให้้หลัักเกณฑ์์การจััดประชุุมเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวข้้างต้้น

8.

การรายงานกิิจกรรมต่่างๆ

ให้้คณะกรรมการจััดการรายงานกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการ ให้้คณะกรรมการธนาคารรัับทราบเป็็นประจำำ�
	ทุุกไตรมาส
ทั้้�งนี้้� ให้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการจััดการปีีละครั้้�งหรืือเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก
(เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อ 2.14)
การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
•		ทบทวนนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพื่่�อเสนอขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการจััดการ
และขออนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยดููแลให้้นโยบายฯ สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
คำำ�สั่่�งเพิ่่�มเติิมจากของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึึงลัักษณะ ความซัับซ้้อน และนััยสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ขององค์์กร
•		ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (ทั่่�วทั้้�งประเทศ) ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อการเตรีียมพร้้อม โดยครอบคลุุมถึึงการวางแผนกรณีีเกิิดโรคระบาดเฉพาะพื้้�นที่่�
(Epidemic) / การระบาดทั่่�วโลก (Pandemic) และการวางแผนงานที่่�จำำ�เป็็น ในกรณีีที่่�ต้้องใช้้งานแผนกู้้�คืืนระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) เมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤตกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•		กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (ทั่่�วทั้้�งประเทศ)
•		ส่่งเสริิมให้้มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มศัักยภาพในการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ และ
ดููแลให้้การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเป็็นส่่วนหนึ่่�งในขั้้�นตอนการบริิหารจััดการกลยุุทธ์์และในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในเวลาปกติิ
•		ดููแลให้้องค์์กรมีีแผนและกระบวนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิผล สำำ�หรัับทุุกธุุรกรรมงานที่่�มีี
ความสำำ�คััญ และดููแลให้้แน่่ใจว่่าแผนดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรที่่�จะตอบ
สนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว (Resiliency) ตลอดจนดููแลให้้แผนกู้้�คืืนระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(IT Disaster Recovery Plan) สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�กำำ�หนดในการฟื้้�นตััวทางธุุรกิิจ (Business Recovery)
•		คณะกรรมการจััดการมีีอำำ�นาจอนุุมััติิคำำ�ขอเลื่่�อนกำำ�หนดการทดสอบแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP) /
แผนกู้้�คืืนระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan – IT DRP) ภายในปีีเดีียวกััน โดยที่่�การเลื่่�อน
กำำ�หนดการดัังกล่่าวต้้องไม่่ละเมิิดข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล การเลื่่�อนกำำ�หนดการทดสอบแผน BCP /
IT DRP ที่่�อาจละเมิิดข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อรัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ไม่่ว่่าจะเป็็นการเลื่่�อนกำำ�หนดภายในปีีนั้้�น หรืือเลื่่�อนไปปีีถััดไป
•		 ให้้ความเห็็นชอบต่่อการจััดประเภทของความสำำ�คััญของแอปพลิิเคชััน ทั้้�งแอปพลิิเคชัันใหม่่ หรืือการจััดประเภทใหม่่
ของแอปพลิิเคชัันเดิิม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ในการกอบกู้้�ระบบ ตามแนวทางที่่�กำำ�หนดใน System
Criticality Categorization Framework (SCCF)
•		คณะกรรมการจััดการ โดยผ่่านทางทีีม BCM จะรายงานความความคืืบหน้้าในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�ให้้ Group BCM
Steering Committee ทราบเป็็นรายไตรมาส หรืือเมื่่�อจำำ�เป็็น
• สถานะของการเตรีียมความพร้้อม
• รายงานแผนต่่างๆ แผนตอบสนองต่่อภาวะวิิกฤติิ และประเด็็นต่่างๆ
•	บทเรีียนที่่�ได้้รัับหลัังเกิิดเหตุุการณ์์ และประเด็็นต่่างๆ
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เอกสารแนบ 8
รายงานความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
ต่่อรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของ ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และ
สารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
ในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบััญชีีสากล โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ตลอดจนใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและใช้้ประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการธนาคารได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผล
ว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน และเพื่่�อให้้ทราบ
จุุดอ่่อนเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ในการนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�ดููแล
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ในงบการเงิินของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน อาฮ์์มััด)
กรรมการ		

(นายพอล วอง ชีี คิิน)
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

262

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 9
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงิินรวมของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด
(มหาชน) (ธนาคาร) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มกิิจการ) และฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ
ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะธนาคาร รวมถึึงกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และหลัักเกณฑ์์
ของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิินตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้อ 2

งบการเงิินที่่�ตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารประกอบด้้วย
•		 งบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
•		 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
•		 งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
•		 งบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และ
•		 หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารซึ่่�งรวมถึึงนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญและหมายเหตุุ
เรื่่�องอื่่�น ๆ

เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในส่่วนของ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มกิิจการและธนาคารตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนด
โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และข้้าพเจ้้า
ได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจ
สอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้ระบุุเรื่่�อง ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
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คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
ในการตรวจสอบและได้้นำำ�เรื่่�องนี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดย
รวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องนี้้�
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

วิิธีีการตรวจสอบ

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
อ้้างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 2 เรื่่�องนโยบายการบััญชีี ข้้อ 12 เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� และข้้อ 24 เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับประมาณการหนี้้�สิิน
เงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ แก่่ ลูู ก หนี้้� ถืื อ เป็็ น ส่่ ว นสำำ�คััญ ของสิิ น ทรััพย์์ ร วม
ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 52.16 ของสิินทรััพย์์รวมโดย ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม พ.ศ. 2564 เงิินให้้สิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการประกอบ
ด้้วยเงิินให้้สิินเชื่่�อของภาคธุุรกิิจธนาคาร คิิดเป็็นร้้อยละ 84.64
และลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
คิิดเป็็นร้้อยละ 15.36 ผู้้�บริิหารประมาณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อเฉพาะราย สิินเชื่่�อ
ทั้้�งหมดโดยรวม ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกััน
ทางการเงิิน โดยใช้้ทั้้�งข้้อมููลเชิิงปริิมาณและพิิจารณาปััจจััยเชิิง
คุุณภาพซึ่่�งมีีความซัับซ้้อน

ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินการออกแบบการควบคุุมและการนำำ�มาใช้้ และ
ทดสอบความมีีประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการควบคุุมหลัักเกี่่�ยวกัับ
ข้้อมููลที่่�เข้้าสู่่�ระบบ และการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระบบ ดัังต่่อไปนี้้�

ข้้าพเจ้้าให้้ความสำำ�คััญในการตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวเนื่่�องจาก
ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น ภายใต้้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน กำำ�หนดให้้ ใช้้แบบจำำ�ลองที่่�ซัับซ้้อนและสมมติิฐานที่่�
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพทางเศรษฐกิิจในอนาคตและความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�
อีี ก ทั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารใช้้ ดุุ ลยพิินิิ จ ที่่� สำำ�คััญ ในการประมาณค่่ า เผื่่� อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�

• 	ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมหลัักทั้้�งการควบคุุมแบบอััตโนมััติิ
และการควบคุุ ม โดยบุุ คคล โดยข้้ า พเจ้้ า ให้้ ผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า น
เทคโนโลยีีสารสนเทศของข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมการเข้้า
ถึึงระบบ และการควบคุุมในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งความถููกต้้องของยอดคงเหลืือ
ของบััญชีีลููกหนี้้�ที่่�นำำ�มาใช้้ ในการคำำ�นวณ นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้ายััง
ได้้ทดสอบการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของการนำำ�
ข้้ อ มูู ล เข้้ า สู่่�ระบบที่่� ใ ช้้ ใ นการคำำ� นวณค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า น
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น มููลค่่าหลัักประกััน และการโอนย้้าย
ข้้อมููล

• 	จััดทำำ�แบบจำำ�ลองเป็็นแบบกลุ่่�มลููกหนี้้�เพื่่�อใช้้ ในการคำำ�นวณ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยแบบ
จำำ�ล องมีีค วามซัับซ้้ อ นและใช้้ ดุุลยพิินิิจ ในการพิิจารณา
ความเหมาะสมของการสร้้างแบบจำำ�ลอง

• 	ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมของการกำำ�กัับดููแลการพััฒนาแบบ
จำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และการ
แก้้ ไขแบบจำำ�ลอง ซึ่่�งรวมถึึงการอนุุมััติิการใช้้แบบจำำ�ลอง การดููแล
ติิดตาม และการทดสอบแบบจำำ�ลอง

•

• 	ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมของผู้้�บริิหารในการสอบทานและ
การอนุุมััติิการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิด
ขึ้้�น โดยข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานการประชุุมของคณะกรรมการ
หลัักของกลุ่่�มกิิ จ การ ได้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการด้้ า นความเสี่่� ย ง คณะกรรมการจััดการ และคณะ
กรรมการธนาคารของกลุ่่�มกิิจการ

การระบุุ เ งิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ แก่่ ลูู ก หนี้้� ที่่� เ คยมีี ค วามเสี่่� ย งด้้ า น
เครดิิตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

• 	ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบการควบคุุ ม ของผู้้�บริิ ห ารต่่ อ ความถูู ก ต้้ อ ง
ของข้้อมููลที่่�ใช้้ ความเหมาะสมของวิิธีีการคำำ�นวณ ระบบงาน
กระบวนการ และการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประมวล
ผลเพื่่�อประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือของผลลััพธ์์ ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
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เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
•

วิิธีีการตรวจสอบ

สมมติิฐานที่่�ใช้้ ในแบบจำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น เช่่น กระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับใน
อนาคต ข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ ไปในอนาคต ของปััจจััย
ทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค ค่่าความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนััก
ในแต่่ละสถานการณ์์จำำ�ลอง และสำำ�รองที่่�ธนาคารตั้้�งไว้้
รองรัับปััจจััยอื่่�นที่่� ไม่่สามารถใส่่ในแบบจำำ�ลองได้้ (Manaagement Overlay) ในช่่วงสถานการณ์์ การระบาดของ
COVID-19 และ

• 	ข้้อมููลและสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้ า นเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น สำำ� หรัับลูู ก หนี้้� แ ต่่ ล ะราย
ที่่� เ ป็็ น สาระสำำ�คััญ เช่่ น กระแสเงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัับ
ในอนาคต และราคาประเมิินหลัักประกััน
นอกจากนี้้�ผู้้�บริิหารได้้ ใช้้มาตรการการให้้ความช่่วยเหลืือลููก
หนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19
โดยการปรัับเงื่่� อ นไขการชำำ� ระหนี้้� ใ ห้้ กัับ ลูู ก หนี้้� เช่่ น ขยาย
ระยะเวลาการผ่่ อ นชำำ� ระ ลดอััตราดอกเบี้้� ย หรืื อ ปรัับปรุุ ง
โครงสร้้างหนี้้� ให้้เหมาะสมตามสถานะของลููกหนี้้� และ จััดชั้้�น
ลููกหนี้้�ที่่�เข้้ามาตรการตามชั้้�นเดิิมก่่อนการให้้ความช่่วยเหลืือ
ตามหนัังสืื อ เวีี ย นธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยเรื่่� อ งมาตรการ
การให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ในช่่วงสถานการณ์์การระบาด
ของ COVID-19 ซึ่่� ง มีี ผล กระทบต่่ อ การจััดชั้้� น ลูู ก หนี้้� แ ละ
ประมาณการค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

ข้้ า พเจ้้ า ไม่่ พ บประเด็็ น จากการทดสอบของข้้ า พเจ้้ า จึึ ง ทำำ� ให้้
ข้้าพเจ้้าเชื่่�อถืือการควบคุุมของกลุ่่�มกิิจการและสามารถใช้้ผลเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าได้้ นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้ายััง
ได้้ปฏิิบััติิงานอื่่�นๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• 	ข้้าพเจ้้าให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านแบบจำำ�ลองความเสี่่�ยงทางการเงิิน
และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของข้้าพเจ้้าทดสอบ
ความเหมาะสมของแบบจำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นแบบกลุ่่�มลููกหนี้้� และชุุดคำำ�สั่่�งคอมพิิวเตอร์์(สค
ริิปท์์)ในระบบที่่�ใช้้ ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าประเมิินและทดสอบวิิธีีการ
รวมถึึงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ และความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�ใช้้ ใน
แบบจำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และ
พิิจารณาความสมเหตุุสมผลของข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ ไปใน
อนาคตโดยเปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลในตลาด
• 	ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบโดยการสุ่่�มเลืื อ กตััวอย่่ า งเงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ
แก่่ลููกหนี้้�และใช้้ข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบกัับดุุลยพิินิิจ
ของข้้าพเจ้้าเพื่่�อประเมิินว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างลููกหนี้้�มีีความเสี่่�ยง
ด้้ า นเครดิิ ต เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีี นััยสำำ�คััญ หรืื อ หลัักฐานข้้ อ เท็็ จ
จริิงของการด้้อยค่่าหรืือไม่่ และพิิจารณาความเหมาะสมของ
การจััดชั้้�นลููกหนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโดยอิิสระ
โดยเลืือกเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ขนาดความเสี่่�ยง ข้้าพเจ้้า
ทดสอบการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�
โดยธนาคารว่่า เป็็นไปตามนโยบายการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อ
ถืือภายในของธนาคาร

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
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• 	ข้้าพเจ้้าสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างในการตรวจความถููกต้้อง และความ
ครบถ้้วนของข้้อมููลของการจััดชั้้�นลููกหนี้้�ตามมาตรการการ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ลูู ก หนี้้� ใ นช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารระบาดของ
COVID-19 ของธนาคารแห่่งประเทศไทย การคำำ�นวณค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น และ กระทบยอด
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นระหว่่างระบบเงิิน
ให้้สิินเชื่่�อและระบบบััญชีีแยกประเภทว่่าถููกต้้องตรงกััน
• 	ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุุ มััติิ ข อง
ผู้้�บริิ ห ารสำำ� หรัับการตั้้� ง Management Overlay ข้้ า พเจ้้ า
ประเมิินความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้้
ประสบการณ์์ด้้านธุุรกิิจธนาคารและความรู้้�ของข้้าพเจ้้า และ
เงื่่�อนไขสภาพทางเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน
•

กรณีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณ
เป็็นแบบรายสััญญา ข้้าพเจ้้าประเมิินความเพีียงพอของค่่า
เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น โดยสอบถาม
ในเชิิงทดสอบเกี่่�ยวกัับหลัักการการประมาณกระแสเงิินสดใน
อนาคตซึ่่�งจััดทำำ�โดยผู้้�บริิหาร และประเมิินความเหมาะสมของ
ประมาณการโดยการตรวจหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ได้้ ส อบถามผู้้�บริิ ห ารในรายละเอีี ยด เกี่่� ย วกัับกระแสเงิิ น สดที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับจากลููกหนี้้�ในอนาคต ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจขอ ง
ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ และหลัักฐานจากภายนอก (ถ้้ า มีี ) ในการ
ประเมิินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงิินสด รวมถึึง
การทดสอบการคำำ�นวณการคิิดลดกระแสเงิินสด

• 	สำำ�หรัับมููลค่่าของหลัักประกัันที่่�ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคานั้้�น
ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินคุุณสมบััติิของผู้้�ประเมิินราคาเหล่่านั้้�น จาก
นั้้�นข้้าพเจ้้าได้้สุ่่�มเลืือกตััวอย่่างการประเมิินราคาเพื่่�อทดสอบ
ว่่าผู้้�บริิหารได้้ ใช้้ราคาประเมิินล่่าสุุดในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินความ
เหมาะสมของวิิธีีการประเมิินราคา โดยพิิจารณาว่่าผู้้�ประเมิิน
ราคาได้้ ใช้้ วิิธีีการประเมิินราคาตามเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแล นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้ายัังได้้ทดสอบความของถููกต้้องของ
การนำำ�ราคาหลัักประกัันไปใช้้ ในแบบจำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
จากผลการปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าไม่่พบความแตกต่่างที่่�มีี
สาระสำำ�คััญของค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตาม
ที่่�ผู้้�บริิหารได้้ประเมิินไว้้
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ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 2 ที่่�อธิิบายถึึงนโยบายการบััญชีี
เกี่่�ยวกัับการนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีมาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วง
เวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้้�งนี้้� ความเห็็นของข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลง
ไปเนื่่�องจากเรื่่�องที่่�ข้้าพเจ้้าให้้ข้้อสัังเกตนี้้�

ข้้อมููลอื่่�น
กรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย ข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ข้้าพเจ้้าคาดว่่าข้้าพเจ้้าจะได้้รัับรายงาน
ประจำำ�ปีีภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�น และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารคืือ การอ่่านและ
พิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร หรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า
ต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรัับผิิดชอบของกรรมการต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
กรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้� โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�
และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิินตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้อ 2
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�กรรมการพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิต
หรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ� งบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะธนาคาร กรรมการรัับผิิด ชอบในการประเมิิน ความสามารถของ
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้้ เ กณฑ์์ ก ารบััญชีี สำำ� หรัับการดำำ� เนิิ น งานต่่ อ เนื่่� อ ง เว้้ น แต่่ ก รรมการมีี ค วามตั้้� ง ใจที่่� จ ะเลิิ ก กลุ่่�มกิิ จ การและ
ธนาคาร หรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
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คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ช่่วยกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของ
กลุ่่�มกิิจการและธนาคาร

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า มีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ค วามเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งสมเหตุุ ส มผลว่่ า งบการเงิิ น รวมและ
งบการเงิิ น เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้ อ มูู ลที่่� ขััดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัันเป็็ น สาระสำำ�คััญ หรืื อ ไม่่ ไม่่ ว่่ า
จะเกิิ ด จากการทุุ จ ริิ ต หรืื อ ข้้ อ ผิิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่� ง รวมความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้ า อยู่่�ด้้ ว ย
ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี จ ะสามารถตรวจพบข้้ อ มูู ลที่่� ขััดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัันเป็็ น สาระสำำ�คััญที่่� มีี อ ยู่่�ได้้ เ สมอไป
ข้้ อ มูู ลที่่� ขััดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อาจเกิิ ด จากการทุุ จ ริิ ต หรืื อ ข้้ อ ผิิ ด พลาด และถืื อ ว่่ า มีี ส าระสำำ�คััญ เมื่่� อ คาดการณ์์ อ ย่่ า ง
สมเหตุุ ส มผลได้้ ว่่ า รายการที่่� ขััดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง แต่่ ล ะรายการ หรืื อ ทุุ ก รายการรวมกัันจะมีี ผลต่่ อ การตััดสิิ น ใจ
ทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ใ ช้้ ดุุ ลยพิินิิ จ เยี่่� ย งผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ และ
การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•		 ระบุุ แ ละประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากการแสดงข้้ อ มูู ลที่่� ขััดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัันเป็็ น สาระสำำ�คััญ ในงบการเงิิ น รวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการ
ตรวจสอบเพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ ความเสี่่� ย งเหล่่ า นั้้� น และได้้ ห ลัักฐานการสอบบััญชีี ที่่� เ พีี ย งพอและเหมาะสม
เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการทุุ จ ริิ ต จะสูู ง กว่่ า ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากข้้ อ ผิิ ด พลาด เนื่่� อ งจากการทุุ จ ริิ ต อาจเกี่่� ย วกัับ
การสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตาม
ข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
•		 ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน
ของกลุ่่�มกิิจการและธนาคาร
•		 ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�กรรมการใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี
และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยกรรมการ
•		 สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของกรรมการจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ และประเมิินว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจ
เป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
หรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือถ้้าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับ
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือ
สถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มกิิจการและธนาคารต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
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•		 ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึง
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลว่่ า งบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุุ ก ารณ์์ ใ นรูู ป แบบ
ที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
•		 ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของธนาคารภายในกลุ่่�มหรืือ
กิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนด
แนวทาง การควบคุุมดููแลและการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ และข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่คณะกรรมการตรวจสอบว่่า ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเป็็นอิิสระและได้้สื่่�อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้า
เชื่่� อ ว่่ า มีี เ หตุุ ผลที่่� บุุ คคล ภายนอกอาจพิิจารณาว่่ า กระทบต่่ อ ความเป็็ น อิิ ส ระของข้้ า พเจ้้ า และมาตรการที่่� ข้้ า พเจ้้ า
ใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบาย
เรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือ
ในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�
ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด

บุุญเลิิศ กมลชนกกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5339
กรุุงเทพมหานคร
22 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

เอกสารแนบ 10
งบการเงิินและ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

269

270

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะ
การเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิินรวม

สิินทรััพย์์

หมายเหตุุ

เงินสด

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

818,440,867

918,593,772

1,351,567,764

817,779,386

917,689,843

1,350,614,011

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

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

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

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

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

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

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

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

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

11

-

-

-

2,904,440,639

2,933,315,115

2,208,315,115

12, 13

207,848,614,377

221,843,843,591 231,909,656,051

202,709,335,507

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

14

1,158,138,258

1,082,474,739

1,123,900,062

1,004,249,273

909,229,206

894,230,172

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

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

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

16

207,527,142

293,567,543

303,242,182

165,335,747

231,112,349

240,214,966

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

17

965,308,458

970,407,387

1,061,691,787

917,575,324

920,772,733

1,015,531,376

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

18

1,356,191,043

671,711,434

756,836,833

769,150,376

-

276,466,080

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,660,011,269

16,051,131,778

14,967,549,671

13,660,011,269

16,051,131,778

14,967,549,671

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

5,805,942,605

3,051,557,703

6,431,343,941

5,805,942,605

3,051,557,703

6,431,343,941

1,508,115,950

1,733,638,801

2,276,984,858

1,208,125,459

1,450,159,918

1,861,442,869

410,527,149,197 399,156,815,624

394,879,207,593

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

19

รวมสิินทรััพย์์

กรรมการ				

398,513,871,803

กรรมการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

217,575,772,174 224,778,419,827

407,699,447,839 392,690,524,889

271

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบแสดงฐานะ
การเงิิน (ต่่อ)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

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

432,383,333

256,215,690

268,816,305

432,383,333

256,215,690

268,816,305

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

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

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

211,554,318

296,677,054

303,242,182

168,573,732

233,549,214

240,214,966

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้้�สิิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้�สิิน

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

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

18

-

37,854,384

-

-

29,749,582

-

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,885,571,233

12,111,017,104

9,158,264,057

14,885,571,233

12,111,017,104

9,158,264,057

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าเจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า

5,456,623,472

3,805,723,315

5,614,819,508

5,456,623,472

3,805,723,315

5,614,819,508

4,002,771,029

3,126,548,220

4,102,518,536

3,294,044,122

2,655,088,383

3,001,524,762

368,983,290,637 359,054,812,861

354,820,738,605

หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน

25

355,111,007,135

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

368,467,716,936 355,831,748,661
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะ
การเงิิน (ต่่อ)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)

หมายเหตุุ

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

ส่่วนของเจ้้าของ
ทุนเรือนหุ้น

27

ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 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

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 34,822,261,748 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 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

10,145,965,854 10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

10,145,965,854

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

1,100,842,521

1,541,465,035

1,266,454,961

1,127,058,864

1,593,402,211

1,310,987,496

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

-

574,030,000

536,200,000

403,980,000

574,030,000

536,200,000

403,980,000

14,213,649,170

11,951,850,548 10,917,224,825

10,800,283,396

9,545,031,964

7,586,712,004

รวมส่่วนของเจ้้าของ

43,402,864,668

41,543,858,560 40,102,002,763

40,058,468,988

39,231,730,903

36,858,776,228

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

398,513,871,803

410,527,149,197 399,156,815,624

394,879,207,593

ส่่วนเกิินจากการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีีย
ของธนาคารในบริิษััทย่่อย
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร

29

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

407,699,447,839 392,690,524,889

273

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุุ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

รายได้ดอกเบี้ย

33

12,645,063,559

15,011,724,895

9,387,300,163

11,201,604,569

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

34

(2,694,158,690)

(4,072,358,247)

(2,693,116,653)

(4,054,796,751)

9,950,904,869

10,939,366,648

6,694,183,510

7,146,807,818

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

2,023,350,881

1,629,614,706

1,322,580,543

1,152,370,880

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(430,029,636)

(373,875,155)

(401,185,743)

(359,666,589)

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

35

1,593,321,245

1,255,739,551

921,394,800

792,704,291

กำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

36

1,150,650,828

940,068,305

1,150,650,828

940,068,305

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

37

322,398,612

306,009,145

322,398,612

306,009,145

-

113,136,112

-

45,184,134

1,330,075,199

1,372,733,807

890,708,086

1,650,540,439

14,347,350,753

14,927,053,568

9,979,335,836

10,881,314,132

4,294,927,207

4,258,267,208

3,617,756,188

3,555,060,193

ค่่าตอบแทนกรรมการ

16,683,200

11,740,100

16,395,200

11,451,500

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

927,116,425

834,725,076

731,198,035

649,001,726

ค่่าภาษีีอากร

288,040,736

410,391,115

285,287,620

396,209,137

อื่่�นๆ

2,649,154,158

3,384,090,654

1,337,595,498

1,891,063,068

8,175,921,726

8,899,214,153

5,988,232,541

6,502,785,624

3,319,339,362

4,468,266,285

2,398,832,776

1,852,458,534

2,852,089,665

1,559,573,130

1,592,270,519

2,526,069,974

(411,534,591)

(268,991,026)

(158,262,635)

(311,794,035)

2,440,555,074

1,290,582,104

1,434,007,884

2,214,275,939

ก�ำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

38

รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

39

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

40
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(839,780,330)

237,077,203

(839,780,330)

237,077,203

(ขาดทุุน) กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด

(166,467,983)

270,828,601

(166,467,983)

270,828,601

ขาดทุุนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ

(7,673,400)

(5,674,282)

(7,673,400)

(5,674,282)

ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

203,022,741

(101,638,137)

203,022,741

(101,638,137)

(810,898,972)

400,593,385

(810,898,972)

400,593,385

การเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

653,177,627

-

653,177,627

-

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

29,545,581

(4,745,397)

29,545,581

(4,745,397)

(356,174,788)

(109,829,298)

(356,174,788)

(109,829,298)

215,889,637

39,131,711

183,738,595

48,387,513

(138,976,742)

235,002

(132,546,533)

(1,616,159)

403,461,315

(75,207,982)

377,740,482

(67,803,341)

(407,437,657)

325,385,403

(433,158,490)

332,790,044

2,033,117,417

1,615,967,507

1,000,849,394

2,547,065,983

หมายเหตุุ
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

รวมรายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอัันเนื่่�องมาจาก
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์
หลัังออกจากงาน
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวม (ขาดทุุน) กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

2,440,555,074

1,290,582,104

1,434,007,884

2,214,275,939

-

-

-

-

2,440,555,074

1,290,582,104

1,434,007,884

2,214,275,939

2,033,117,417

1,615,967,507

1,000,849,394

2,547,065,983

-

-

-

-

2,033,117,417

1,615,967,507

1,000,849,394

2,547,065,983

0.07

0.04

0.04

0.06

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

การแบ่่งปัันกำำ�ไรสุุทธิิ
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

การแบ่่งปัันกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นสำำ�หรัับกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น
ของธนาคาร
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (หุ้้�น)

42
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-

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม
-

-

-

-

1,856,529,503

(78,109,208)

-

-

-

1,934,638,711

-

1,934,638,711

2,461,235,928

(48,471,202)

-

653,177,627

-

1,856,529,503

บาท

-

-

-

-

-

-

(312,929,615)

312,929,615

-

-

-

-

-

-

บาท

ส่่วนเกิิน (ต่ำำ��)
กว่่าทุุนจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าเงิินลงทุุน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

17,411,130,874 10,145,965,854

-

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

-

17,411,130,874 10,145,965,854

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

-

17,411,130,874 10,145,965,854

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

-

-

17,411,130,874 10,145,965,854

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม

-

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

-

-

28

บาท

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ

17,411,130,874 10,145,965,854

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุ

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิินทุุน
จากการตีีราคา
สิินทรััพย์์

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของเจ้้าของ

552,988,178

-

-

237,077,203

-

315,910,975

315,910,975

-

(286,792,152)

-

-

(839,780,330)

-

552,988,178

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุนใน
ตราสารหนี้้�ด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

298,149,828

-

-

270,828,601

-

27,321,227

-

27,321,227

131,681,845

-

-

(166,467,983)

-

298,149,828

บาท

(22,211,207)

-

-

(5,674,282)

-

(16,536,925)

-

(16,536,925)

(29,884,607)

-

-

(7,673,400)

-

(22,211,207)

บาท

(221,713,082)

12,112,037

-

(4,745,397)

-

(229,079,722)

(229,079,722)

-

(186,575,397)

5,592,104

-

29,545,581

-

(221,713,082)

บาท

บาท

การวััดมููลค่่าใหม่่
ของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์หลััง
ออกจากงาน

-

-

39,131,711

-

(361,163,810)

-

(361,163,810)

(106,142,462)

-

-

215,889,637

-

(85,318,107) (322,032,099)

-

-

(109,829,298)

-

24,511,191

24,511,191

-

(441,492,895)

-

-

(356,174,788)

-

(85,318,107) (322,032,099)

บาท

(ขาดทุุน) กำำ�ไร
(ขาดทุุน) กำำ�ไร
จากหนี้้�สิินทาง
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากเงิินลงทุุนใน การเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
จากการวััดมููลค่่า
ขาดทุุน
ตราสารทุุนที่่� วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมเครื่่�องมืือ
จากการแปลง กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการ
ค่่างบการเงิิน ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หรืือขาดทุุนเนื่่�องมา
ป้้องกัันความเสี่่�ยง จากการดำำ�เนิินงาน
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
จากความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด
ในต่่างประเทศ
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ด้้านเครดิิต

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

ส่่วนของเจ้้าของ

งบการเงิินรวม

(514,927,979)

15,621,842

-

(101,403,135)

-

(429,146,686)

-

(429,146,686)

(441,187,739)

9,694,241

-

64,045,999

-

(514,927,979)

บาท

ภาษีีเงิินได้้
เกี่่�ยวกัับ
องค์์ประกอบของ
(ขาดทุุน) กำำ�ไร
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

1,541,465,035

(50,375,329)

-

325,385,403

-

1,266,454,961

(201,587,171)

1,468,042,132

1,100,842,521

(33,184,857)

-

(407,437,657)

-

1,541,465,035

บาท

รวมองค์์ประกอบ
อื่่�นของส่่วนของ
เจ้้าของ

(42,753,751)

-

-

-

-

(42,753,751)

-

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

-

-

(42,753,751)

บาท

ส่่วนเกิินจากการ
เปลี่่�ยนแปลงส่่วน
ได้้เสีียของธนาคาร
ในบริิษััทย่่อย

บาท

รวมส่่วนของ
เจ้้าของ

-

-

2,033,117,417

(174,111,309)

14,213,649,170 43,402,864,668

33,184,857

(37,830,000)

2,440,555,074

(174,111,309)

11,951,850,548 41,543,858,560

บาท

กำำ�ไรสะสม

536,200,000

-

132,220,000

-

-

403,980,000

-

(330,206,016)

-

-

1,615,967,507

(174,111,710)

11,951,850,548 41,543,858,560

50,375,329

(132,220,000)

1,290,582,104

(174,111,710)

10,917,224,825 40,102,002,763

(128,618,845)

403,980,000 11,045,843,670 40,432,208,779

574,030,000

-

37,830,000

-

-

536,200,000

บาท

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
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-

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม
-

-

-

-

(78,109,208)

-

-

-

1,934,638,711

-

1,934,638,711

-

552,988,178

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุนใน
ตราสารหนี้้�ด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

-

-

-

-

-

-

(312,929,615)

312,929,615

-

-

-

552,988,178

-

-

237,077,203

-

315,910,975

315,910,975

-

(286,792,152)

-

-

- (839,780,330)

-

-

บาท

ส่่วนเกิิน (ต่ำำ��)
กว่่าทุุนจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าเงิินลงทุุน
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17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503

-

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

-

17,411,130,874 10,145,965,854

-

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้

17,411,130,874 10,145,965,854

(48,471,202)

-

653,177,627

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

-

-

-

-

17,411,130,874 10,145,965,854 2,461,235,928

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม

28

บาท

ส่่วนเกิินทุุน
จากการตีีราคา
สิินทรััพย์์

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

-

-

28

บาท

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ

17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุ

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)

298,149,828

-

-

270,828,601

-

27,321,227

-

27,321,227

131,681,845

-

-

(166,467,983)

-

298,149,828

บาท

(22,211,207)

-

-

(5,674,282)

-

(16,536,925)

-

(16,536,925)

(29,884,607)

-

-

(7,673,400)

-

(22,211,207)

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากการวััด
มููลค่่ายุุติิธรรม
ขาดทุุน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้
จากการแปลง
สำำ�หรัับการป้้องกััน
ค่่างบการเงิิน
ความเสี่่�ยง จากการดำำ�เนิินงาน ใน
ในกระแสเงิินสด
ต่่างประเทศ

(221,713,082)

12,112,037

-

(4,745,397)

-

(229,079,722)

(229,079,722)

-

(186,575,397)

5,592,104

-

29,545,581

-

(221,713,082)

บาท

(ขาดทุุน) กำำ�ไร
จากเงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุนที่่�
กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(73,372,033)

-

-

183,738,595

-

(257,110,628)

บาท

การวััดมููลค่่าใหม่่
ของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์หลััง
ออกจากงาน

-

(85,318,107)

-

-

(109,829,298)

-

(257,110,628)

-

-

48,387,513

-

24,511,191 (305,498,141)

24,511,191

- (305,498,141)

(441,492,895)

-

-

(356,174,788)

-

(85,318,107)

บาท

(ขาดทุน) ก�ำไร
จากหนี้สินทาง
การเงินที่ก�ำหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนเนื่องมา
จากความเสี่ยง
ด้านเครดิต

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(527,912,274)

15,621,842

-

(103,254,296)

-

(440,279,820)

-

(440,279,820)

(447,741,825)

9,694,241

-

บาท

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

-

-

37,830,000

33,184,857

(37,830,000)

1,434,007,884

(174,111,309)

9,545,031,964

บาท

กำำ�ไรสะสม

-

-

1,000,849,394

(174,111,309)

39,231,730,903

บาท

รวมส่่วนของ
เจ้้าของ

-

132,220,000

-

-

1,593,402,211 536,200,000

(50,375,329)

-

332,790,044

-

1,310,987,496 403,980,000

(201,587,171)

1,512,574,667 403,980,000

9,545,031,964

50,375,329

(132,220,000)

2,214,275,939

(174,111,308)

7,586,712,004

235,553,829

39,231,730,903

-

-

2,547,065,983

(174,111,308)

36,858,776,228

33,966,658

7,351,158,175 36,824,809,570

1,127,058,864 574,030,000 10,800,283,396 40,058,468,988

(33,184,857)

-

-

-

1,593,402,211 536,200,000

บาท

รวมองค์์ประกอบ
อื่่�นของส่่วนของ
เจ้้าของ

70,476,208 (433,158,490)

-

(527,912,274)

บาท

ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับ
องค์์ประกอบของ
(ขาดทุุน) กำำ�ไร
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

277

278

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแส
เงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุ

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

2,852,089,665

1,559,573,130

1,592,270,519

2,526,069,974

682,833,735

691,322,108

598,269,940

608,622,299

รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

39

3,319,339,362

4,468,266,285

2,398,832,776

1,852,458,534

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

31

41,180,537

25,854,417

41,180,537

25,854,417

ส�ำรองจากการประมาณการหนี้สิน

318,059,767

155,711,110

297,635,017

138,769,927

ขาดทุุน (กลัับรายการ) จากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิิน
รอการขาย และสิินทรััพย์์อื่่�น

927,332,677

1,038,298,688

27,820,226

(2,936,179)

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ของตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมและตราสารอนุุพัันธ์์

(1,960,122,162)

(920,746,834)

(1,960,122,162)

(920,746,834)

ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่าสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

2,491,548,095

510,273,026

2,491,548,095

510,273,026

(322,398,612)

(306,009,145)

(322,398,612)

(306,009,145)

(9,775,090)

(5,995,613)

(9,775,090)

(5,363,272)

ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายอาคาร อุุปกรณ์์
และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

92,694,163

102,322,778

91,267,769

102,249,659

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าอาคารและอุุปกรณ์์
และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

6,485,778

138,703,033

6,485,778

138,703,033

กำำ�ไรจากการโอนส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

(4,996,499)

-

(4,996,499)

-

กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและยกเลิิกสััญญาเช่่า

(1,058,782)

(446,664)

(1,045,281)

(446,664)

(699,830,595)

966,869,263

(699,830,595)

966,869,263

(12,645,063,559)

(15,011,724,895)

(9,387,300,163)

(11,201,604,569)

(12,445,667)

(10,245,396)

(12,445,667)

(755,659,304)

2,694,158,690

4,072,358,247

2,693,116,653

4,054,796,751

กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน

37

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอาคารและอุุปกรณ์์

(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ดอกเบี้้�ยรัับ

33

เงิินปัันผลรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

34
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบกระแส
เงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(2,229,968,497)

(2,525,616,462)

(2,159,486,759)

(2,268,099,084)

(3,096,354,150)

(218,441,823)

(3,070,771,059)

(265,895,214)

112,946,949

(2,422,500,233)

112,946,949

(2,422,500,233)

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

8,673,112,091

3,129,138,978

12,888,257,250

6,165,353,391

ทรััพย์์สิินรอการขาย

1,573,414,269

2,370,568,529

36,089,605

74,906,856

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

2,391,120,509

(1,083,582,107)

2,391,120,509

(1,083,582,107)

(302,858,902)

227,503,689

(279,797,570)

147,675,240

(11,788,075,804)

(5,079,178,753)

(11,370,895,085)

(4,982,349,174)

8,301,936,088

3,938,910,579

8,301,936,088

3,938,910,579

176,167,643

(12,600,615)

176,167,643

(12,600,615)

(162,834,181)

(196,101,384)

(160,297,536)

(181,922,457)

2,774,554,129

2,952,753,047

2,774,554,129

2,952,753,047

849,144,728

(492,699,496)

616,257,033

(6,947,129)

7,272,304,872

588,153,949

10,256,081,197

2,055,703,100

ดอกเบี้้�ยรัับ

11,684,693,808

13,875,785,186

8,424,132,846

10,064,766,872

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

(3,036,806,166)

(6,346,278,712)

(3,036,794,473)

(6,322,698,867)

(691,359,415)

(381,355,767)

(519,136,606)

(160,468,867)

15,228,833,099

7,736,304,656

15,124,282,964

5,637,302,238

หมายเหตุุ
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ประมาณการหนี้้�สิิน
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
เงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

ภาษีีจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

280

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแส
เงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

(46,972,029,478)

(36,098,538,904)

(46,972,029,478)

(36,098,538,904)

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายและไถ่่ถอนเงิินลงทุุน
ในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

35,650,374,631

31,097,145,355

35,650,374,631

31,097,145,355

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

(2,841,930,760)

(2,605,255,006)

(2,841,930,760)

(2,605,255,006)

659,950,000

461,800,000

659,950,000

461,800,000

(399,566)

-

(399,566)

-

690,050

9,791,713

690,050

9,791,713

เงิินสดจ่่ายเพิ่่�มทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

(725,000,000)

เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

28,874,475

-

เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

(175,320,940)

(186,002,100)

(151,936,679)

(164,644,697)

เงิินสดรัับจากการขายอาคารและอุุปกรณ์์

13,592,742

7,600,355

13,592,757

6,963,414

(375,505,010)

(423,145,279)

(360,769,028)

(403,693,296)

12,445,667

10,245,396

12,445,667

755,659,304

1,361,497,777

1,220,375,449

1,361,455,277

1,220,332,892

(12,666,634,887)

(6,505,983,021)

(12,599,682,654)

(6,445,439,225)

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบกระแส
เงิินสด (ต่่อ)
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งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2564
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2563
บาท

เงิินสดรัับจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน

22,736,811,210

6,287,130,122

22,736,811,210

6,287,130,122

เงิินสดจ่่ายจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและการกู้้�ยืืมเงิิน

(25,097,656,632)

(7,657,251,430)

(25,097,656,632)

(5,657,251,431)

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

เงินปันผลจ่าย

28

(174,111,309)

(174,111,309)

(174,111,309)

(174,111,309)

เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

16

(119,724,905)

(113,388,016)

(81,884,555)

(74,879,569)

(2,654,681,636)

(1,657,620,633)

(2,616,841,286)

380,887,813

(7,669,481)

(5,674,994)

(7,669,481)

(5,674,994)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ

(100,152,905)

(432,973,992)

(99,910,457)

(432,924,168)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

918,593,772

1,351,567,764

917,689,843

1,350,614,011

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันปลายปีี

818,440,867

918,593,772

817,779,386

917,689,843

85,175,078

39,281,470

85,175,078

39,281,470

448,375,550

381,042,146

448,375,550

381,042,146

-

52,608,586

-

52,608,586

เงิินสดสุุทธิิ (ใช้้ไปใน) ได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
กำำ�ไรจากการแปลงค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงาน
ในต่่างประเทศ

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมประกอบกระแสเงิินสด
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
รัับโอนทรััพย์์สิินรอการขายจากที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์
ตััดจำำ�หน่่ายส่่วนเกิินหรืือส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ย
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 283 ถึึง 439 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุุ

เรื่่�อง

หน้้า

หมายเหตุุ

1

ข้้อมููลทั่่�วไป

283

2

นโยบายการบััญชีี

283

3

การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

303

4

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

305

5

ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐาน
และการใช้้ดุุลยพิินิิจ

348

การจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิิน
ทางการเงิิน

352

7

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
(สิินทรััพย์์)

356

8

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

357

9

ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

358

10

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

362

11

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

366

12

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

13
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เรื่่�อง

หน้้า

26

การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิิน

396

27

ทุุนเรืือนหุ้้�น

398

28

เงิินปัันผลจ่่าย

398

29

สำำ�รองตามกฎหมาย

399

30

เงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำำ�รงไว้้ตามกฎหมาย

399

31

การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

400

32

ฐานะและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญจำำ�แนก
ตามธุุรกรรมในประเทศและต่่างประเทศ

402

33

รายได้้ดอกเบี้้�ย

405

34

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

405

35

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

406

36

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

407

367

37

กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

407

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

372

38

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

408

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

39

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

408

14

374

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

40

ภาษีีเงิินได้้

409

15

376

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

41

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

411

16

380

สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

42

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

411

17

381

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

43

ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระผููกพััน

412

18

383

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

44

ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

413

19

386

เงิินรัับฝาก

45

386

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการ/
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

418

20
21

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

388

46

427

22

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

388

การเสนอข้้อมููลทางการเงิิน
จำำ�แนกตามส่่วนงาน

47

มููลค่่ายุุติิธรรม

430

23

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

390

48

เหตุุการณ์์สำำ�คััญระหว่่างงวดที่่�รายงาน

438

24

ประมาณการหนี้้�สิิน

392

49

เหตุุการณ์์ภายหลัังวัันที่่�ในงบการเงิิน

438

25

หนี้้�สิินอื่่�น

396
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หมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
1.

283

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ข้้อมููลทั่่�วไป
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทยและเป็็นบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยเริ่่�มประกอบกิิจการธนาคารพาณิิชย์์ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 มีีนาคม พ.ศ. 2492
และมีีที่่�อยู่่�ตามที่่�ได้้จดทะเบีียน เลขที่่� 44 ถนนหลัังสวน แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
ธนาคารเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการรายงานข้้อมููลจึึงเรีียก
รวมธนาคารและบริิษััทย่่อยว่่ากลุ่่�มกิิจการ โดยธนาคารมีี CIMB Bank Berhad เป็็นบริิษััทใหญ่่ และมีีบริิษััท CIMB Group
Holdings Berhad เป็็นบริิษััทใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััท CIMB ซึ่่�งบริิษััทดัังกล่่าวจััดตั้้�งในประเทศมาเลเซีีย
บริิษััทย่่อยทั้้�งหมดจััดตั้้�งเป็็นบริิษััทจำำ�กััดตามกฎหมายไทยและประกอบกิิจการในประเทศไทย โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก
ทางด้้านธุุรกิิจให้้เช่่าซื้้�อ ธุุรกิิจให้้เช่่าสิินทรััพย์์แบบลิิสซิ่่�ง และธุุรกิิจติิดตามหนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารเมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565

2.

นโยบายการบััญชีี
นโยบายบััญชีีที่่�สำำ�คััญซึ่่�งใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารมีีดัังต่่อไปนี้้�

2.1

เกณฑ์์ ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิิน”) ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย
ภายใต้้พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 ซึ่่�งหมายถึึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกภายใต้้พระราชบััญญััติิ
วิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 และตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ว่่าด้้วยการ
จััดทำำ�และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิินภายใต้้พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ การแสดงรายการ
ในงบการเงิินและการเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ได้้ทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของประกาศธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่่� สนส. 21/2561 เรื่่�อง “การจััดทำำ�และการประกาศงบการเงิินของธนาคารพาณิิชย์์และ
บริิษััทโฮลดิ้้�งที่่�เป็็นบริิษััทแม่่ของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน” ลงวัันที่่� 31 ตุุลาคม พ.ศ. 2561
งบการเงิินได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมููลค่่าขององค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นเรื่่�องที่่�อธิิบาย
ในนโยบายการบััญชีีในลำำ�ดัับต่่อไป
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การจััดทำำ�งบการเงิินให้้สอดคล้้องกัับหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย กำำ�หนดให้้ใช้้ประมาณการทางบััญชีี
ที่่�สำำ�คััญ และการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามกระบวนการในการนำำ�นโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มกิิจการ
ไปถืือปฏิิบััติิ และต้้องเปิิดเผยเรื่่�องการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหาร หรืือความซัับซ้้อน หรืือเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิฐานและประมาณการ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่องบการเงิินในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 5
ธนาคารได้้จััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะธนาคารเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสาธารณะ ซึ่่�งแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามวิิธีีราคาทุุน
งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษจััดทำำ�ขึ้้�นจากงบการเงิินตามกฎหมายที่่�เป็็นภาษาไทย ในกรณีีที่่�มีีเนื้้�อความขััดแย้้งกััน
หรืือมีีการตีีความในสองภาษาแตกต่่างกััน ให้้ใช้้งบการเงิินตามกฎหมายฉบัับภาษาไทยเป็็นหลััก
กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่่�ออกโดย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี มาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลืือกที่่�จะพิิจารณาน้ำำ��หนัักของข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคตที่่�เกิิดจาก
ภาวะวิิกฤตชั่่�วคราวเป็็นน้ำำ��หนัักที่่�น้้อยกว่่า ข้้อมููลความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ในอดีีตมาใช้้ในการพิิจารณารัับ
รู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีการปรัับปรุุงผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตถ่่วงน้ำำ��หนัักในสถานการณ์์ที่่�ร้้ายแรงประกอบกัับดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารในการประมาณการผลขาดทุุน
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และคงการจััดชั้้�นหนี้้�ของลููกหนี้้�ตามเดิิมก่่อนเข้้ามาตรการ ตามหนัังสืือเวีียนธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่่�องแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
นโยบายการบััญชีีที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นนโยบายเดีียวกัันกัับนโยบายการบััญชีีที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้้นเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
•	ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่่�มกิิจการยุุติิการนำำ�มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีี
ในเรื่่�องสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี และการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ เพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีีฉบัับที่่� 16/2563 มาถืือปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ.
2563 โดยไม่่มีีผลกระทบจากการยุุติิการใช้้มาตรการผ่่อนปรนดัังกล่่าว และ
• นโยบายการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
และเงิินลงทุุน จากวัันจ่่ายหรืือรัับชำำ�ระเงิินเป็็นวัันซื้้�อขาย ตามที่่�อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงมาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
ก) การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพิ่่�มเติิมหลัักการใหม่่และแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
• การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
• การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
• เรื่่�องกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการมากกว่่า 1 แห่่ง
ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย และ
• การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

285

กรอบแนวคิิดได้้ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และเกณฑ์์ในการรวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิิน รวมทั้้�ง
ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหารในการดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ
ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของการวััดมููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน
ข) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดการบััญชีีป้้องกัันความ
เสี่่�ยงโดยเฉพาะ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง เช่่น
อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงที่่�กำำ�หนดจากธุุรกรรมการกู้้�ยืืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้
กำำ�หนดให้้กิิจการให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่่แน่่นอนใด ๆ นั้้�น
ค) การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 8
เรื่่�อง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ ”ความมีีสาระ
สำำ�คััญ” โดยให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการนำำ�
ความมีีสาระสำำ�คััญไปประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้�นในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีผี ลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
พ.ศ. 2565 -ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มกิิจการ
กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีการปรัับปรุุงใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�มาถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันบัังคัับใช้้
ก) การปฏิิรูปอั
ู ตร
ั าดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงระยะที่่� 2 (การปรัับปรุุงระยะที่่� 2) มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16
(TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 (TFRS 4) แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
กำำ�หนดมาตรการผ่่อนปรนสำำ�หรัับรายการที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง รวมถึึงผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสด หรืือผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
มาตรการผ่่อนปรนที่่�สำำ�คััญของการปรัับปรุุงระยะที่่� 2 ได้้แก่่
• เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกณฑ์์ในการกำำ�หนดกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินหรืือหนี้้�สิินทางการเงิิน
(รวมถึึงหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า) ซึ่่�งเป็็นผลโดยตรงจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงและ เกณฑ์์ใหม่่ที่่�ใช้้ในการ
กำำ�หนดกระแสเงิินสดตามสััญญาเทีียบเท่่ากัับเกณฑ์์เดิิมในเชิิงเศรษฐกิิจ กิิจการจะไม่่ต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวในงบกำำ�ไรขาดทุุนทัันทีี ทั้้�งนี้้� กิิจการที่่�เป็็นผู้้�เช่่าตาม TFRS 16 ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
ของสััญญาเช่่าเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าเช่่าจ่่ายในอนาคตเนื่่�องจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
ก็็ให้้ถืือปฏิิบััติิตามวิิธีีปฏิิบััติิข้้างต้้นด้้วย
• ผ่่อนปรนให้้กิิจการยัังสามารถใช้้การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงสำำ�หรัับรายการส่่วนใหญ่่ต่่อไปได้้ กรณีีที่่�ความสััมพัันธ์์
ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ทั้้�งนี้้� กิิจการยัังคงต้้องรัับรู้้�ส่่วนของ
ความไม่่มีีประสิิทธิิผล
TFRS 7 ได้้กำำ�หนดให้้เปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
•	ลัักษณะและระดัับของความเสี่่�ยงต่่อกิิจการจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
•	กิิจการมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นอย่่างไร
• ความคืืบหน้้าของแผนในการเปลี่่�ยนไปใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงอื่่�น และวิิธีีการบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ของกิิจการในช่่วงการเปลี่่�ยนแปลง

286

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารได้้เปิิดเผยผลกระทบของการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงต่่อความสััมพัันธ์์ในการป้้องกัันความเสี่่�ยง และข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวของธนาคารในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.15 และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 9
ข) แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง แนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีตามหนัังสืือเวีียนของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่่อ� ง
แนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 มาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับการให้้
ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ดัังกล่่าวระหว่่าง วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการให้้
ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ข้้อผ่่อนปรนเกี่่�ยวกัับการจััดลำำ�ดัับชั้้�นลููกหนี้้�สำำ�หรัับการคำำ�นวณ ECLกรณีีที่่�มีี
การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� การปรัับปรุุงอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง (EIR) สำำ�หรัับหนี้้�ที่่�มีีการปรัับโครงสร้้าง ข้้อผ่่อนปรนเกี่่�ยว
กัับการคำำ�นวณ ECL สำำ�หรัับวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้ (unused credit line) เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหารอยู่่�ระหว่่าง
ประเมิินผลกระทบที่่�คาดว่่าจะเกิิดจากการนำำ�แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ

2.4

การรัับรู้้�รายได้้
(ก) ดอกเบี้้�ยและส่่วนลดรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
	วิิธีีการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยให้้รัับรู้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง โดยการคำำ�นวณนี้้�ให้้ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงกัับมููลค่่าตามบััญชีี
ขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ยกเว้้นการรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่าสามเดืือนนัับตั้้�งแต่่
วัันครบกำำ�หนดชำำ�ระ หรืือลููกหนี้้�ระดัับที่่� 3 ตามนิิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 จะรัับรู้้�รายได้้ด้้วยอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของราคาตามบััญชีีหลัังหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
(ข) ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลจากเงิินลงทุุน
ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินลงทุุนรัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของเวลาโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิงของเงิินลงทุุน
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อมีีการประกาศจ่่ายเงิินปัันผลทำำ�ให้้ธนาคารมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผลที่่�จ่่าย
(ค) รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ เมื่่�อมีีการให้้บริิการลููกค้้า ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
หลายประเภท
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการที่่�จะรัับรู้้�รายได้้เมื่่�อปฏิิบััติิตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิเสร็็จสิ้้�น เช่่น รายได้้จากการเป็็นนายหน้้า
ขายประกััน รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามทวงถามหนี้้�และ
ค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการธุุรกรรมของกลุ่่�มกิิจการ
	ส่่วนรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการที่่�จะรัับรู้้�รายได้้ตลอดช่่วงระยะเวลาของการให้้บริิการดัังกล่่าว เช่่น ค่่าบริิการจาก
การรัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน และรายได้้ค่่าธรรมเนีียมจััดการ
(ง)	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุน
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
(จ)	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายทรััพย์์สิินรอการขายจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ เมื่่�อได้้โอน
การควบคุุมในทรััพย์์สิินรอการขายให้้กัับผู้้�ซื้้�อ ซึ่่�งก็็คืือเมื่่�อมีีการโอนความเป็็นเจ้้าของในทรััพย์์สิินรอการขายและไม่่มีี
ภาระผููกพัันที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการยอมรัับในสิินทรััพย์์รอการขายของผู้้�ซื้้�อ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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(ฉ) รายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อ
บริิษััทย่่อยคำำ�นวณรายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตามระยะเวลาของสััญญาเช่่า
บริิษััทย่่อยรัับรู้้�รายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อตามเกณฑ์์เดีียวกัับการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
(ช) รายได้้อื่่�น
รายได้้อื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

2.5

การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
(ก)	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมและเงิินรัับฝากเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
(ข)	ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
	ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

2.6

เงิินสด
เงิินสด หมายถึึง เงิินสดในมืือซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย

2.7

เครื่่�องมืือทางการเงิิน
การจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
กลุ่่�มกิิจการจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน โดยแบ่่งเป็็นแต่่ละประเภทดัังนี้้�
•	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVPL) หรืือด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (FVOCI)
•	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย (Amortised cost)
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินในวัันที่่�ทำำ�รายการค้้า ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�กลุ่่�มกิิจการเข้้าทำำ�รายการซื้้�อหรืือขายสิินทรััพย์์นั้้�น
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม บวกด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ยกเว้้น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ต้้นทุุนการทำำ�รายการในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาลัักษณะของกระแสเงิินสดโดยรวมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินซึ่่�งมีีอนุุพัันธ์์แฝง (Embedded derivatives)
เพื่่�อพิิจารณาว่่าเข้้าเงื่่�อนไขการจ่่ายชำำ�ระด้้วยเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยหรืือไม่่
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ตราสารหนี้้�
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารหนี้้�จะพิิจารณาจากโมเดลธุุรกิิจ (Business model) ในการจััดการสิินทรััพย์์
ทางการเงิินและจากลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา โดยจะจััดประเภทตามลัักษณะการวััดมููลค่่า ดัังนี้้�
- ราคาทุุนตััดจััดหน่่าย: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้เพื่่�อรัับชำำ�ระกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�มีีลัักษณะของเงิินต้้นและ
ดอกเบี้้�ย (SPPI) จะรัับรู้้�ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย รายได้้ดอกเบี้้�ยจะรัับรู้้�ตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและแสดงรวม
ในรายการดอกเบี้้�ยรัับ กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการตััดรายการจะรัับรู้้�ในรายการกำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน และกำำ�ไรขาดทุุน
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนจะรัับรู้้�ในรายการกำำ�ไรจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนส่่วนรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เป็็นรายการแยกต่่างหาก
-	มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้เพื่่�อรัับชำำ�ระกระแสเงิินสดตามสััญญา
ที่่�มีีลัักษณะของเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย (SPPI) และถืือไว้้เพื่่�อขาย จะรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ยกเว้้น รายการ
ขาดทุุน/กำำ�ไรจากการด้้อยค่่า รายได้้ดอกเบี้้�ยที่่�คำำ�นวณตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง และ กำำ�ไรขาดทุุนจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อกลุ่่�มกิิจการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ที่่�รัับรู้้�สะสมไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจะถููกโอนจััดประเภทใหม่่เข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุนและแสดงในรายการกำำ�ไรสุุทธิิ
จากเงิินลงทุุน รายได้้ดอกเบี้้�ยจะแสดงในรายการดอกเบี้้�ยรัับ รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าแสดงเป็็นรายการ
แยกต่่างหากในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
-	มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าแบบราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
และมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น จะถููกรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน โดยกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการวััดมููลค่่าภายหลัังการรัับรู้้�เริ่่�มแรกจะแสดงรวมอยู่่�ในรายการกำำ�ไรจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในรอบระยะเวลาที่่�เกิิดรายการ
กลุ่่�มกิิจการโอนจััดประเภทตราสารหนี้้�เมื่่�อโมเดลธุุรกิิจ (Business model) ในการจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิินเปลี่่�ยนไป
เท่่านั้้�น
ตราสารทุุน
กลุ่่�มกิิจการจััดประเภทเงิินลงทุุนในตราสารทุุนตามการวััดมููลค่่า ซึ่่�งไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ คืือ มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นซึ่่�งจะไม่่สามารถรัับรู้้�ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง สำำ�หรัับเงิินปัันผลจากตราสารทุุนดัังกล่่าวจะรัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและแสดงรวมอยู่่�ในรายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น
เงิินให้้สิินเชื่่�อของธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
เงิินให้้สิินเชื่่�อแสดงตามจำำ�นวนเงิินต้้นคงเหลืือหัักด้้วยค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น เงิินให้้สิินเชื่่�อในโมเดล
ธุุรกิิจที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และข้้อกำำ�หนดตามสััญญา สะท้้อนกระแสเงิินสดซึ่่�งเป็็นการจ่่ายชำำ�ระ
เพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้น
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อแสดงตามมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากลููกหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อหัักรายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อที่่�ยัังไม่่ถืือ
เป็็นรายได้้
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มกิิจการต้้องพิิจารณาและรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยรวมการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต
(Forward looking) ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและด้้วยวิิธีี
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย ซึ่่�งวิิธีีการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่านั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ของสิินทรััพย์์หรืือไม่่ ยกเว้้นการด้้อยค่่าของลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าและลููกหนี้้�อื่่�น ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีการอย่่างง่่าย
ในการพิิจารณารัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
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ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นพิิจารณาจากการเปลี่่�ยนแปลงในคุุณภาพเครดิิตของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เป็็นสามระดัับ โดยในแต่่ละระดัับจะกำำ�หนดวิิธีีการวััดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นที่่�แตกต่่างกัันไป ได้้แก่่
- ระดัับที่่� 1 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อเริ่่�มแรก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า
- ระดัับที่่� 2 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อแรกเริ่่�ม ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
- ระดัับที่่� 3 เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินเข้้าเงื่่�อนไขเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
กลุ่่�มกิิจการคำำ�นวณเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน ณ วัันที่่�เริ่่�มปฏิิบััติิใช้้มาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทาง
การเงิินเป็็นครั้้�งแรก โดยเปรีียบเทีียบเงิินสำำ�รองซึ่่�งคำำ�นวณจากค่่าเผื่่�อขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินกัับเงิินสำำ�รองทั้้�งหมดที่่�กลุ่่�มกิิจการดำำ�รงไว้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการจะทยอยลดเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินดัังกล่่าวด้้วยวิิธีีเส้้นตรงเป็็นระยะเวลา 5 ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ฉบัับที่่� ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ณ วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ว่่าด้้วยเรื่่�อง
ซัักซ้้อมความเข้้าใจแนวทางการบริิหารจััดการสำำ�รองส่่วนเกิิน
กลุ่่�มกิิจการแสดงหนี้้�สููญรัับคืืนจากลููกหนี้้�เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ถููกตััดจำำ�หน่่ายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายได้้อื่่�น
การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
เมื่่�อกลุ่่�มกิิจการมีีการเจรจาต่่อรองใหม่่หรืือเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสดตามสััญญาเป็็นอย่่างอื่่�น กลุ่่�มกิิจการจึึงต้้องพิิจารณา
ว่่าเงื่่�อนไขในสััญญาใหม่่แตกต่่างจากเงื่่�อนไขในสััญญาเก่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญหรืือไม่่ โดยกลุ่่�มกิิจการจะใช้้ปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�
สำำ�หรัับการพิิจารณาดัังกล่่าว
• เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสดตามสััญญาเพีียงเล็็กน้้อยเพื่่�อให้้ผู้้�กู้้�สามารถจ่่ายชำำ�ระคืืนได้้ เมื่่�อผู้้�กู้้�ประสบปััญหา
ทางการเงิิน
• เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขในสััญญาที่่�มีีสาระสำำ�คััญ เช่่น การกำำ�หนดผลตอบแทนโดยการปัันส่่วนแบ่่งกำำ�ไรที่่�จะส่่ง
ผลกระทบโดยตรงกัับรููปแบบความเสี่่�ยงของเงิินให้้กู้้�ยืืมนั้้�นหรืือไม่่
• เป็็นการยืืดอายุุของเงิินให้้กู้้�ยืืมอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของผู้้�กู้้�ที่่�ไม่่ได้้ประสบปััญหาทางการเงิินหรืือไม่่
• เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างมีีสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
• เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสกุุลเงิินของสััญญาหรืือไม่่
• เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงหลัักประกััน หลัักทรััพย์์อื่่�นๆ หรืือการปรัับเครดิิตให้้ดีีขึ้้�นด้้านอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับหรืือไม่่
หากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขของสััญญาใหม่่ไม่่แตกต่่างจากสััญญาเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การเจรจาต่่อรองใหม่่หรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวไม่่ส่่งผลให้้มีีการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น กลุ่่�มกิิจการคำำ�นวณมููลค่่าตามบััญชีี
ขั้้�นต้้นใหม่่ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยมููลค่่า
ตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินต้้องคำำ�นวณใหม่่ด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�มีีการเจรจา
ต่่อรองใหม่่หรืือเปลี่่�ยนแปลง ที่่�คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงเดิิมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (หรืือใช้้อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงปรัับด้้วยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�
เกิิดรายการ)
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กลุ่่�มกิิจการจะปรัับชั้้�นให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขสััญญาที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการตััดรายการ โดยลููกหนี้้�ดัังกล่่าวต้้อง
ชำำ�ระเงิินตามเงื่่�อนไขการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่ติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน หรืือ 3 งวด แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะนานกว่่า
โดยสะท้้อนให้้เห็็นถึึงสถานะของลููกหนี้้�ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (significant
increase in credit risk) กลุ่่�มกิิจการจะพิิจารณาปรัับการจััดชั้้�นให้้ดีีขึ้้�นได้้ 1 ชั้้�น เช่่น ปรัับชั้้�นจากชั้้�นที่่� 2 เป็็นชั้้�นที่่� 1 เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ดีี สำำ�หรัับการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้� ชั้้�นที่่� 3 การติิดตามการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขใหม่่เพิ่่�มเติิม
อีีกอย่่างน้้อยเป็็นระยะเวลา 9 เดืือน โดยลููกหนี้้�ต้้องไม่่มีียอดค้้างชำำ�ระทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย เมื่่�อครบระยะเวลาดัังกล่่าว
ซึ่่�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กิิจการเห็็นถึึงสถานะของลููกหนี้้�ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
(significant increase in credit risk) กลุ่่�มกิิจการจึึงสามารถปรัับการจััดชั้้�นลููกหนี้้�กลัับไปชั้้�นที่่� 1 ได้้
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่่�ออกโดย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี มาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลืือกที่่�จะพิิจารณาน้ำำ��หนัักของข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคตที่่�เกิิดจาก
ภาวะวิิกฤตชั่่�วคราวเป็็นน้ำำ��หนัักที่่�น้้อยกว่่าข้้อมููลความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ในอดีีตมาใช้้ในการพิิจารณา
รัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีการปรัับปรุุงผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตถ่่วงน้ำำ��หนัักในสถานการณ์์ที่่�ร้้ายแรงประกอบกัับดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารในการประมาณการผลขาดทุุน
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และคงการจััดชั้้�นหนี้้�ของลููกหนี้้�ตามเดิิมก่่อนเข้้ามาตรการ ตามหนัังสืือเวีียนธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่่�องแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
หากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขของสััญญาใหม่่แตกต่่างจากสััญญาเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ กลุ่่�มกิิจการจะตััดรายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินเดิิมและรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมและคำำ�นวณอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวใหม่่ ณ วัันที่่�มีีการเจรจาต่่อรองใหม่่ และถืือเป็็นวัันที่่�ที่่�กลุ่่�มกิิจการจะเริ่่�มต้้นคำำ�นวณการ
ด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่อีีกครั้้�งเพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มกิิจการพิิจารณาสิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ว่่าเป็็นสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ หากการเจรจาต่่อรองนั้้�นเกิิดจากผลของการที่่�ลููกหนี้้�
ไม่่สามารถจ่่ายชำำ�ระเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเงื่่�อนไขในสััญญาเดิิมได้้ กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ผลต่่างระหว่่างของมููลค่่าตามบััญชีีและ
สิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับสำำ�หรัับส่่วนที่่�ตััดรายการในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของการตััดรายการ
การตััดรายการนอกเหนืือจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
กลุ่่�มกิิจการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินเฉพาะเมื่่�อ สิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดจากสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หมดอายุุหรืือเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการโอนสิินทรััพย์์ทางการเงิินโดยเฉพาะ
• กลุ่่�มกิิจการโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน หรืือ
• กลุ่่�มกิิจการไม่่โอนหรืือไม่่ได้้โอนหรืือไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมด
ของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และกลุ่่�มกิิจการไม่่มีีการควบคุุมสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น
กลุ่่�มกิิจการทำำ�ธุุรกรรมเพื่่�อที่่�จะคงไว้้ซึ่่�งสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดจากสิินทรััพย์์นั้้�นและกลุ่่�มกิิจการมีีหน้้าที่่�
ที่่�จะต้้องส่่งมอบกระแสเงิินสดดัังกล่่าวให้้แก่่กิิจการอื่่�นและโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมด
ซึ่่�งธุุรกรรมดัังกล่่าวถืือเป็็นการโอนแบบส่่งผ่่านที่่�เข้้าเงื่่�อนไขของการตััดรายการเมื่่�อ
• ไม่่มีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้องจ่่ายเงิินหากกลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้รัับกระแสเงิินสดจากสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
•	ถููกห้้ามให้้ขายหรืือนำำ�ไปวางเป็็นหลัักประกััน หรืือ
•	มีีหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องส่่งมอบเงิินหรืือกระแสเงิินสดที่่�ได้้รัับแก่่กิิจการอื่่�นโดยทัันทีี
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การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิินและส่่วนของเจ้้าของ
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�กลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�ออกต้้องจััดประเภทเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินหรืือตราสารทุุนโดยพิิจารณาภาระ
ผููกพัันตามสััญญา
• หากกลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันตามสััญญาที่่�จะต้้องส่่งมอบเงิินสดหรืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�นให้้กัับกิิจการอื่่�น
โดยไม่่สามารถปฏิิเสธการชำำ�ระหรืือเลื่่�อนการชำำ�ระออกไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนดได้้นั้้�น เครื่่�องมืือทางการเงิินนั้้�นจะจััดประเภท
เป็็นหนี้้�สิินทางการเงิิน เว้้นแต่่ว่่าการชำำ�ระนั้้�นสามารถชำำ�ระโดยการออกตราสารทุุนของกลุ่่�มบริิษััทเองด้้วยจำำ�นวน
ตราสารทุุนที่่�คงที่่� และเปลี่่�ยนกัับจำำ�นวนเงิินที่่�คงที่่�
• หากกลุ่่�มกิิจการไม่่มีีภาระผููกพัันตามสััญญาหรืือสามารถเลื่่�อนการชำำ�ระภาระผููกพัันตามสััญญาไปได้้ เครื่่�องมืือทาง
การเงิินดัังกล่่าวจะจััดประเภทเป็็นตราสารทุุน
ในการรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก กลุ่่�มกิิจการต้้องวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม กลุ่่�มกิิจการจััดประเภท
รายการหนี้้�สิินทางการเงิินทั้้�งหมดที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย ยกเว้้น
• หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินดัังกล่่าวรวมถึึงหนี้้�สิินอนุุพัันธ์์ต้้องวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีลัักษณะตรงตาม
คำำ�นิิยามของการถืือไว้้เพื่่�อค้้า หนี้้�สิินทางการเงิินอื่่�นที่่�กลุ่่�มกิิจการได้้เลืือกกำำ�หนด ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการ โดยหนี้้�สิินทาง
การเงิินดัังกล่่าวต้้องเข้้าเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�ข้้อใดข้้อหนึ่่�ง (หรืือมากกว่่า)
ก) เมื่่�อการกำำ�หนดดัังกล่่าวช่่วยขจััดหรืือลดความไม่่สอดคล้้องอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในการวััดมููลค่่าหรืือการรัับรู้้�รายการ
ที่่�ไม่่สอดคล้้อง (“การไม่่สามารถจัับคู่่�ทางบััญชีี”) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ข) เมื่่�อกลุ่่�มของหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีการบริิหารจััดการและประเมิินผลด้้วยเกณฑ์์มููลค่่ายุุติิธรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงหรืือการลงทุุนที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และ
ค)	ธุุรกรรมที่่�มีีอนุุพัันธ์์ทางการเงิินแฝงที่่�เข้้าเงื่่�อนไข
โดยกลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนของหนี้้�สิินทางการเงิินกำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเป็็น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การตััดรายการของหนี้้�สิินทางการเงิิน
กิิ จ การต้้ อ งตัั ด รายการหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น (หรืื อ บางส่่ ว นของหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น ) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิิ น
เฉพาะเมื่่�อหนี้้�สิินทางการเงิินนั้้�นสิ้้�นสุุดลง โดยภาระผููกพัันที่่�ระบุุในสััญญาได้้มีีการปฏิิบััติิตามแล้้ว ได้้มีีการยกเลิิก หรืือสิ้้�นสุุด
การแลกเปลี่่� ย นตราสารหนี้้� ที่่� มีี ความแตกต่่ า งอย่่ า งมากในข้้ อ กำำ� หนดระหว่่ า งกลุ่่�มกิิ จ การและผู้้�ให้้ กู้้�ต้้ อ งถืือเป็็ น
การสิ้้� น สุุ ด ของหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น เดิิ ม และถืือเป็็ น การรัั บ รู้้�รายการของหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น ใหม่่ ใ นทำำ� นองเดีียวกัั น
การเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งมากในข้้ อ กำำ� หนดของหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น ที่่� มีี อยู่่�หรืื อ บางส่่ ว นของหนี้้� สิิ น นั้้� น ต้้ อ งถืือปฏิิ บัั ติิ
เป็็นการสิ้้�นสุุดของหนี้้�สิินทางการเงิินเดิิม และถืือเป็็นการรัับรู้้�รายการของหนี้้�สิินทางการเงิินใหม่่ โดยข้้อกำำ�หนดของ
หนี้้�สิินทางการเงิินจะถืือว่่าเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากเมื่่�อมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดภายใต้้ข้้อตกลงใหม่่ซึ่่�งรวมถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้องจ่่ายสุุทธิิกัับรายได้้ที่่�ได้้รัับ โดยคิิดลดจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของสััญญาเดิิมเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างน้้อย
ร้้อยละ 10 ของมููลค่่าปััจจุุบัันของมููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินทางการเงิิน
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หากการแลกเปลี่่�ยนตราสารหนี้้�หรืือการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขถููกพิิจารณาว่่าเป็็นการยกเลิิกหนี้้�สิินเดิิม ต้้นทุุนหรืือ
ค่่าธรรมเนีียมใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะถููกรัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการยกเลิิกหนี้้�สิินเดิิม หากการแลกเปลี่่�ยน
หรืือการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขไม่่ถููกพิิจารณาว่่าเป็็นการยกเลิิกหนี้้�สิินเดิิม ต้้นทุุนหรืือค่่าธรรมเนีียมใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
จะต้้องนำำ�ไปปรัับปรุุงกัับมููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินและตััดจำำ�หน่่ายตลอดระยะเวลาที่่�เหลืืออยู่่�ของหนี้้�สิินที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
เงื่่�อนไข
สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินเมื่่�อให้้การค้ำำ��ประกัันด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และวััดมููลค่่า
ในภายหลัังด้้วย มููลค่่าที่่�สููงกว่่าระหว่่าง ก) จำำ�นวนเงิินค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของสััญญาค้ำำ��ประกััน
และ ข) จำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกหัักด้้วยจำำ�นวนเงิินสะสมของรายได้้ที่่�รัับรู้้�
การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน และหนี้้�สิินทางการเงิินจะได้้รัับการหัักกลบในงบแสดงฐานะการเงิินต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตามกฎหมาย
ในการนำำ�จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�มาหัักกลบลบหนี้้�กััน และมีีความตั้้�งใจที่่�จะจ่่ายชำำ�ระจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะ
รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินในเวลาเดีียวกััน

2.8

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อยหมายถึึงกิิจการที่่�กลุ่่�มกิิจการควบคุุม กลุ่่�มกิิจการควบคุุมกิิจการเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการมีีการเปิิดรัับหรืือมีีสิิทธิิ
ในผลตอบแทนผัันแปรจากการเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ได้้รัับการลงทุุนและมีีความสามารถทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อผลตอบแทน
จากการใช้้อำำ�นาจเหนืือผู้้�ได้้รัับการควบคุุม กลุ่่�มกิิจการรวมงบการเงิินของบริิษััทย่่อยไว้้ในงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�
กลุ่่�มกิิจการมีีอำำ�นาจในการควบคุุมบริิษััทย่่อย กลุ่่�มกิิจการจะไม่่นำำ�งบการเงิินของบริิษััทย่่อยมารวมไว้้ในงบการเงิินรวม
นัับจากวัันที่่�กลุ่่�มกิิจการสููญเสีียอำำ�นาจควบคุุม
กลุ่่�มกิิจการบัันทึึกบััญชีีการรวมธุุรกิิจโดยถืือปฏิิบััติิตามวิิธีีซื้้�อ สิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้สำำ�หรัับการซื้้�อบริิษััทย่่อย ประกอบ
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�ผู้้�ซื้้�อโอนให้้และหนี้้�สิินที่่�ก่่อขึ้้�นเพื่่�อจ่่ายชำำ�ระให้้แก่่เจ้้าของเดิิมของผู้้�ถููกซื้้�อและส่่วนได้้เสีีย
ในส่่วนของเจ้้าของที่่�ออกโดยกลุ่่�มกิิจการ สิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้รวมถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ หรืือหนี้้�สิินที่่�ผู้้�ซื้้�อ
คาดว่่าจะต้้องจ่่ายชำำ�ระตามข้้อตกลง
ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น มููลค่่าเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินและหนี้้�สิิน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นที่่�รัับมาจากการรวมธุุรกิิจจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อ ในการรวมธุุรกิิจแต่่ละครั้้�ง กลุ่่�มกิิจการ
วััดมููลค่่าของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หรืือ มููลค่่าของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ระบุุได้้ของ
ผู้้�ถููกซื้้�อตามสััดส่่วนของหุ้้�นที่่�ถืือโดยส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
ในการรวมธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จจากการทยอยซื้้�อ ผู้้�ซื้้�อต้้องวััดมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ในผู้้�ถููกซื้้�อก่่อนหน้้า
การรวมธุุรกิิจใหม่่โดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อและรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการวััดมููลค่่าใหม่่นั้้�นในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
สิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายออกไปโดยกลุ่่�มกิิจการ รัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อ การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม
ของสิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายที่่�รัับรู้้�ภายหลัังวัันที่่�ซื้้�อซึ่่�งจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินให้้รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายซึ่่�งจััดประเภทเป็็นส่่วนของเจ้้าของต้้องไม่่มีีการวััดมููลค่่าใหม่่ และให้้บัันทึึกการจ่่ายชำำ�ระ
ในภายหลัังไว้้ในส่่วนของเจ้้าของ
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ส่่วนเกิินของมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ มููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ และมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุุรกิิจ
ของส่่ ว นได้้ เ สีียในส่่ ว นของเจ้้ า ของของผู้้�ถูู ก ซื้้� อ ที่่� ผู้้� ซื้้� อ ถืืออยู่่�ก่่ อ นการรวมธุุ ร กิิ จ ที่่� ม ากกว่่ า มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมสุุ ท ธิิ
ณ วัันที่่�ซื้้�อของสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มา ต้้องรัับรู้้�เป็็นค่่าความนิิยม หากมููลค่่าของมููลค่่าสิ่่�งตอบแทน
ที่่�โอนให้้ มููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ และมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุุรกิิจของส่่วนได้้เสีียในส่่วนของเจ้้าของ
ของผู้้�ถููกซื้้�อที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ก่่อนการรวมธุุรกิิจ น้้อยกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยที่่�ได้้มาเนื่่�องจาก
การซื้้�อในราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่ายุุติิธรรม จะรัับรู้้�ส่่วนต่่างโดยตรงไปยัังกำำ�ไรขาดทุุน
กิิจการจะตััดรายการบััญชีีระหว่่างกััน ยอดคงเหลืือ และกำำ�ไรที่่�ยัังไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจริิงระหว่่างกัันในกลุ่่�มกิิจการ ขาดทุุนที่่�ยััง
ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงก็็จะตััดรายการในทำำ�นองเดีียวกััน เว้้นแต่่รายการนั้้�นมีีหลัักฐานว่่าสิินทรััพย์์ที่่�โอนระหว่่างกัันเกิิดการด้้อยค่่า
นโยบายการบััญชีีของบริิษััทย่่อยได้้ถููกปรัับปรุุงเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มกิิจการ

2.9

ทรััพย์์สิินรอการขาย
ทรััพย์์สิินรอการขายประกอบด้้วยอสัังหาริิมทรััพย์์และสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งแสดงในราคาทุุนที่่�ได้้มาหรืือมููลค่่าที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับคืืนหัักด้้วยประมาณการค่่าใช้้จ่่ายในการขายแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่าในขณะที่่�ได้้สิินทรััพย์์นั้้�นมา ในกรณีีที่่�มููลค่่า
ตามบััญชีีของทรััพย์์สิินรอการขายมีีการด้้อยค่่า กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายทั้้�งจำำ�นวน
กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายทรััพย์์สิินรอการขายเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งจำำ�นวนตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย

2.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ที่่�ดิิน และอาคารซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยอาคารสำำ�นัักงาน แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมตามราคาประเมิิน ซึ่่�งผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ
ภายนอกได้้ประมาณการไว้้และจะทบทวนการประเมิินทุุกๆ 5 ปีี หัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของอาคาร ส่่วนอุุปกรณ์์อื่่�นๆ
รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกตามราคาทุุนหัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังจะรวมอยู่่�ในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์หรืือรัับรู้้�แยกเป็็นอีีกสิินทรััพย์์หนึ่่�งตามความเหมาะสม
เมื่่�อต้้นทุุนนั้้�นเกิิดขึ้้�นและคาดว่่าจะให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตแก่่กลุ่่�มกิิจการ และต้้นทุุนดัังกล่่าวสามารถวััดมููลค่่า
ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ และมููลค่่าตามบััญชีีของชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดรายการออก สำำ�หรัับค่่าซ่่อมแซมและบำำ�รุุง
รัักษาอื่่�น ๆ บริิษััทจะรัับรู้้�ต้้นทุุนดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
การตีีราคาที่่� ดิิ น และอาคารใหม่่ ทำำ� ให้้ มูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีีที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น จะรัั บ รู้้�ในกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น และจะแสดงอยู่่�ใน
ส่่ ว นเกิิ น ทุุ น จากการตีีราคาสิิ น ทรัั พ ย์์ ใ นส่่ ว นของเจ้้ า ของ และหากมูู ล ค่่ า ของส่่ ว นที่่� เ คยมีีการตีีราคาเพิ่่� ม นั้้� น ลดลง
กลุ่่�มกิิจการจะนำำ�ส่่วนที่่�ลดลงจากการตีีราคาใหม่่ไปรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และลดส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคา
สิินทรััพย์์ข้้างต้้นที่่�อยู่่�ในส่่วนของเจ้้าของลดลงตามไปด้้วย ส่่วนที่่�ลดลงที่่�เหลืือจะบัันทึึกไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ในแต่่ละงวด
ผลต่่างระหว่่างวิิธีีคิิดค่่าเสื่่�อมราคาที่่�คำำ�นวณจากมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�ตีีราคาใหม่่ กัับค่่าเสื่่�อมราคาที่่�คำำ�นวณ
จากราคาทุุนเดิิมของสิินทรััพย์์ จะถููกโอนจากส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์ไปยัังกำำ�ไรสะสม
ที่่�ดิินไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์อื่่�นคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงเพื่่�อลดราคาทุุน (หรืือราคาที่่�ตีีใหม่่)
แต่่ละชนิิดตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์ที่่�ประมาณการไว้้ของสิินทรััพย์์ดัังต่่อไปนี้้�
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

อาคาร
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์

20 - 50 ปีี
5 ปีี
5 ปีี

ทุุกสิ้้�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงมููลค่่าคงเหลืือและอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์
ให้้เหมาะสม
ในกรณีีที่่มู� ลู ค่่าตามบััญชีีสููงกว่่ามููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืน มููลค่่าตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืนทัันทีี
(ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.13)
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณโดยเปรีียบเทีียบจากสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับ
จากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์กัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ และจะรัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ในการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�มีีการตีีราคาใหม่่ ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์จะโอนไปยัังกำำ�ไรสะสม

2.11 สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
กลุ่่�มกิิจการมีีสััญญาเช่่า ซึ่่�งมีีระยะเวลาการเช่่าคงที่่�อยู่่�ระหว่่าง 1 ถึึง 15 ปีี โดยบางสััญญามีีเงื่่�อนไขให้้สามารถต่่อสััญญาได้้
โดยก่่อนปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการได้้จััดประเภทสััญญาเช่่าที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ เป็็นสััญญาเช่่าประเภทสััญญา
เช่่าการเงิิน และสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน โดยค่่าเช่่าที่่�จ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน สุุทธิิจากเงิินจููงใจตามสััญญาเช่่า
ที่่�ได้้รัับจากผู้้�ให้้เช่่า จะรัับรู้้�ตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สััญญาเช่่าเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการสามารถเข้้าถึึงสิินทรััพย์์ตามสััญญาเช่่า
เป็็นสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยค่่าเช่่าที่่�ชำำ�ระจะปัันส่่วนเป็็นการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินและต้้นทุุนทาง
การเงิิน โดยต้้นทุุนทางการเงิินจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดระยะเวลาสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�จากยอดหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าที่่�คงเหลืืออยู่่� กลุ่่�มกิิจการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ตามวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุที่่�สั้้�นกว่่าระหว่่าง
อายุุสิินทรััพย์์และระยะเวลาการเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่ารัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของค่่าเช่่าจ่่าย ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
•	ค่่าเช่่าคงที่่�สุุทธิิด้้วยเงิินจููงใจค้้างรัับ
•	ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�อ้้างอิิงจากอััตราหรืือดััชนีี
•	มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายจากการรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ
• ราคาสิิทธิิเลืือกซื้้�อหากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�กลุ่่�มกิิจการจะใช้้สิิทธิิ และ
•	ค่่าปรัับจากการยกเลิิกสััญญา หากอายุุของสััญญาเช่่าสะท้้อนถึึงการที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะยกเลิิกสััญญานั้้�น
กลุ่่�มกิิจการจะคิิดลดค่่าเช่่าจ่่ายข้้างต้้นด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยโดยนััยตามสััญญา หากไม่่สามารถหาอััตราดอกเบี้้�ยโดยนััยได้้
กลุ่่�มกิิจการจะคิิดลดด้้วยอััตราการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของผู้้�เช่่า ซึ่่�งก็็คืืออััตราที่่�สะท้้อนถึึงการกู้้�ยืืม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีี
มููลค่่าใกล้้เคีียงกััน ในสภาวะเศรษฐกิิจ อายุุสััญญา และเงื่่�อนไขที่่�ใกล้้เคีียงกััน
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้จะรัับรู้้�ด้้วยราคาทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย
•	จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�เริ่่�มแรกของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
•	ค่่าเช่่าจ่่ายที่่�ได้้ชำำ�ระก่่อนเริ่่�ม หรืือ ณ วัันทำำ�สััญญาสุุทธิิจากเงิินจููงใจที่่�ได้้รัับตามสััญญาเช่่า
•	ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรก และ
•	ต้้นทุุนการปรัับสภาพสิินทรััพย์์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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โดยค่่าเช่่าที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��จะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรง สััญญา
เช่่าระยะสั้้�นคืือสััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 12 เดืือน สิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��ประกอบด้้วย ป้้าย และ
สำำ�นัักงานแลกเปลี่่�ยนเงิิน

2.12 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
(ก) โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
	สิิทธิิการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์โดยที่่�ซื้้�อมามีีลัักษณะเฉพาะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์โดยคำำ�นวณจากต้้นทุุนในการได้้มาและ
การดำำ�เนิินการให้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นสามารถนำำ�มาใช้้งานได้้ตามประสงค์์ โดยจะตััดจำำ�หน่่ายตลอดอายุุประมาณ
การให้้ประโยชน์์ภายในระยะเวลา 5 ปีี และ 10 ปีี
	ต้้นทุุนที่่�ใช้้ในการบำำ�รุุงรัักษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้บัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการพััฒนาที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�ดููแล
จะรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนเมื่่�อเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทุุกข้้อดัังนี้้�
•	มีีความเป็็นไปได้้ทางเทคนิิคที่่�กิิจการจะทำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้เสร็็จสมบููรณ์์เพื่่�อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์หรืือขายได้้
•	ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้เสร็็จสมบููรณ์์และนำำ�มาใช้้ประโยชน์์หรืือขาย
•	กิิจการมีีความสามารถที่่�จะนำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นมาใช้้ประโยชน์์หรืือขาย
• สามารถแสดงว่่าโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นให้้ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจในอนาคตอย่่างไร
•	มีีความสามารถในการจััดหาทรััพยากรด้้านเทคนิิค ด้้านการเงิิน และด้้านอื่่�นได้้เพีียงพอที่่�จะนำำ�มาใช้้เพื่่�อทำำ�ให้้การพััฒนา
เสร็็จสิ้้�นสมบููรณ์์ และนำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ประโยชน์์หรืือนำำ�มาขายได้้ และ
•	กิิจการมีีความสามารถที่่�จะวััดมููลค่่าของรายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการพััฒนา
ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ต้้นทุุนโดยตรงที่่�รัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ จะรวมถึึงต้้นทุุนพนัักงานที่่�ทำำ�งานในทีีมพััฒนาโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในจำำ�นวนเงิินที่่�เหมาะสม
ต้้นทุุนการพััฒนาอื่่�นที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�จะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาหากก่่อนหน้้านี้้�รัับรู้้�เป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายไปแล้้ว จะไม่่รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนในเวลาภายหลััง
(ข)	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
รายจ่่ายเพื่่�อให้้ได้้รัับสิิทธิิ ได้้บัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์และตััดจำำ�หน่่ายโดยใช้้วิิธีีอััตราเส้้นตรง ตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์ 5 ปีี
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนจะไม่่มีีการประเมิินมููลค่่าใหม่่

2.13 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่ชััด เช่่น ค่่าความนิิยม ซึ่่�งไม่่มีีการตััดจำำ�หน่่ายจะถููกทดสอบการด้้อยค่่าเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี สิินทรััพย์์อื่่�นที่่�มีีการตััดจำำ�หน่่ายจะต้้องมีีการทบทวนการด้้อยค่่า เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์บ่่งชี้้�ว่่าราคา
ตามบััญชีีอาจสููงว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เมื่่�อราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สููง
กว่่ามููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน ซึ่่�งหมายถึึงจำำ�นวนที่่�สููงกว่่าระหว่่างมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายเทีียบกัับมููลค่่า
จากการใช้้ สิินทรััพย์์จะถููกจััดเป็็นหน่่วยที่่�เล็็กที่่�สุุดที่่�สามารถแยกออกมาได้้ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินการด้้อยค่่า
สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิินนอกเหนืือจากค่่าความนิิยมซึ่่�งรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าไปแล้้วจะถููกประเมิิน
ความเป็็นไปได้้ที่่�จะกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
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2.14 การแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศ
(ก) สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานและสกุุลเงิินที่่�ใช้้นำำ�เสนองบการเงิิน
รายการที่่ร� วมในงบการเงิินของแต่่ละกิิจการในกลุ่่�มกิิจการถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้สกุุลเงิินของสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจหลััก
ที่่�กิิจการดำำ�เนิินงานอยู่่� (สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน) งบการเงิินรวมแสดงในสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ใน
การดำำ�เนิินงานและสกุุลเงิินที่่�ใช้้นำำ�เสนองบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ
(ข) รายการและยอดคงเหลืือ
รายการที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิด
รายการหรืือวัันที่่�ตีีราคาหากรายการนั้้�นถููกวััดมููลค่่าใหม่่ รายการกำำ�ไรและรายการขาดทุุนที่่�เกิิดจากการรัับหรืือจ่่าย
ชำำ�ระที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ และที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
ได้้บัันทึึกไว้้ในรายการกำำ�ไรจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการรัับรู้้�รายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของรายการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น องค์์ประกอบของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนทั้้�งหมดของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนนั้้�นจะรัับรู้้�ไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นด้้วย ในทางตรงข้้ามการรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนของรายการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน องค์์ประกอบของอััตราแลกเปลี่่�ยนทั้้�งหมดของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
นั้้�นจะรัับรู้้�ไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนด้้วย

2.15	ตราสารอนุุพัันธ์์และกิิจกรรมป้้องกัันความเสี่่�ยง
(ก)	ตราสารอนุุพัันธ์์แฝงและตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
	ตราสารอนุุพัันธ์์แฝงที่่�กลุ่่�มกิิจการแยกรัับรู้้�รายการ และตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
จะรัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และจะรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
กลุ่่�มกิิจการแสดงมููลค่่ายุุติธิ รรมของอนุุพันั ธ์์เป็็นรายการหมุุนเวีียนหรืือไม่่หมุุนเวีียนตามวัันครบกำำ�หนดของอนุุพันั ธ์์นั้้น�
(ข) การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�รายการสััญญาอนุุพัันธ์์เมื่่�อเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�เข้้าทำำ�สััญญาและวััดมููลค่่าต่่อมา
ในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มกิิจการกำำ�หนดให้้สััญญาอนุุพัันธ์์เป็็นเครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง ดัังต่่อไปนี้้�
• การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรมของ 1) สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้� หรืือ 2) สััญญาผููกมััดที่่�ยัังไม่่ได้้รัับรู้้�รายการ
(การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม)
• การป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสดของ 1) รายการสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้� หรืือ 2) รายการที่่�คาดการณ์์
ที่่�มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ในระดัับสููงมาก (การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด) หรืือ
• การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิในการดำำ�เนิินงานต่่างประเทศ (การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิ)
ณ วัันที่่�เริ่่�มต้้นความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยง กลุ่่�มกิิจการจะจััดทำำ�เอกสาร 1) ที่่�ระบุุถึึงความสััมพัันธ์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ระหว่่างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในกระแสเงิินสดของ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�คาดว่่าจะชดเชยการเปลี่่�ยนแปลงในกระแสเงิินสดของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
และ 2) เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ที่่�นำำ�มาใช้้ในการจััดการกัับรายการที่่�มีีความเสี่่�ยง
กลุ่่�มกิิจการแสดงมููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์ที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงทั้้�งจำำ�นวนเป็็นรายการหมุุนเวีียนหรืือไม่่หมุุนเวีียนตาม
วัันครบกำำ�หนดของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
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มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�อยู่่�ในความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของสำำ�รอง
การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงในส่่วนของเจ้้าของได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุ 9
ความมีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยง
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาความมีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยง ณ วัันเริ่่�มต้้นของความสััมพัันธ์์ป้้องกัันความเสี่่�ยงและ
ตลอดระยะเวลาที่่�เหลืืออยู่่� เพื่่�อพิิจารณาถึึงความคงอยู่่�ในความสััมพัันธ์์เชิิงเศรษฐกิิจของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
และเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง
สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการซื้้�อที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศนั้้�น กลุ่่�มกิิจการเข้้าทำำ�รายการป้้องกัันความเสี่่�ยง
เมื่่�อข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญของเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีความสอดคล้้องเข้้าคู่่�กััน
และทำำ�การประเมิินเชิิงคุุณภาพถึึงความมีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ในกรณีีที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลง
ในสถานการณ์์ที่่�กระทบต่่อข้้อกำำ�หนดของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง ซึ่่�งทำำ�ให้้ข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญของเครื่่�องมืือป้้องกััน
ความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงไม่่มีีความสอดคล้้องเข้้าคู่่�กัันอีีกต่่อไป กลุ่่�มกิิจการจะใช้้วิิธีีการอนุุพัันธ์์
เสมืือน (Hypothetical derivative) ในการพิิจารณาความมีีประสิิทธิิผล
ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการซื้้�อที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศนั้้�น ความไม่่มีีประสิิทธิิผลอาจเกิิดจากระยะเวลาการเกิิด
ของรายการที่่�คาดการณ์์ ที่่�คลาดเคลื่่�อนไปจากที่่�คาดการณ์์ไว้้ หรืืออาจเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ของคู่่�สััญญา
กลุ่่�มกิิจการเข้้าทำำ�สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญคล้้ายคลึึงกัับข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญของรายการ
ที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง เช่่น อััตราอ้้างอิิง วัันที่่�กำำ�หนดอััตราใหม่่ วัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ วัันสิ้้�นสุุดสััญญา และจำำ�นวนเงิินที่่�
กำำ�หนดไว้้ เนื่่�องจากกลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้ทำำ�การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินกู้้�ยืืมทั้้�งหมด ดัังนั้้�นรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
จึึงได้้กำำ�หนดเป็็นสััดส่่วนของรายการเงิินกู้้�ยืืมคงค้้าง เทีียบกัับจำำ�นวนเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้ของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
และเนื่่�องจากข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงและเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีความสอดคล้้อง
เข้้าคู่่�กัันตลอดปีี จึึงสรุุปได้้ว่่ารายการป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าวมีีความสััมพัันธ์์เชิิงเศรษฐกิิจ
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาความไม่่มีีประสิิทธิิผลของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย โดยใช้้หลัักการเดีียวกัับการพิิจารณา
ความไม่่มีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการซื้้�อที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ดัังนี้้�
-	มููลค่่าเครดิิตของคู่่�สััญญาของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับเงิินกู้้�ยืืม และ
- ความต่่างในข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยและเงิินกู้้�ยืืม
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์ซึ่่�งกำำ�หนดและเข้้าเงื่่�อนไขของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดในรายการกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสดในส่่วนของเจ้้าของ สำำ�หรัับกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ทัันทีีซึ่่�งแสดงไว้้ในรายการกำำ�ไรจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กลุ่่�มกิิจการใช้้สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยต่่างสกุุลเงิิน/สััญญาฟอร์์เวิิร์์ดในการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการ
ที่่�คาดการณ์์ (Forecast transaction) โดยกลุ่่�มกิิจการเลืือกกำำ�หนดให้้เฉพาะการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าขององค์์ประกอบราคา
ปััจจุุบััน (Spot component) ของสััญญาฟอร์์เวิิร์์ดเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่าขององค์์ประกอบราคาปััจจุุบััน (Spot component) สำำ�หรัับส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ในรายการกำำ�ไรจากการวััด
มููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดในส่่วนของเจ้้าของ และรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงใน
มููลค่่าองค์์ประกอบของราคาล่่วงหน้้า (Forward element) ของสััญญาฟอร์์เวิิร์์ดที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�ป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในต้้นทุุนสำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในส่่วนของเจ้้าของ
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ในบางกรณีี กลุ่่�มกิิจการอาจกำำ�หนดให้้การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาฟอร์์เวิิร์์ดทั้้�งจำำ�นวน (รวมถึึงค่่าสะท้้อน
ส่่วนต่่างของอััตราดอกเบี้้�ยในสองสกุุล (Forward points)) เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง ในกรณีีนี้้� รายการกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาฟอร์์เวิิร์์ดจะรัับรู้้�ในรายการกำำ�ไร
จากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสดในส่่วนของเจ้้าของ
กลุ่่�มกิิจการจะโอนจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�สะสมในส่่วนของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงมายัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในรอ
บระยะเวลาเดีียวกัับที่่�รัับรู้้�รายการที่่�ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�มีี
ประสิิทธิิผลของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิ์์� จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในรายการดอกเบี้้�ยรัับหรืือ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย ณ ช่่วงเวลาเดีียวกัับที่่�กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยรัับหรืือดอกเบี้้�ยจ่่ายของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงนั้้�น
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิในการดำำ�เนิินงานต่่างประเทศมีีลัักษณะคล้้ายกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงใน
กระแสเงิินสด
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงในส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและรัับรู้้�ผล
สะสมในส่่วนของเจ้้าของ สำำ�หรัับกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีและ
แสดงรวมอยู่่�ในรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�น ผลสะสมของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของจะถููกโอนไปยัังกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการจำำ�หน่่ายส่่วนงานต่่างประเทศ (ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน) ออกไป
การปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงที่่�กำำ�หนดจากธุุรกรรมการกู้้�ยืืมแบบไม่่มีีหลัักประกัันระหว่่างธนาคาร (IBORs) เช่่น อััตราดอกเบี้้�ย
เงิินให้้กู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารในกรุุงลอนดอน (LIBOR) มีีบทบาทสำำ�คััญในตลาดการเงิินโลก โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นอััตราอ้้างอิิง
สำำ�หรัับอนุุพัันธ์์ สิินเชื่่�อ และเงิินลงทุุน และเป็็นปััจจััยที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่าเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ธนาคารกลาง และผู้้�มีีส่่วนร่่วมในตลาด ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อเปลี่่�ยนไปใช้้อััตรา
ดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงทางเลืือกที่่�ปลอดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (RFRs) โดยคณะทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นตลาด (market-led) ในขอบเขต
เกี่่�ยวข้้องได้้แนะนำำ�อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงปลอดความเสี่่�ยงทางเลืือก ซึ่่�งมีีการนำำ�มาใช้้แทนอััตราดอกเบี้้�ย IBOR แบบค่่อย
เป็็นค่่อยไปในขณะนี้้�
เพื่่�อแก้้ปััญหาความไม่่แน่่นอนในระยะยาวของอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงดัังกล่่าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง LIBOR คณะกรรมการ
มาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ (IASB) จึึงได้้จััดทำำ�โครงการเพื่่�อพิิจารณาผลกระทบด้้านการรายงานทางการเงิิน
ที่่�เกิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ย เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนจากการใช้้ IBORs คาดว่่าจะมีีผลกระทบต่่อองค์์ประกอบต่่างๆ
ของการบััญชีีสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน รวมถึึงการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง และวิิธีีการและการเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
หน่่วยงานกำำ�กัับนโยบายทางด้้านการเงิิน (FCA) ได้้ตััดสิินใจที่่�จะไม่่บัังคัับให้้ธนาคารที่่�เกี่่�ยวข้้อง (panel bank) เข้้าร่่วม
ในกระบวนการยื่่�น USD LIBOR หลัังจากสิ้้�นสุุดปีี 2564 และยุุติิการกำำ�กัับดููแลอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงเหล่่านี้้� นอกจากนี้้�
หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ลและคณะทำำ� งานภาคเอกชนกำำ�ลัั ง หารืื อ เกี่่� ย วกัั บ อัั ต ราดอกเบี้้� ย อ้้ า งอิิ ง ที่่� เ ป็็ น ทางเลืือกสำำ� หรัั บ
อััตราดอกเบี้้�ย USD LIBOR
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ร่่วมกัับสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชาติิ (AIB) ได้้จััดตั้้�ง
“คณะทำำ�งานเตรีียมความพร้้อมของธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อรองรัับการยุุติิการใช้้ LIBOR” ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�หลััก คืือ ตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่าการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและยุุติิธรรมที่่�สุุด โดยเน้้นที่่�สามด้้านหลัักดัังนี้้�:

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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1. การแก้้ไขสััญญาทางการเงิินที่่�อ้้างอิิงถึึงอััตราดอกเบี้้�ย LIBOR และ อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง Thai Baht Interest Rate
Fixing (THBFIX) รวมถึึงสััญญาเงิินกู้้� ตั๋๋�วเงิิน และสััญญาอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
2. การเตรีียมความพร้้อมของธนาคารพาณิิชย์์สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อเลิิกใช้้อััตราดอกเบี้้�ย LIBOR
3. แผนพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงทางเลืือกในประเทศไทย
ผลกระทบของการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ต่่อความสััมพัันธ์์ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงของธนาคาร
ธนาคารมีีความสััมพัันธ์์ของการบััญชีีเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงซึ่่�งอ้้างอิิงถึึงอััตราดอกเบี้้�ย IBOR โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด ได้้แก่่ USD LIBOR และ THBFIX
ความเสี่่� ย งของธนาคารได้้ รัั บ ผลกระทบโดยตรงจากการปฏิิ รูู ป อัั ต ราดอกเบี้้� ย อ้้ า งอิิ ง จากการป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย ง
ในกระแสเงิินสดของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงถููกกำำ�หนดโดยใช้้สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
ในปััจจุุบััน ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารได้้รัับจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยแสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 9
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้านบาท
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด

5,794

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

3,643

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

668

ธนาคารจะยัังคงบัันทึึกความไม่่มีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยง ซึ่่�งรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการปฏิิรููป
อััตราดอกเบี้้�ยในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ โดยสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ก่่อให้้เกิิดความไม่่มีีประสิิทธิิผลมาจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ย
IBORs ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในเวลาที่่�ต่่างกัันและมีีผลกระทบที่่�แตกต่่างต่่อรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง (เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีี
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับตามอััตราตลาด หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิ์์�) และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ป้้องกัันความเสี่่�ยง (อนุุพัันธ์์ทางการเงิินที่่�ใช้้ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
การจััดการกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย
ธนาคารได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการติิดตามและกำำ�กัับดููแลแผนการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย IBORs ของธนาคาร
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลนี้้�ได้้จััดทำำ�โครงการเปลี่่�ยนผ่่าน ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินและการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนไปใช้้ RFRs เนื่่�องจากได้้มีีการใช้้กระบวนการและระบบภายในในการกำำ�หนดราคา การจััดการความเสี่่�ยง และ
แบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่า ตลอดจนการจััดการด้้านภาษีีและการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ธนาคารยัังคงติิดตามการพััฒนา
ของตลาดอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนจากอััตรา IBORs ไปใช้้ RFRs และผลกระทบที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ทางการเงิินของธนาคาร เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะไม่่มีีผลกระทบที่่�ไม่่คาดคิิดหรืือการหยุุดชะงัักที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
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2.16	ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินแฝง
กลุ่่�มกิิจการบัันทึึกมููลค่่าตราสารอนุุพัันธ์์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
(ก) หากลัักษณะทางเศรษฐกิิจและความเสี่่�ยงของอนุุพัันธ์์แฝงไม่่มีีความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิิดกัับตราสารหลััก (Not closely
related) กลุ่่�มกิิจการจะแยกส่่วนของอนุุพัันธ์์แฝงออกจากตราสารหลััก และประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์แฝง
ดัังกล่่าวรวมทั้้�งรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ส่่วนตราสารหลัักจะถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานบััญชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถแยกส่่วนของอนุุพัันธ์์แฝงออกจากตราสารหลัักได้้ กลุ่่�มกิิจการจะประเมิิน
มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดัังกล่่าว (โดยอ้้างอิิงจากราคาของผู้้�จััดหาตราสาร) ทั้้�งจำำ�นวนและ
รัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
(ข) หากลัักษณะทางเศรษฐกิิจและความเสี่่�ยงของอนุุพัันธ์์แฝงมีีความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิิดกัับลัักษณะทางเศรษฐกิิจ
และความเสี่่�ยงของตราสารหลััก (Closely related) กลุ่่�มกิิจการจะไม่่แยกส่่วนของอนุุพัันธ์์แฝงออกจากตราสารหลััก
โดยจะจััดประเภทตราสารตามมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารหลัักดัังกล่่าว

2.17 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจะถููกรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และจะหยุุดรัับรู้้�เมื่่�อไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการบัันทึึก
บััญชีี
การวััดมููลค่่า ณ วัันเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�ไร ณ วัันแรกที่่�ทำำ�รายการจะถููกตััดจำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้โดยใช้้วิิธีีเส้้นตรง
จนครบกำำ�หนดสััญญาหรืือยกเลิิกสััญญาก่่อนกำำ�หนด การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินทางการเงิิน
จะรัับรู้้�ผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จทั้้�งจำำ�นวน โดยแสดงเป็็นรายการกำำ�ไรขาดทุุนสุุทธิิจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ยกเว้้นส่่วนที่่�เป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของหนี้้�สิินนั้้�น
จะรัับรู้้�ไปยัังงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น เมื่่�อครบกำำ�หนดสััญญา ผลจากการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของ
หนี้้�สิินนั้้�น จะโอนไปยัังกำำ�ไรสะสม

2.18 เงิินกู้้�ยืืม
เงิินกู้้�ยืืมรัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับหัักด้้วยต้้นทุุนการจััดทำำ�รายการที่่�เกิิดขึ้้�น
ค่่ า ธรรมเนีียมที่่� จ่่ า ยไปเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ เ งิิ น กู้้�มาจะรัั บ รู้้�เป็็ น ต้้ น ทุุ น การจัั ด ทำำ� รายการเงิิ น กู้้�ในกรณีีที่่� มีี ความเป็็ น ไปได้้
ที่่�จะใช้้วงเงิินกู้้�บางส่่วนหรืือทั้้�งหมด ในกรณีีนี้้�ค่่าธรรมเนีียมจะรอการรัับรู้้�จนกระทั่่�งมีีการถอนเงิิน หากไม่่มีีหลัักฐาน
ที่่� มีี ความเป็็ น ไปได้้ ที่่� จ ะใช้้ ว งเงิิ น บางส่่ ว นหรืื อ ทั้้� ง หมดค่่ า ธรรมเนีียมจะรัั บ รู้้�เป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจ่่ า ยล่่ ว งหน้้ า สำำ� หรัั บ
การให้้บริิการสภาพคล่่องและจะตััดจำำ�หน่่ายตามระยะเวลาของวงเงิินกู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.19	ผลประโยชน์์ของพนัักงานและเงิินบำำ�เหน็็จพนัักงาน
โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มกิิจการจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งเป็็นแผนการจ่่ายสมทบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ได้้แยกออกไปจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มกิิจการและมีีการบริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุนภายนอก กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้รัับ
เงิินสะสมเข้้ากองทุุนจากพนัักงานและเงิินสมทบจากกลุ่่�มกิิจการ การจ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เกิิดรายการนั้้�น
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โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มกิิจการมีีระเบีียบในการจ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน ซึ่่�งประกอบด้้วยผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อออกจากงาน
ตามหลัักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
กลุ่่�มกิิ จ การมีีการตั้้� ง ประมาณการหนี้้� สิิ น ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งาน ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งาน
เมื่่�อออกจากงานตามหลัักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงิินบำำ�เหน็็จพนัักงาน
ประมาณการหนี้้� สิิ น ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งานคำำ� นวณโดยผู้้�ชำำ� นาญทางสถิิ ติิ อิิ ส ระโดยใช้้ วิิ ธีี Projected Unit
Credit ตามเกณฑ์์คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial Technique) อัันเป็็นการประมาณการจากมููลค่่าปััจจุุบััน
ของกระแสเงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะต้้ อ งจ่่ า ยในอนาคต และคำำ� นวณคิิ ด ลดโดยใช้้ อัั ต ราดอกเบี้้� ย ของพัั น ธบัั ต รรัั ฐ บาล
ที่่�มีีกำำ�หนดเวลาใกล้้เคีียงกัับระยะเวลาของหนี้้�สิินดัังกล่่าว โดยประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายในอนาคตนั้้�น
ประมาณการมาจากเงิินเดืือนพนัักงาน อััตราการลาออก อััตราการตาย อายุุงานและปััจจััยอื่่�น ผลกำำ�ไรขาดทุุนจาก
การประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยเกิิดจากการปรัับปรุุงประสบการณ์์และการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิ
ที่่�ใช้้ในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ผลกำำ�ไรและขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยรัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในปีีที่่�เกิิด ซึ่่�งได้้รวมอยู่่�ในกำำ�ไรสะสมในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ในส่่วนของเจ้้าของและแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของ

2.20	ประมาณการหนี้้�สิิน
กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ประมาณการหนี้้�สิินก็็ต่่อเมื่่�อ กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันในปััจจุุบัันตามกฎหมายหรืือตามข้้อตกลง
ที่่�จััดทำำ�ไว้้ อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตซึ่่�งการชำำ�ระภาระผููกพัันนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะส่่งผลให้้
บริิษััทต้้องสููญเสีียทรััพยากรออกไป และตามประมาณการจำำ�นวนที่่�ต้้องจ่่ายได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าประมาณการหนี้้�สิินเป็็นรายจ่่ายที่่�จะได้้รัับคืืน กลุ่่�มกิิจการจะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์แยกต่่างหาก
เมื่่�อคาดว่่าน่่าจะได้้รัับรายจ่่ายนั้้�นคืืนอย่่างแน่่นอน
ในกรณีีที่่� มีี ภาระผูู ก พัั น ที่่� ค ล้้ า ยคลึึ ง กัั น หลายรายการ กลุ่่�มกิิ จ การกำำ� หนดความน่่ า จะเป็็ น ที่่� จ ะสูู ญ เสีียทรัั พ ยากร
เพื่่� อ จ่่ า ยชำำ� ระภาระผูู ก พัั น เหล่่ า นั้้� น โดยพิิจารณาจากความน่่ า จะเป็็ น โดยรวมของภาระผูู ก พัั น ทุุ ก ประเภท แม้้ ว่่ า
ความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะสููญเสีียทรััพยากรเพื่่�อชำำ�ระภาระผููกพัันบางรายการที่่�จััดอยู่่�ในประเภทเดีียวกัันจะมีีระดัับต่ำำ��
กลุ่่�มกิิจการจะวััดมููลค่่าของจำำ�นวนประมาณการหนี้้�สิิน โดยใช้้มููลค่่าปััจจุุบัันของรายจ่่ายที่่�คาดว่่าจะต้้องนำำ�มาจ่่ายชำำ�ระ
ภาระผููกพััน โดยใช้้อััตราก่่อนภาษีีซึ่่�งสะท้้อนถึึงการประเมิินสถานการณ์์ตลาดในปััจจุุบัันของมููลค่่าของเงิินตามเวลาและ
ความเสี่่�ยงเฉพาะของภาระผููกพัันที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� การเพิ่่�มขึ้้�นของประมาณการหนี้้�สิินเนื่่�องจากมููลค่่าของเงิินตามเวลา
จะรัับรู้้�เป็็นดอกเบี้้�ยจ่่าย

2.21	ทุุนเรืือนหุ้้�น
หุ้้�นสามััญของธนาคารสามารถกำำ�หนดการจ่่ายเงิินปัันผลได้้อย่่างอิิสระจะจััดประเภทไว้้เป็็นส่่วนของเจ้้าของ โดยต้้นทุุน
ส่่ ว นเพิ่่� ม ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การออกหุ้้�นใหม่่ ห รืื อ การออกสิิ ท ธิิ ใ นการซื้้� อ หุ้้�นซึ่่� ง สุุ ท ธิิ จ ากภาษีีจะถูู ก แสดงในส่่ ว นของ
เจ้้าของโดยนำำ�ไปหัักจากสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับจากการออกตราสารทุุนดัังกล่่าว
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2.22 ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับงวดประกอบด้้วย ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ภาษีีเงิินได้้จะรัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ยกเว้้นส่่วนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น หรืือรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรง
ไปยัังส่่วนของเจ้้าของ ในกรณีีนี้้� ภาษีีเงิินได้้ต้้องรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น หรืือโดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของตามลำำ�ดัับ
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันคำำ�นวณจากอััตราภาษีีตามกฎหมายภาษีีอากรที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือ ที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่า
จะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงานในประเทศที่่�บริิษััทย่่อยของธนาคารได้้ดำำ�เนิินงานและเกิิดรายได้้ทางภาษีี
ผู้้�บริิหารจะประเมิินสถานะของการยื่่�นแบบแสดงรายการภาษีีเป็็นงวด ๆ ในกรณีีที่่�มีีสถานการณ์์ที่่�การนำำ�กฎหมายภาษีี
อากรไปปฏิิบััติิซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการตีีความ และจะตั้้�งประมาณการค่่าใช้้จ่่ายภาษีีที่่�เหมาะสมจากจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายชำำ�ระ
แก่่หน่่วยงานที่่�จััดเก็็บ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีตั้้�งเต็็มจำำ�นวนตามวิิธีีหนี้้�สิิน เมื่่�อเกิิดผลต่่างชั่่�วคราวระหว่่างฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และ
มููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิิน
อย่่ า งไรก็็ ต ามกลุ่่�มกิิ จ การจะไม่่ รัั บ รู้้�ภาษีีเงิิ น ได้้ ร อการตัั ด บัั ญ ชีีที่่� เ กิิ ด จากการรัั บ รู้้�เริ่่� ม แรกของรายการสิิ น ทรัั พ ย์์
หรืือรายการหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุุรกิิจ และ ณ วัันที่่�เกิิดรายการ รายการนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไร
(ขาดทุุ น ) ทางบัั ญ ชีีหรืื อ ภาษีี ภาษีีเงิิ น ได้้ ร อการตัั ด บัั ญ ชีีคำำ� นวณจากอัั ต ราภาษีี (และกฎหมายภาษีีอากร) ที่่� มีี
ผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน และคาดว่่าอััตราภาษีีดัังกล่่าว
จะนำำ�ไปใช้้เมื่่�อสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้ประโยชน์์ หรืือหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีีเงิิ น ได้้ ร อตัั ด บัั ญ ชีีจะรัั บ รู้้�หากมีีความเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ว่่ า กลุ่่�มกิิ จ การจะมีีกำำ� ไรทางภาษีีเพีี ย งพอ
ที่่�จะนำำ�จำำ�นวนผลต่่างชั่่�วคราวนั้้�นมาใช้้ประโยชน์์ กลุ่่�มกิิจการได้้ตั้้�งภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีโดยพิิจารณาจากผลต่่าง
ชั่่�วคราวของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�ต้้องเสีียภาษีีเว้้นแต่่กลุ่่�มกิิจการสามารถควบคุุมจัังหวะเวลาของการกลัับรายการ
ผลต่่างชั่่�วคราวและการกลัับรายการผลต่่างชั่่�วคราวมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะไม่่เกิิดขึ้้�นได้้ภายในระยะเวลา
ที่่�คาดการณ์์ได้้ในอนาคต
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะแสดงหัักกลบกัันก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิ
ตามกฎหมายที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันมาหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน และทั้้�งสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเกี่่�ยวข้้องกัับภาษีีเงิินได้้ที่่�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีี
หน่่วยงานเดีียวกัันโดยการเรีียกเก็็บเป็็นหน่่วยภาษีีเดีียวกัันหรืือหน่่วยภาษีีต่่างกัันซึ่่�งตั้้�งใจจะจ่่ายหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์ภาษีี
เงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันด้้วยยอดสุุทธิิ

2.23 การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่่�มกิิจการได้้จััดตั้้�งแผนการให้้หุ้้�นทุุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่่�มกิิจการ
บัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้าทั้้�งจำำ�นวนในวัันที่่�ให้้สิิทธิิ (grant date) ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมอ้้างอิิงราคาตลาดในวัันเดีียวกัันของ
หุ้้�นสามััญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่่�งเป็็นบริิษััทใหญ่่ของ CIMB Group และจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ของประเทศมาเลเซีียคููณด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ให้้แก่่พนัักงาน และจ่่ายชำำ�ระให้้แก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในประเทศมาเลเซีีย ซึ่่�งจะทำำ�
หน้้าที่่�ซื้้�อและถืือครองหุ้้�นจนถึึงวัันที่่�โอนหุ้้�นแทนธนาคารและบริิษััทอื่่�นในกลุ่่�ม
ในทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มกิิจการจะกัันสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ ตามสััดส่่วนช่่วงระยะเวลาให้้ได้้รัับสิิทธิิ
(vesting period) โดยแสดงสำำ�รองดัังกล่่าวเป็็นหนี้้�สิินอื่่�น
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ธนาคารจะกลัับบััญชีีค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้าและสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ตามจำำ�นวนที่่�กัันไว้้เมื่่�อบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัันในประเทศมาเลเซีียโอนหุ้้�นทุุนให้้แก่่พนัักงานหลัังสิ้้�นสุุดช่่วงระยะเวลาให้้ได้้รัับสิิทธิิ (vesting period)

2.24 เงิินปัันผลจ่่าย
เงิิ น ปัั น ผลที่่� จ่่ า ยไปยัั ง ผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารจะรัั บ รู้้�ในด้้ า นหนี้้� สิิ น ในงบการเงิิ น ของธนาคารในรอบระยะเวลาบัั ญ ชีี
ซึ่่�งที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารได้้อนุุมััติิการจ่่ายปัันผล

2.25	ข้้อมููลจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ส่่วนงานดำำ�เนิินงานแสดงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�กลุ่่�มกิิจการดำำ�เนิินการอยู่่�และนำำ�เสนอต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจ
ตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานหมายถึึงบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�ในการจััดสรร
ทรััพยากรและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของส่่วนงานดำำ�เนิินงาน กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาว่่าคณะผู้้�บริิหารสููงสุุดคืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน

3.

การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
กลุ่่�มกิิจการได้้มีีการปรัับงบการเงิินย้้อนหลัังเนื่่�องจากกลุ่่�มกิิจการมีีการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีในการรัับรู้้�สิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน จากวัันจ่่ายหรืือรัับชำำ�ระเงิินเป็็นวัันที่่�ทำำ�รายการ
ค้้า โดยมีีผลกระทบต่่องบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ตามที่่�
รายงาน
ตามทีี
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

34,427

807

35,234

32,768

(816)

31,952

เงินลงทุนสุทธิ

61,546

(53)

61,493

53,992

-

53,992

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,052

3,052

-

6,431

6,431

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,806

3,806

-

5,615

5,615
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ตามที่่�
รายงาน
ตามทีี
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

1 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

34,427

807

35,234

32,768

(816)

31,952

เงินลงทุนสุทธิ

61,544

(53)

61,491

53,990

-

53,990

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,052

3,052

-

6,431

6,431

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,806

3,806

-

5,615

5,615

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
ล้้านบาท

การปรัับปรุุง
ล้้านบาท

ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท

2,142

(281)

2,423

-

53

53

งบกระแสเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด :
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน

นอกจากนี้้�ตััวเลขที่่�นำำ�มาแสดงเปรีียบเทีียบได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้เปรีียบเทีียบได้้กัับการแสดงรายการ
ในปีีบััญชีีปััจจุุบััน
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การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
ความเสี่่�ยงทางการเงิินและผลกระทบที่่�อาจมีีต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคตของกลุ่่�มกิิจการ มีีดัังนี้้�
ลัักษณะความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจาก

• ความเสี่่�ยงจากตลาด
- อััตราดอกเบี้้�ย

• สิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ทางการ • การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวด้้าน • ผลิิตภััณฑ์์ด้้านอััตราดอกเบี้้�ยรวม
ถึึงตราสารอนุุพัันธ์์
เงิินที่่�มีีมููลค่่าผัันแปรตามอััตรา อััตราดอกเบี้้�ย
ดอกเบี้้�ย

• ความเสี่่�ยงจากตลาด
- อััตราแลกเปลี่่�ยน

• สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน • การวิิ เ คราะห์์ ค วามอ่่ อ นไหว • ผลิิ ตภัั น ฑ์์ ด้้ า นอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น
รวมถึึงตราสารอนุุพัันธ์์
ที่่�มีีมููลค่่าผัันแปรตามอััตราแลก ด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
เปลี่่�ยน

• ความเสี่่�ยง
	ด้้านการให้้สิินเชื่่�อ

• รายการระหว่่ า งธนาคารและ • การวิิเคราะห์์อายุุ
• มีีเงิิ น ฝากกัั บ หลายธนาคาร
ตลาดเงิิน
การจำำ�กัั ด วงเงิิ น และการขอ
การพิิจารณาการจัั
ด
ลำำ
�ดั
ั
บ
•
ด้้
า
นเครดิิ
ต
จดหมายค้ำำ��ประกััน
สิิ
น
ทรัั
พ
ย์์
ท
างการเงิิ
น
ที่่
�
วั
ั
ด
มูู
ล
ค่่
า
•
ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า นกำำ� ไร
มีี
• น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ล ง ทุุ น ใ น
หรืือขาดทุุน
ตราสารหนี้้�ที่่�ชััดเจน
เงิิ
น
ให้้
สิ
ิ
น
เชื่่
�
อ
แก่่
ลู
ู
ก
หนี้้�
•
• เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�

• ความเสี่่�ยง
	ด้้านสภาพคล่่อง

• เงิินฝาก, เงิินลงทุุน, เงิินรัับฝาก, • การประมาณกระแสเงิิ น สด • มีี ก า ร บ ริิ ห า ร จัั ด ก า ร ด้้ า น
หมุุนเวีียน
สภาพคล่่อง โดยดำำ�เนิินงานร่่วม
เงิินกู้้�ยืืมและหนี้้�สิินอื่่�นๆ
กัั น ระหว่่ า ง 3 หน่่ ว ยงาน คืือ
(1) บริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า น
สภาพคล่่อง (2) บริิหารเงิินและ
การลงทุุนเพื่่�อการธนาคาร และ
(3) บริิหารเงิินกองทุุน สิินทรััพย์์
และหนี้้� สิิ น โดยใช�เครื่่� อ งมืือ
liquidity ratios ต่่ า งๆ ในการ
จัั ด ก า ร ส ภ า พ ค ล่่ อ ง ร า ย วัั น
รวมถึึ ง การคาดการณ์์ ส ถานะ
สภาพคล่่องของธนาคารล่่วงหน้้า
เป็็นรายเดืือน

วััดจาก

บริิหารความเสี่่�ยงโดย

หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มกิิจการขึ้้�นตรงกัับแผนกการเงิินกลางของกลุ่่�มกิิจการ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทเป็็น
ผู้้�อนุุมััติินโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ แผนกการเงิินกลางของกลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�กำำ�หนด ประเมิิน บริิหารและป้้องกัันความเสี่่�ยง
ด้้านการเงิิน โดยจะทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มกิิจการ ส่่วนคณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�หนดหลััก
การในการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวม รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายเฉพาะด้้านต่่างๆ เช่่น การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านอััตรา
แลกเปลี่่�ยน การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ การเข้้าทำำ� ตราสารอนุุพัันธ์์และ
เครื่่�องมืือทางการเงิินอื่่�น รวมทั้้�งการลงทุุนเพื่่�อจััดการบริิหารสภาพคล่่องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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4.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงทางการเงิิน
4.1.1 ความเสี่่�ยงทางการตลาด
ความเสี่่� ย งทางการตลาด หมายถึึ ง ความเสี่่� ย งที่่� ก ลุ่่�มกิิ จ การอาจได้้ รัั บ ความเสีียหายเนื่่� อ งจากการเปลี่่� ย นแปลง
มููลค่่าของฐานะทั้้�งที่่�อยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินและนอกงบแสดงฐานะการเงิินที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ย
อััตราแลกเปลี่่�ยน ราคาตราสารทุุน และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์
กลุ่่�มกิิ จ การมีีหน่่ ว ยงานบริิ ห ารความเสี่่� ย งทางการตลาดทำำ� หน้้ า ที่่� ป ระเมิิ น ความเสี่่� ย งทางการตลาดที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น
มีีการนำำ�เครื่่�องมืือ และ/หรืือระบบที่่�ช่่วยในการวััด ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
เพื่่�อช่่วยให้้การควบคุุมและติิดตามความเสี่่�ยงทางการตลาดเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล และเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ไม่่ให้้เกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้และสามารถดำำ�เนิินการปรัับระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมได้้ทัันท่่วงทีี
4.1.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าตราสารหนี้้�ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมและตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ซึ่่�งส่่งผล
ให้้เกิิดความผัันผวนต่่อรายได้้หรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
ทั้้�งนี้้�ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นผลมาจากการจััดโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ย ลัักษณะและโครงสร้้างสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน และทุุนของธนาคาร ซึ่่�งธนาคารมีีการกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการค้้าและ
เพื่่�อการธนาคาร โดยได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ของเงินกู้ยืม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มีดังนี้
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

818

818

2,241

3,872

3,340

9,453

-

31,303

-

31,303

24,598

2,572

19,249

46,419

-

74,175

107

74,282

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

137,124

74,770

-

211,894

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,660

-

-

13,660

-

-

5,806

5,806

243

-

471

714

177,866

186,690

29,793

394,349

เงิินรัับฝาก

89,330

85,514

7,323

182,167

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

23,803

30,937

657

55,397

-

-

432

432

17,722

-

22

17,744

25,459

1,992

15,257

42,708

6,659

22,807

-

29,466

-

212

-

212

14,886

-

-

14,886

-

-

5,457

5,457

177,859

141,462

29,148

348,469

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุน

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

919

919

1,199

1,943

3,214

6,356

-

35,234

-

35,234

41,033

2,095

14,433

57,561

-

61,415

79

61,494

138,585

88,365

-

226,950

16,051

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

3,052

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

324

222

546

196,868

189,376

21,919

408,163

82,586

105,362

6,008

193,956

19,757

25,460

1,878

47,095

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,920

-

29

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

36,864

2,010

18,347

57,221

7,153

12,296

-

19,449

-

297

-

297

12,111

-

-

12,111

-

-

3,806

3,806

187,391

145,425

30,324

363,140

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

818

818

2,078

3,872

3,309

9,259

-

31,303

-

31,303

24,598

2,572

19,249

46,419

-

74,173

107

74,280

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

137,101

68,097

-

205,198

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,660

-

-

13,660

-

-

5,806

5,806

243

-

298

541

177,680

180,015

29,589

387,284

89,941

85,514

7,324

182,779

23,803

30,937

657

55,397

-

-

432

432

17,722

-

22

17,744

25,459

1,992

15,257

42,708

6,659

22,807

-

29,466

-

169

-

169

14,886

-

-

14,886

-

-

5,457

5,457

178,470

141,419

29,149

349,038

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุน

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

918

918

1,060

1,945

3,183

6,188

-

35,234

-

35,234

41,033

2,095

14,433

57,561

-

61,413

79

61,492

138,565

82,237

-

220,802

16,051

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

3,052

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

324

222

546

196,709

183,248

21,887

401,844

เงิินรัับฝาก

82,761

105,379

6,010

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

19,757

25,460

1,878

47,095

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,920

-

29

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

36,864

2,010

18,347

57,221

7,153

12,296

-

19,449

-

234

-

234

12,111

-

-

12,111

-

-

3,806

3,806

187,566

145,379

30,326

363,271

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

311

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

818

818

1,906

4,045

162

-

-

3,340

9,453

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

658

1,044

2,227

27,374

-

31,303

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

17,664

8,596

311

599

19,249

46,419

เงินลงทุน

-

1,885

8,290

35,937

28,061

109

74,282

9,071

22,662

36,700

90,230

53,231

-

211,894

13,660

-

-

-

-

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

-

5,806

5,806

สินทรัพย์อื่น

-

20

61

162

-

471

714

24,637

46,934

54,853

128,867

109,265

เงินรับฝาก

89,330

46,382

37,265

1,867

-

7,323

182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

23,803

29,889

1,010

38

-

657

55,397

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

-

-

-

-

432

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,428

16,294

-

-

22

17,744

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

18,147

8,763

60

481

15,257

42,708

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

11,097

5,546

-

12,823

-

29,466

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

20

60

130

2

-

212

14,886

-

-

-

-

-

14,886

-

-

-

-

-

5,457

5,457

128,019

106,963

68,938

2,095

13,306

รายการ

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

29,793 394,349

หนี้้�สิินทางการเงิิน

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้สินทางการเงิน

29,148 348,469

312

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

919

919

1,030

2,038

74

-

-

3,214

6,356

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3

62

3,452

31,717

-

35,234

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

31,294

11,427

78

329

14,433

57,561

เงินลงทุน

-

3,447

2,882

35,074

20,012

79

61,494

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

6,363

28,558

40,673

90,922

60,434

-

226,950

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

16,051

-

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

-

3,052

3,052

สินทรัพย์อื่น

-

41

40

243

-

222

546

23,444

65,381

55,158

129,769

112,492

21,919

408,163

เงินรับฝาก

82,585

46,223

57,383

1,757

-

6,008

193,956

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

19,756

23,854

878

729

-

1,878

47,095

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

21,123

7,757

40

-

29

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

22,472

15,067

202

1,133

18,347

57,221

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

4,247

3,974

-

11,228

-

19,449

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

28

81

185

3

-

297

12,111

-

-

-

-

-

12,111

-

-

-

-

-

3,806

3,806

114,452

117,947

85,140

2,913

12,364

30,324

363,140

รายการ

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้สินทางการเงิน

313

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

818

818

2,078

3,710

162

-

-

3,309

9,259

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

658

1,044

2,227

27,374

-

31,303

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

17,664

8,596

311

599

19,249

46,419

เงิินลงทุุน

-

1,885

8,290

35,935

28,061

109

74,280

9,071

24,241

41,037

79,272

51,577

-

205,198

13,660

-

-

-

-

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

-

5,806

5,806

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

20

61

162

-

298

541

24,809

48,198

59,190

117,907

107,611

29,589

387,284

89,941

46,382

37,265

1,867

-

7,324

182,779

23,803

29,889

1,010

38

-

657

55,397

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

-

432

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,428

16,294

-

-

22

17,744

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

18,147

8,763

60

481

15,257

42,708

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

11,097

5,546

-

12,823

-

29,466

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

19

52

96

2

-

169

14,886

-

-

-

-

-

14,886

-

-

-

-

-

5,457

5,457

128,630

106,962

68,930

2,061

13,306

รายการ

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินวางหลัักประกัันของตราสาร อนุุพัันธ์์

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

29,149 349,038
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

918

918

1,061

1,870

74

-

-

3,183

6,188

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3

62

3,452

31,717

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

31,294

11,427

78

329

14,433

57,561

เงิินลงทุุน

-

3,447

2,882

35,074

20,010

79

61,492

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

6,363

39,486

49,716

67,459

57,778

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

16,051

-

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

-

3,052

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

41

40

243

-

222

546

23,475

76,141

64,201

106,306

109,834

21,887

401,844

เงิินรัับฝาก

82,761

46,228

57,394

1,757

-

6,010

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

19,756

23,854

878

729

-

1,878

47,095

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

21,122

7,757

41

-

29

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

22,472

15,067

202

1,133

18,347

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

4,248

3,973

-

11,228

-

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

20

56

155

3

-

234

12,111

-

-

-

-

-

12,111

-

-

-

-

-

3,806

3,806

114,628

117,944

85,125

2,884

12,364

30,326

363,271

รายการ

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

- 220,802

หนี้้�สิินทางการเงิิน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ธนาคารมีียอดคงเหลืือถััวเฉลี่่�ยของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย และอััตราเฉลี่่�ยของดอกเบี้้�ย
และเงิินปัันผล สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็็นดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท (ร้้อยละ)

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท
(ร้้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

4,701

18

0.38

5,757

71

1.23

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

35,439

360

1.02

36,670

375

1.03

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

65,625

1,061

1.62

59,616

1,121

1.88

208,362

11,167

5.36

227,305

13,371

5.88

314,127

12,606

329,348

14,938

เงิินรัับฝาก

179,726

1,299

0.72

196,135

2,360

1.20

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

52,903

206

0.39

49,696

337

0.68

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

23,681

192

0.81

28,066

300

1.07

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

25,458

580

2.28

24,093

713

2.96

281,768

2,277

297,990

3,710

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย

รวมหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท (ร้้อยละ)

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท
(ร้้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

4,528

17

0.38

5,627

70

1.25

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

35,439

360

1.02

36,670

375

1.03

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

65,623

1,061

1.62

59,614

1,121

1.88

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

211,334

7,917

3.75

235,373

9,562

4.09

316,924

9,355

337,284

11,128

180,199

1,299

0.72

196,638

2,360

1.20

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

52,712

206

0.39

48,231

337

0.70

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

23,681

192

0.81

28,066

300

1.07

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

25,458

580

2.28

23,426

696

2.97

282,050

2,277

296,361

3,693

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย
เงิินรัับฝาก

รวมหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ยต่่อกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของเจ้้าของ
รายการกำำ� ไรหรืื อ ขาดทุุ น มีีความอ่่ อ นไหวต่่ อ การเพิ่่� ม ขึ้้� น หรืื อ ลดลงในรายได้้ ด อกเบี้้� ย จากสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น
และในค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินทางการเงิิน ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราดอกเบี้้�ย องค์์ประกอบอื่่�น
ในส่่วนของเจ้้าของจะเปลี่่�ยนแปลงไปจากการเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ของเงิินกู้้�ยืืมและมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

ผลกระทบต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
ผลกระทบต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เพิ่่�มขึ้้�น 1 จุุด
พื้้�นฐาน
ล้้านบาท

ลดลง 1 จุุด
พื้้�นฐาน
ล้้านบาท

(40)

40

(15)

15

(55)

55

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

ผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิ
ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่่�มขึ้้�น 1 จุุด
พื้้�นฐาน
ล้้านบาท

ลดลง 1 จุุด
พื้้�นฐาน
ล้้านบาท

(48)

48

(6)

6

(54)

54

4.1.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน (Foreign Exchange Risk)
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าตราสารทางการเงิิน ความผัันผวนต่่อรายได้้หรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินทางการเงิิน
ด้้านการบริิหารเงิินและการค้้าผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน กลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการบริิหารฐานะเงิินตราต่่างประเทศ
ของกลุ่่�มกิิจการภายใต้้เพดานความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มกิิจการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มกิิจการมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่่�งสรุุปเป็็นสกุุลเงิินบาท ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สกุุลเงิิน

รายการ

บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

815

-

-

-

-

3

818

5,039

3,547

51

217

197

405

9,456

31,303

-

-

-

-

-

31,303

(368,984)

421,263

(9,044)

(7,907)

4,046

7,045

46,419

74,281

-

-

1

-

-

74,282

203,036

13,143

-

8

-

2

216,189

3,991

9,669

-

-

-

-

13,660

5,806

-

-

-

-

-

5,806

968

-

-

-

-

-

968

(43,745)

447,622

(8,993)

(7,681)

4,243

7,455

398,901

178,954

2,857

6

194

30

126

182,167

54,515

729

1

-

151

1

55,397

431

1

-

-

-

-

432

17,744

-

-

-

-

-

17,744

(372,544)

434,802

(8,984)

(7,872)

(9,666)

6,972

42,708

12,332

4,311

-

-

12,823

-

29,466

212

-

-

-

-

-

212

10,592

4,294

-

-

-

-

14,886

5,457

-

-

-

-

-

5,457

152

16

-

-

228

-

396

(92,155)

447,010

(8,977)

(7,678)

3,566

7,099

348,865

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนและเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนและเงินลงทุน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สกุุลเงิิน
บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

886

5

2

6

2

18

919

3,670

1,485

26

5

747

424

6,357

35,234

-

-

-

-

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

612,145 (629,083)

17,099

31,742

11,649

14,009

57,561

เงิินลงทุุน

61,493

-

-

1

-

-

61,494

217,660

11,961

-

7

-

1,169

230,797

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

7,605

8,446

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

3,052

-

-

-

-

-

3,052

937

1

-

-

-

-

938

942,682 (607,185)

17,127

31,761

12,398

15,620

412,403

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

187,044

6,347

8

96

197

264

193,956

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

45,032

1,355

-

4

703

1

47,095

255

1

-

-

-

-

256

28,949

-

-

-

-

-

28,949

622,098

(627,921)

17,095

31,627

(654)

14,976

57,221

4,329

3,892

-

-

11,228

-

19,449

297

-

-

-

-

-

297

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

4,730

7,381

-

-

-

-

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

3,806

-

-

-

-

-

3,806

293

18

-

-

228

-

539

896,833 (608,927)

17,103

31,727

11,702

15,241

363,679

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สกุุลเงิิน

รายการ

บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

815

-

-

-

-

3

818

4,845

3,547

51

217

197

405

9,262

31,303

-

-

-

-

-

31,303

(368,984)

421,263

(9,044)

(7,907)

4,046

7,045

46,419

74,279

-

-

1

-

-

74,280

196,337

13,143

-

8

-

2 209,490

3,991

9,669

-

-

-

-

13,660

5,806

-

-

-

-

-

5,806

808

-

-

-

-

-

808

(50,800)

447,622

(8,993)

(7,681)

4,243

7,455

391,846

179,566

2,857

6

194

30

126

182,779

54,515

729

1

-

151

1

55,397

431

1

-

-

-

-

432

17,744

-

-

-

-

-

17,744

(372,544)

434,802

(8,984)

(7,872)

(9,666)

6,972

42,708

12,332

4,311

-

-

12,823

-

29,466

169

-

-

-

-

-

169

10,592

4,294

-

-

-

-

14,886

5,457

-

-

-

-

-

5,457

152

16

-

-

228

-

396

(91,586)

447,010

(8,977)

(7,678)

3,566

7,099

349,434

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สกุุลเงิิน
บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

885

5

2

6

2

18

918

3,502

1,485

26

5

747

424

6,189

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

35,234

-

-

-

-

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

612,145 (629,083)

17,099

31,742

11,649

14,009

57,561

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

61,491

-

-

1

-

-

61,492

211,506

11,961

-

7

-

1,169

224,643

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

7,605

8,446

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

3,052

-

-

-

-

-

3,052

937

1

-

-

-

-

938

936,357 (607,185)

17,127

31,761

12,398

15,620

406,078

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

187,238

6,347

8

96

197

264

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

45,032

1,355

-

4

703

1

47,095

255

1

-

-

-

-

256

28,949

-

-

-

-

-

28,949

622,098

(627,921)

17,095

31,627

(654)

14,976

57,221

4,329

3,892

-

-

11,228

-

19,449

234

-

-

-

-

-

234

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

4,730

7,381

-

-

-

-

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

3,806

-

-

-

-

-

3,806

289

17

-

-

228

-

534

896,960 (608,928)

17,103

31,727

11,702

15,241

363,805

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกเหนืือจากสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศที่่�ได้้เปิิดเผยแล้้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีฐานะสุุทธิิที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ
โดยจำำ�แนกเป็็นสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

ฐานะทัันทีี

พ.ศ. 2563

เหรีียญสหรััฐฯ

ยููโร*

สกุุลอื่่�นๆ*

เหรีียญสหรััฐฯ

ยูโร*

สกุุลอื่่�นๆ*

421.58

0.92

(391.33)

102.28

(2.70)

(354.02)

(390.78)

(1.25)

410.79

(57.99)

2.70

377.17

30.80

(0.33)

19.46

44.29

-

23.15

ฐานะล่่วงหน้้า
- สััญญาล่่วงหน้้า
ฐานะสุุทธิิ

*	สำำ�หรัับสกุุลยููโรและสกุุลอื่่�น ๆ แสดงฐานะสุุทธิิเป็็นเงิินตราต่่างประเทศเทีียบเท่่าสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวจากความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
ตารางแสดงความอ่่อนไหวของกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของเจ้้าของเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนไปร้้อยละ 1
ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

10

13

6

7

16

20

(10)

(13)

(6)

(7)

(16)

(20)

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ดอลลาร์์สหรััฐฯ
อื่่�นๆ
ลดลงร้้อยละ 1
ดอลลาร์์สหรััฐฯ
อื่่�นๆ

ธนาคารประกอบธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจของธนาคาร เพื่่�อตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้า และเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารอัันเกิิดจากการผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน และอััตรา
ดอกเบี้้�ย
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินซึ่่�งจำำ�แนกตามระยะเวลาครบ
กำำ�หนดของสััญญา สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปี
ล้้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า
- สัญญาซื้อ

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

- สัญญาซื้อ

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

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่

333,199

596,620

929,819

378,701

574,392

953,093

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

428,514

754,286 1,182,800

461,171

706,643

1,167,814

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
- ขายสิทธิที่จะซื้อ

-

-

-

334

-

334

- ขายสิทธิที่จะขาย

4

-

4

406

-

406

34

-

34

646

-

646

-

-

-

318

-

318

- สัญญาซื้อ

668

5,443

6,111

-

5,675

5,675

- สัญญาขาย

668

5,443

6,111

-

5,675

5,675

- สัญญาซื้อ

409

-

409

1,599

417

2,016

- สัญญาขาย

409

-

409

1,599

417

2,016

- สัญญาซื้อ

767

359

1,126

-

323

323

- สัญญาขาย

767

359

1,126

-

323

323

-

23,956

23,956

8,679

14,692

23,371

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ
- ซื้อสิทธิที่จะขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้�
(Bond Forward)
- สัญญาขาย

ธนาคารกำำ�หนดนโยบายและวงเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงโดยมีีขั้้�นตอนการรายงานและควบคุุมความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
เพื่่�อควบคุุมธุุรกรรมด้้านอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ธนาคารควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านการผิิดนััดชำำ�ระที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอนุุพัันธ์์
ทางการเงิินโดยพิิจารณาวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ให้้กัับลููกค้้าโดยรวม ซึ่่�งการพิิจารณาดัังกล่่าวเป็็นไปเช่่นเดีียวกัับกระบวนการการ
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พิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อ อัันทำำ�ให้้ธนาคารควบคุุมระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารสามารถรัับได้้ อย่่างไรก็็ตาม อนุุพัันธ์์ทางการ
เงิินอาจทำำ�ให้้เกิิดกำำ�ไรหรืือขาดทุุนกัับธนาคารก็็ได้้ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการขึ้้�นลงของอััตราดอกเบี้้�ยหรืืออััตราแลกเปลี่่�ยนและสามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมีีสาระสำำ�คััญตามสภาวะตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
4.1.1.3 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุน
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุน คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุุน ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าของสิินทรััพย์์ในตราสารทุุน ความผัันผวนต่่อรายได้้ และมููลค่่าของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น ทั้้�งนี้้�ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุนไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
4.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตคืือ ความเสี่่�ยงที่่�กลุ่่�มกิิจการจะได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่�องมาจากการที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาของ
กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงที่่�ระบุุไว้้ได้้ตามสััญญา
กลุ่่�มกิิจการได้้จััดให้้มีีการนำำ�กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตมาใช้้ ภายใต้้นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิต(Credit Risk Management Policy) กลุ่่�มกิิจการมีีการจััดโครงสร้้างองค์์กรให้้มีีการถ่่วงดุุลและตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน
มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�กัันอย่่างชััดเจนระหว่่างผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านตลาด ผู้้�อนุุมััติิสิินเชื่่�อ ผู้้�ตรวจสอบและผู้้�ที่่�ดููแลเรื่่�องการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของกลุ่่�มกิิจการมีีการบริิหารทั้้�งในระดัับรายลููกค้้า (Standalone Risk) และ
ระดัับ Portfolio โดยกลุ่่�มกิิจการได้้พััฒนาเครื่่�องมืือในการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ต่่างกัันให้้เหมาะสมกัับประเภทของลููกค้้า
สำำ�หรัับลููกค้้านิิติิบุุคคล ธนาคารได้้พััฒนา Risk Grading Tools และสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจขนาดกลาง - ขนาดย่่อม
ได้้พััฒนา SME Rating เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับจััดอัันดัับความเสี่่�ยงลููกค้้าสิินเชื่่�อธุุรกิิจ สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อยบุุคคลธรรมดา
ทั้้�งสิินเชื่่�ออเนกประสงค์์ที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน (Personal Cash) และที่่�มีีหลัักประกััน (Mortgage Loan) รวมทั้้�งสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (Home Loan) ธนาคารก็็ได้้พััฒนาระบบ Credit Scoring ใช้้ในการประเมิินความเสี่่�ยงของผู้้�กู้้�
ส่่วนการพิิจารณาการให้้สิินเชื่่�อนั้้�น กลุ่่�มกิิจการมีีคณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อระดัับต่่าง ๆ ซึ่่�งแตกต่่างกัันไปตาม
ขนาดของวงเงิินสิินเชื่่�อ โดยจะเน้้นพิิจารณาจากความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงประเภทของวงเงิินสิินเชื่่�อ
สถานะทางการเงิินของลููกหนี้้� สภาพเศรษฐกิิจและภาวะอุุตสาหกรรมเป็็นหลััก นอกจากนี้้�ธนาคารได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานสอบทาน
การให้้สิินเชื่่�อ ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระเพื่่�อให้้กระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อมีีความโปร่่งใสและก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด
มููลค่่าสููงสุุดของความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ คืือ มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินหัักด้้วยค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตามที่่�แสดงไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิิน และความเสี่่�ยงของภาระผููกพัันนอกงบแสดงฐานะการเงิิน
เช่่น การค้ำำ��ประกััน การกู้้�ยืืม และการค้ำำ��ประกัันอื่่�น ๆ
ข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคตของปััจจััยทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค
กลุ่่�มกิิจการนำำ�สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ 3 แบบมาใช้้เพื่่�อสะท้้อนถึึงช่่วงของความน่่าจะเป็็นที่่�ให้้น้ำำ��หนัักกัับผลลััพธ์์ในอนาคต
ที่่�เป็็นไปได้้ที่่�เป็็นกลางในการประมาณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
เหตุุการณ์์ที่่�คาดว่่าจะเป็็นไปได้้มากที่่�สุุด (Base case) : แสดงถึึง ‘ผลลััพธ์์ที่่�เป็็นไปได้้มากที่่�สุุด’ ของภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อมููลที่่�กลุ่่�มกิิจการใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น ๆ เช่่น การจััดทำำ�งบประมาณและการทดสอบภาวะวิิกฤต
เหตุุการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด (Best case) และเหตุุการณ์์ที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด (Worst case) : แสดงถึึงผลลััพธ์์ที่่� “ดีีกว่่าปกติิ (Upside)”
และ “แย่่กว่่าปกติิ (Downside)” ของสภาวะเศรษฐกิิจในอนาคตซึ่่�งกำำ�หนดด้้วยการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิและการตััดสิิน
ด้้านเครดิิตโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
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การบริิหารลููกหนี้้�เงิินให้้สิินเชื่่�อ (Loan portfolio)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีการกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงจากการผิิดสััญญาของเงิินให้้
สิินเชื่่�อแยกตามประเภทอุุตสาหกรรม สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

5,593

7,446

5,593

7,446

อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

32,323

33,962

32,323

33,962

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง

14,536

16,252

14,536

16,252

การสาธารณููปโภคและบริิการ

27,609

29,118

27,609

29,118

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล

6,402

8,263

6,402

8,263

สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

78,124

76,789

78,124

76,789

33,535

39,063

-

-

13,772

16,057

40,611

48,972

211,894

226,950

205,198

220,802

การเกษตรและเหมืืองแร่่

ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อและลููกหนี้้�
ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
อื่่�น ๆ
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ. ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันนอกงบแสดงฐานะการเงิิน ซึ่่�งวิิเคราะห์์ตาม
ระยะเวลาครบกำำ�หนดของสััญญานัับจากวัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
นัับจาก พ.ศ. 2564
ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
การรับอาวัลตั๋วเงิน

นัับจาก พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้้านบาท

8

-

8

9

8

17

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด

653

-

653

157

-

157

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

1,126

-

1,126

765

-

765

-

-

-

31

-

31

7,904

1,077

8,981

8,717

1,799

10,516

เอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต
ในประเทศ
การค�้ำประกันอื่น

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
การลงทุุนในตราสารหนี้้�ถููกกำำ�หนดโดยพิิจารณาจากอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�หรืือผู้้�ค้ำำ��ประกัันซึ่่�งต้้องผ่่าน
เกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
ก่่อนการทำำ�ธุุรกรรมกัับธนาคารอื่่�น ธนาคารจะต้้องประเมิินเครดิิตของคู่่�สััญญา ซึ่่�งโดยทั่่�วไปอ้้างอิิงจากหน่่วยงานจััดอัันดัับ
ภายนอก ตลอดจนการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศต้้นทางเพื่่�อตรวจสอบความเสี่่�ยงของคู่่�สััญญา
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การจััดอัันดัับเครดิิต
การจััดอัันดัับเครดิิตของสิินทรััพย์์ทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการจะถููกแบ่่งตามตารางดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััดอัันดัับ
ของ Standard & Poor’s
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� และ ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาการค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
การจััดอัันดัับเครดิิต
ดีี (Good)
น่่าพอใจ (Satisfactory)
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Impaired)

การจััดอัันดัับเครดิิตภายใน
1 - 10b
11a - 13e
14

สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น
การจััดอัันดัับเครดิิต
กลุ่่�มระดัับลงทุุน (Investment Grade)
กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน (Non-Investment Grade)

การจััดอัันดัับ
เครดิิตภายใน
1-6
7 - 13e

การจััดอัันดัับ
เครดิิตภายนอก
AAA ~ BBBBB+ and below

คุุณภาพเครดิิตสามารถอธิิบายโดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
ดีี หมายถึึง มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะได้้รัับคืืนเงิินเต็็มจำำ�นวนตามมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ดัังนั้้�นกลุ่่�มกิิจการและธนาคาร
จึึงไม่่มีีข้้อกัังวลต่่อประเด็็นดัังกล่่าว
น่่าพอใจ หมายถึึง มีีข้้อกัังวลที่่�คู่่�สััญญาจะไม่่สามารถชำำ�ระเงิินได้้เมื่่�อถึึงกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่ได้้มีีการผิิดนััดชำำ�ระ
เกิิดขึ้้�น และคู่่�สััญญายัังคงจะชำำ�ระเมื่่�อถึึงกำำ�หนด และคาดว่่าจะสามารถชำำ�ระได้้ทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยเต็็มจำำ�นวน
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต หมายถึึง สิินทรััพย์์มีีการด้้อยค่่า
กลุ่่�มระดัับลงทุุน หมายถึึง อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ค่่อนข้้างต่ำำ��
เนื่่�องจากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�ผู้้�ออกสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะชำำ�ระเงิินคืืน
กลุ่่�มต่ำำ��กว่่าระดัับลงทุุน หมายถึึง คุุณภาพของสิินทรััพย์์ทางการเงิินอยู่่�ในระดัับที่่�น่่ากัังวล เนื่่�องจากมีีความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ออก
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะไม่่สามารถชำำ�ระเงิินเมื่่�อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ รวมไปถึึงยอดหนี้้�ที่่�ใช้้วิิธีีคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงอย่่างง่่ายหรืือยอดหนี้้�ที่่�ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
หรืือใช้้อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือโดยเฉลี่่�ย
ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการมีีฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีต่่อกิิจการอื่่�นหากกิิจการนั้้�นไม่่สามารถทำำ�ตามภาระผููกพััน
ที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงหลัักประกัันที่่�ถืือครองอยู่่� ซึ่่�งฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงถููกพิิจารณาให้้เท่่ากัับมููลค่่า
ตามบััญชีีบนงบแสดงฐานะการเงิิน หรืือมููลค่่าตามสััญญาของรายการนอกงบการเงิินและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
แต่่ไม่่รวมถึึงอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
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ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของกลุ่่�มกิิจการที่่�ไม่่เท่่ากัับมููลค่่าตามบััญชีีในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน
ได้้แก่่รายการดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

31,814

33,253

เงิินลงทุุน

74,471

60,863

106,285

94,116

สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน

10,767

11,468

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อ

31,992

42,567

42,759

54,035

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�นอกงบแสดงฐานะการเงิิน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

31,814

33,253

74,469

60,861

106,283

94,114

สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน

10,767

11,468

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อ

31,992

42,567

42,759

54,035

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุน

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�นอกงบแสดงฐานะการเงิิน
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หลัักประกััน
กลุ่่�มกิิจการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และกลุ่่�มกิิจการสามารถให้้ลููกหนี้้�วาง
หลัักประกัันประเภทต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการกู้้�ยืืมเงิิน ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการมีีนโยบายภายในที่่�รัับการวางหลัักประกัันสำำ�หรัับสิินทรััพย์์
บางประเภทเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการประเมิินมููลค่่าของหลัักประกัันตั้้�งแต่่วัันที่่�กลุ่่�มกิิจการเริ่่�มกระบวนการสำำ�หรัับการปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
และกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าของหลัักประกัันตามรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับประเภทของหลัักประกัันส่่วนใหญ่่
ที่่�กลุ่่�มกิิจการรัับให้้วางเป็็นหลัักประกัันได้้ ได้้แก่่
• ที่่�อยู่่�อาศััย
• อสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการหรืือสัังหาริิมทรััพย์์
• สิินทรััพย์์ของกิิจการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น อาคาร อุุปกรณ์์ เงิินฝากประจำำ� หุ้้�นกู้้� การค้ำำ��ประกัันของบุุคคลธรรมดา
และนิิติิบุุคคล
• หลัักทรััพย์์ที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
• อื่่�นๆ
ตารางด้้านล่่างแสดงจำำ�นวนเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ที่่�จััดประเภทเป็็นสิินเชื่่�อธุุรกิิจ สิินเชื่่�อรายย่่อย และหลัักประกัันที่่�ถืือไว้้
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครติิต
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
ล้้านบาท
สิินเชื่่�อธุุรกิิจ
สิินเชื่่�อรายย่่อย
รวม

ผลขาดทุุน
มููลค่่าสุุทธิิ
ด้้านเครดิิต ตามบััญชีีก่่อน
ที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
ล้้านบาท

85,603

(3,169)

82,434

25,827

130,586

(3,622)

126,964

86,855

216,189

(6,791)

209,398

112,682

ผลขาดทุุน
มููลค่่าสุุทธิิ
ด้้านเครดิิต ตามบััญชีีก่่อน
ที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
ล้้านบาท
สิินเชื่่�อธุุรกิิจ

94,614

(2,555)

92,059

29,293

สิินเชื่่�อรายย่่อย

136,183

(4,333)

131,850

86,852

230,797

(6,888)

223,909

116,145

รวม
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
ล้้านบาท

ผลขาดทุุน
มููลค่่าสุุทธิิ
ด้้านเครดิิต ตามบััญชีีก่่อน
ที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
ล้้านบาท

สิินเชื่่�อธุุรกิิจ

112,471

(3,254)

109,217

25,827

สิินเชื่่�อรายย่่อย

97,019

(2,070)

94,949

86,855

209,490

(5,324)

204,166

112,682

รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
ล้้านบาท

ผลขาดทุุน
มููลค่่าสุุทธิิ
ด้้านเครดิิต ตามบััญชีีก่่อน
ที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
ล้้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ

127,554

(2,592)

124,962

29,293

สินเชื่อรายย่อย

97,089

(2,532)

94,557

86,852

224,643

(5,124)

219,519

116,145

รวม

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 2 ประเภทที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาตามโมเดลการวััดมููลค่่าผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
• เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายและมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
• เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
แม้้ว่่ากลุ่่�มกิิจการจะมีีรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดซึ่่�งเข้้าเงื่่�อนไขการพิิจารณาการด้้อยค่่าภายใต้้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 แต่่กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาว่่าการด้้อยค่่าของรายการดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารพิิจารณาว่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ซึ่่�งวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายและมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น นั้้�นมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ�� ดัังนั้้�น ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�รัับรู้้�ในระหว่่างปีีจึึงจำำ�กััดอยู่่�ที่่�ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นภายใน 12 เดืือน “ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��” สำำ�หรัับตราสารหนี้้�ที่่�อยู่่�ในความต้้องการของ
ตลาดนั้้�นพิิจารณาจากอัันดัับด้้านเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับลงทุุน (Investment grade credit rating) จากหน่่วยงานจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืืออย่่างน้้อยหนึ่่�งหน่่วยงาน ตราสารอื่่�นๆ จะพิิจารณาว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��เมื่่�อมีีความเสี่่�ยงจากการ
ผิิดนััดชำำ�ระอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และผู้้�ออกตราสารมีีความสามารถทางการเงิินที่่�แข็็งแรงที่่�จะปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันตามสััญญาได้้
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เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ธนาคารมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้าสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�ไม่่ได้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และรัับรู้้�ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
รายการกระทบยอดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

37

25

รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นในก�ำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี

47

12

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตปลายปี

84

37

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต้นปี
- ค�ำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาระผููกพััน
ภาระผููกพัันที่่�มีีผลต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตหมายถึึงวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้ของวงเงิินที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ ซึ่่�งหมายรวมถึึง
วงเงิินสิินเชื่่�อ วงเงิินค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน หรืือเล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต ในส่่วนของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตกลุ่่�มกิิจการ
มีีค่่าความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเท่่ากัับจำำ�นวนวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตามค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
อาจมีีจำำ�นวนน้้อยกว่่าจำำ�นวนของวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้ทั้้�งหมด หากภาระผููกพัันนั้้�นเป็็นภาระผููกพัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากลููกค้้าที่่�มีีอััตราการเบิิกใช้้ในอััตราที่่�ต่ำำ�� กลุ่่�มกิิจการคอยตรวจสอบเงื่่�อนไขการครบกำำ�หนดของภาระผููกพัันดัังกล่่าว
เนื่่�องจากภาระผููกพัันที่่�มีีอายุุสััญญายาวจะทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตมากกว่่าภาระผููกพัันที่่�มีีอายุุสััญญาสั้้�น
คุุณภาพเครดิิตของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�สามารถแยกประเภทออกเป็็น สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระไม่่เกิิน 30 วััน สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน
และ สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน
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ตารางแสดงมููลค่่าของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�โดยแบ่่งตามคุุณภาพด้้านเครดิิต เป็็นดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

188,770

14,101

870

-

203,741

สินเชื่อที่ค้างช�ำระหว่าง 31 ถึง 90 วัน

-

4,899

206

-

5,105

สินเชื่อที่ค้างช�ำระมากกว่า 90 วัน

-

-

7,285

58

7,343

188,770

19,000

8,361

58

216,189

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(1,488)

(1,890)

(3,389)

(24)

(6,791)

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักส�ำรองส่วนเกิน

187,282

17,110

4,972

34

209,398

ไม่่ค้้างชำำ�ระและสิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 30 วััน

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

200,367

14,825

809

-

216,001

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน

-

4,388

868

-

5,256

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน

-

-

9,482

58

9,540

200,367

19,213

11,159

58

230,797

(1,891)

(1,482)

(3,491)

(24)

(6,888)

198,476

17,731

7,668

34

223,909

ไม่่ค้้างชำำ�ระและสิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 30 วััน

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

187,124

12,726

868

-

200,718

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน

-

1,552

202

-

1,754

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน

-

-

6,960

58

7,018

187,124

14,278

8,030

58

209,490

(928)

(1,115)

(3,257)

(24)

(5,324)

186,196

13,163

4,773

34

204,166

ไม่่ค้้างชำำ�ระและสิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 30 วััน

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

198,709

13,013

806

-

212,528

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน

-

2,100

864

-

2,964

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน

-

-

9,093

58

9,151

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

198,709

15,113

10,763

58

224,643

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,060)

(708)

(3,332)

(24)

(5,124)

มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

197,649

14,405

7,431

34

219,519

ไม่่ค้้างชำำ�ระและสิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 30 วััน
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ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงคุุณภาพเครดิิตของรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์) เงิินลงทุุน เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่
ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน สิินทรััพย์์อื่่�น และภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��ประกััน
ทางการเงิิน โดยจำำ�แนกตามอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

1,582

-

-

-

1,582

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

7,279

-

-

-

7,279

595

-

-

-

595

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

9,456

-

-

-

9,456

66,165

-

-

-

66,165

6,117

-

-

-

6,117

1,892

-

-

-

1,892

-

-

1

-

1

74,174

-

1

-

74,175

-

-

(1)

-

(1)

74,174

-

-

-

74,174

61,093

3,765

-

-

64,858

1,798

7,749

33

-

9,580

-

-

4,195

58

4,253

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

125,879

7,486

4,133

-

137,498

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

188,770

19,000

8,361

58

216,189

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,488)

(1,890)

(3,389)

(24)

(6,791)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

187,282

17,110

4,972

34

209,398

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์)

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน
กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

2,892

-

-

-

2,892

10,768

-

-

-

10,768

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

13,660

-

-

-

13,660

5,782

-

-

-

5,782

24

-

-

-

24

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

5,806

-

-

-

5,806

208

-

-

-

208

46

-

-

-

46

282

-

-

-

282

311

-

-

-

311

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

847

-

-

-

847

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(58)

-

-

-

(58)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

789

-

-

-

789

6,900

112

-

-

7,012

68

336

-

-

404

-

-

345

-

345

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

2,057

4

-

-

2,061

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

9,025

452

345

-

9,822

(129)

(24)

(815)

-

(968)

8,896

428

(470)

-

8,854

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน
กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและ
การค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

2,131

-

-

-

2,131

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

2,724

-

-

-

2,724

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,502

-

-

-

1,502

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

6,357

-

-

-

6,357

53,140

-

-

-

53,140

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

6,924

-

-

-

6,924

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,210

141

-

-

1,351

-

-

1

-

1

61,274

141

1

-

61,416

-

-

(1)

-

(1)

61,274

141

-

-

61,415

67,997

1,243

-

-

69,240

1,924

9,792

243

-

11,959

-

-

5,816

58

5,874

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

130,446

8,178

5,100

-

143,724

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

200,367

19,213

11,159

58

230,797

(1,891)

(1,482)

(3,491)

(24)

(6,888)

198,476

17,731

7,668

34

223,909

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์)
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

345

-

-

-

345

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

14,154

-

-

-

14,154

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,552

-

-

-

1,552

-

-

-

-

-

16,051

-

-

-

16,051

2,999

-

-

-

2,999

53

-

-

-

53

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

3,052

-

-

-

3,052

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

219

-

-

-

219

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

492

-

-

-

492

-

1

-

-

1

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

237

-

-

-

237

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

948

1

-

-

949

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(48)

-

-

-

(48)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

900

1

-

-

901

9,137

158

-

-

9,295

253

213

-

-

466

-

-

195

-

195

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

2,378

6

203

-

2,587

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

11,768

377

398

-

12,543

(126)

(5)

(680)

-

(811)

11,642

372

(282)

-

11,732

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีี
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��
ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

337

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

1,572

-

-

-

1,572

7,095

-

-

-

7,095

595

-

-

-

595

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

9,262

-

-

-

9,262

66,163

-

-

-

66,163

6,117

-

-

-

6,117

1,892

-

-

-

1,892

-

-

1

-

1

74,172

-

1

-

74,173

-

-

(1)

-

(1)

74,172

-

-

-

74,172

87,962

3,765

-

-

91,727

1,798

7,749

33

-

9,580

-

-

3,864

58

3,922

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

97,364

2,764

4,133

-

104,261

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

187,124

14,278

8,030

58

209,490

(928)

(1,115)

(3,257)

(24)

(5,324)

186,196

13,163

4,773

34

204,166

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์)
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน
กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน
กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

2,892

-

-

-

2,892

10,768

-

-

-

10,768

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

13,660

-

-

-

13,660

5,782

-

-

-

5,782

24

-

-

-

24

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

5,806

-

-

-

5,806

208

-

-

-

208

46

-

-

-

46

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

282

-

-

-

282

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

272

-

-

-

272

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

808

-

-

-

808

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า จะเกิิดขึ้้�น

(58)

-

-

-

(58)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

750

-

-

-

750

8,825

112

-

-

8,937

68

336

-

-

404

-

-

345

-

345

2,057

4

-

-

2,061

10,950

452

345

-

11,747

(136)

(24)

(815)

-

(975)

10,814

428

(470)

-

10,772

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��
ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

2,062

-

-

-

2,062

กลุ่มระดับลงทุน

2,625

-

-

-

2,625

กลุ่มระดับต�่ำกว่าลงทุน

1,502

-

-

-

1,502

ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

6,189

-

-

-

6,189

53,140

-

-

-

53,140

6,922

-

-

-

6,922

1,210

141

-

-

1,351

-

-

1

-

1

61,272

141

1

-

61,414

-

-

(1)

-

(1)

61,272

141

-

-

61,413

100,937

1,243

-

-

102,180

1,924

9,792

243

-

11,959

-

-

5,420

58

5,478

95,848

4,078

5,100

-

105,026

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

198,709

15,113

10,763

58

224,643

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,060)

(708)

(3,332)

(24)

(5,124)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักส�ำรองส่วนเกิน

197,649

14,405

7,431

34

219,519

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
เงิินลงทุุน
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มระดับต�่ำกว่าลงทุน
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดี
น่าพอใจ
ด้อยค่าด้านเครดิต
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

340

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

345

-

-

-

345

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

14,154

-

-

-

14,154

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,552

-

-

-

1,552

-

-

-

-

-

16,051

-

-

-

16,051

2,999

-

-

-

2,999

53

-

-

-

53

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

-

-

-

-

-

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

3,052

-

-

-

3,052

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

219

-

-

-

219

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

492

-

-

-

492

-

1

-

-

1

174

-

-

-

174

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

885

1

-

-

886

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(48)

-

-

-

(48)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

837

1

-

-

838

11,757

158

-

-

11,915

253

213

-

-

466

-

-

195

-

195

2,378

6

203

-

2,587

14,388

377

398

-

15,163

(129)

(5)

(680)

-

(814)

14,259

372

(282)

-

14,349

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีี
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ
กลุ่่�มระดัับลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��
ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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4.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากการที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถจ่่ายหนี้้�และภาระผููกพัันได้้เมื่่�อถึึงกำำ�หนด
เวลา หรืือไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้ทัันเวลาหรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอตามความต้้องการ
สายบริิหารเงิินจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคารรวมถึึงการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
และการบริิหารการลงทุุนในตราสารหนี้้� ทั้้�งนี้้�การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องในภาพรวมอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมดููแล
ของคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ซึ่่�งสอดส่่องและควบคุุมความเสี่่�ยงโดยอาศััยเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง เช่่นการดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องขั้้�นต่ำำ��ตามกฎหมาย ส่่วนต่่างสภาพคล่่อง อััตราส่่วนสภาพคล่่อง และ
เพดานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เป็็นต้้น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

วัันที่่ที่� ค่� รบกำำ�หนดของเครื่่อ� งมืือทางการเงิินนัับจากวัันที่่ใ� นงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

818

-

-

-

-

818

5,581

3,875

-

-

-

9,456

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,702

2,227

27,374

-

31,303

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

20,135

12,485

13,799

-

46,419

เงินลงทุน

-

10,175

35,937

28,061

109

74,282

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

9,370(1)

29,151

63,907

113,761

-

216,189

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

13,660

-

-

-

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,806

-

-

-

5,806

สินทรัพย์อื่น

-

646

237

1

84

968

29,429

71,490

114,793

182,996

193

398,901

เงินรับฝาก

98,227

82,073

1,867

-

-

182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

24,460

30,899

38

-

-

55,397

432

-

-

-

-

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,496

3,414

12,834

-

17,744

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

19,230

13,022

10,456

-

42,708

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

11,200

4,507

13,759

-

29,466

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

102

113

2

-

217

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

14,886

-

-

-

-

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,457

-

-

-

5,457

หนี้สินอื่น

-

396

-

-

-

396

138,005

150,853

22,961

37,051

-

348,870

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

รวมหนี้สินทางการเงิน

(1) 	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในงบการเงิินรวมจำำ�นวน 3,572 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

919

-

-

-

-

919

4,940

1,417

-

-

-

6,357

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

65

3,452

31,717

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

19,571

18,374

19,616

-

57,561

เงิินลงทุุน

-

6,328

35,076

20,011

79

61,494

11,837(1)

31,036

74,878

113,046

-

230,797

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

16,051

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,052

-

-

-

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

591

269

3

75

938

33,747

62,060

132,049

184,393

154

412,403

เงิินรัับฝาก

93,495

98,704

1,757

-

-

193,956

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

22,458

23,908

729

-

-

47,095

256

-

-

-

-

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,439

12,491

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

20,423

19,335

17,463

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

1,909

2,140

15,400

-

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

113

191

2

-

306

12,111

-

-

-

-

12,111

3,806

-

-

-

3,806

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,019

เจ้้าหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

หนี้้�สิินอื่่�น

-

539

-

-

-

539

128,320

152,841

36,643

45,884

-

363,688

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

(1) 	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในงบการเงิินรวมจำำ�นวน 5,526 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

818

-

-

-

-

818

5,387

3,875

-

-

-

9,262

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,702

2,227

27,375

-

31,303

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

20,135

12,485

13,799

-

46,419

เงิินลงทุุน

-

10,175

35,935

28,061

109

74,280

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

9,370(1)

35,067

52,947

112,106

-

209,490

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

13,660

-

-

-

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,806

-

-

-

5,806

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

486

237

1

84

808

29,235

77,246

103,831

181,340

193

391,846

เงิินรัับฝาก

98,839

82,073

1,867

-

-

182,779

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

24,460

30,899

38

-

-

55,397

432

-

-

-

-

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

1,496

3,414

12,834

-

17,744

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

19,230

13,022

10,456

-

42,708

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

11,200

4,507

13,759

-

29,466

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

74

98

2

-

174

14,886

-

-

-

-

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,457

-

-

-

5,457

หนี้้�สิินอื่่�น

-

396

-

-

-

396

138,617

150,825

22,946

37,051

-

349,439

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

(1) 	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในเฉพาะธนาคารจำำ�นวน 3,572 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่
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แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

918

-

-

-

-

918

4,771

1,418

-

-

-

6,189

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

65

3,452

31,717

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

19,571

18,374

19,616

-

57,561

เงิินลงทุุน

-

6,328

35,074

20,011

79

61,492

11,837(1)

51,009

51,407

110,390

-

224,643

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

16,051

-

-

-

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,052

-

-

-

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

591

269

3

75

938

33,577

82,034

108,576

181,737

154

406,078

เงิินรัับฝาก

93,673

98,720

1,757

-

-

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

22,458

23,908

729

-

-

47,095

256

-

-

-

-

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,439

12,491

13,019

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

20,423

19,335

17,463

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

1,909

2,140

15,400

-

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

79

161

2

-

242

12,111

-

-

-

-

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,806

-

-

-

3,806

หนี้้�สิินอื่่�น

-

534

-

-

-

534

128,498

152,818

36,613

45,884

-

363,813

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

(1)	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในเฉพาะธนาคารจำำ�นวน 5,526 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่
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4.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรม
ธนาคารได้้มีีการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่าตามบััญชีี
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

818

818

919

919

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

9,456

9,456

6,357

6,357

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

31,303

31,303

35,234

35,234

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

46,419

46,419

57,561

57,561

เงินลงทุนสุทธิ

74,281

74,899

61,493

62,788

207,849

206,326

221,844

220,317

13,660

13,660

16,051

16,051

5,806

5,806

3,052

3,052

1,108

1,105

696

697

390,700

389,792

403,207

402,976

เงินรับฝาก

182,167

182,179

193,956

193,974

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

55,397

55,397

47,095

47,095

432

432

256

256

17,744

17,744

28,949

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

42,708

42,708

57,221

57,221

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

29,466

29,488

19,449

19,734

212

212

297

297

14,886

14,886

12,111

12,111

5,457

5,457

3,806

3,806

348,469

348,503

363,140

363,443

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน และเงิินลงทุุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้สินทางการเงิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่าตามบััญชีี
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มููลค่่าตามบััญชีี
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

818

818

918

918

9,262

9,262

6,189

6,189

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

31,303

31,303

35,234

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,419

46,419

57,561

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

74,279

74,897

61,491

62,786

202,709

201,327

217,576

216,202

13,660

13,660

16,051

16,051

5,806

5,806

3,052

3,052

808

805

413

413

385,064

384,297

398,485

398,406

เงิินรัับฝาก

182,779

182,790

194,150

194,169

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

55,397

55,397

47,095

47,095

432

432

256

256

17,744

17,744

28,949

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

42,708

42,708

57,221

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

29,466

29,488

19,449

19,734

169

169

234

234

14,886

14,886

12,111

12,111

5,457

5,457

3,806

3,806

349,038

349,071

363,271

363,575

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนและเงิินลงทุุน
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนและเงิินลงทุุน
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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การจััดการความเสี่่�ยงในส่่วนของทุุน
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องกลุ่่�มกิิ จ การในการบริิ ห ารทุุ น ของกลุ่่�มกิิ จ การนั้้� น เพื่่� อ ดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ความสามารถในการดำำ� เนิิ น งาน
อย่่างต่่อเนื่่�องของกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนต่่อเจ้้าของและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น และเพื่่�อดำำ�รงไว้้
ซึ่่�งโครงสร้้างของทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดต้้นทุุนทางการเงิินของทุุน
ในการดำำ�รงไว้้หรืือปรัับโครงสร้้างของทุุน กลุ่่�มกิิจการอาจปรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับเจ้้าของ การคืืนทุุนให้้แก่่
เจ้้าของ การออกหุ้้�นใหม่่ หรืือการขายทรััพย์์สิินเพื่่�อลดภาระหนี้้�
ธนาคารมีีการดำำ�รงเงิินกองทุุนตามกฎหมายตามพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 เงิินกองทุุนที่่�ต้้อง
ดำำ�รงไว้้ตามกฎหมายของธนาคารเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 30

5.

ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐานและการใช้้ดุุลยพิินิิจ
การประมาณการ ข้้อสมมติิฐานและการใช้้ดุุลยพิินิิจได้้มีีการทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�องและอยู่่�บนพื้้�นฐานของประสบการณ์์
ในอดีีตและปััจจััยอื่่�น ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ในอนาคตที่่�เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลในสถานการณ์์ขณะนั้้�น
กลุ่่�มกิิจการมีีการประมาณการทางบััญชีี และใช้้ข้้อสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบััญชีีอาจไม่่ตรงกัับผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญและข้้อสมมติิฐานที่่�มีีความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดการปรัับปรุุงยอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในรอบระยะเวลาบััญชีีหน้้า มีีดัังนี้้�

(ก)	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาและรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยรวมการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต
(Forward looking) ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
อื่่�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้
เบิิกใช้้และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินเกิิดจากประมาณการค่่าความน่่าจะเป็็นของผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตถ่่วงนํ้้�าหนััก (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับทั้้�งหมด) ตลอดช่่วงอายุุที่่�คาดไว้้ของเครื่่�อง
มืือทางการเงิิน โดยจำำ�นวนเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับหมายถึึงผลต่่างระหว่่างกระแสเงิินสดตามสััญญาทั้้�งหมดซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการ
ต้้องได้้รัับและกระแสเงิินสดทั้้�งหมดซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงเมื่่�อแรกเริ่่�มของสััญญา
สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการหรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงปรัับ
ด้้วยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ กลุ่่�ม
กิิจการประมาณการกระแสเงิินสดโดยพิิจารณาถึึงเงื่่�อนไขตามสััญญาทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินตลอดอายุุของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�คาดไว้้ โดยกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับที่่�กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาหมายรวมถึึงกระแสเงิินสดที่่�ได้้มา
จากการขายหลัักประกัันที่่�ถืือไว้้หรืือส่่วนที่่�ปรัับปรุุงด้้านเครดิิตอื่่�น ๆ ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงื่่�อนไขตามสััญญา โดยข้้อ
สัันนิิษฐานว่่าอายุุที่่�คาดไว้้ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินสามารถประมาณได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ อย่่างไรก็็ตามในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการ
ไม่่สามารถประมาณอายุุของสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ กลุ่่�มกิิจการจะเลืือกใช้้อายุุคงเหลืือตามสััญญาของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
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ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น สำำ� หรัั บ ภาระผูู ก พัั น วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ เ บิิ ก ใช้้ เ กิิ ด จากผลต่่ า งระหว่่ า ง
มููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือสััญญาเบิิกใช้้สิินเชื่่�อและมููลค่่าปััจจุุบััน
ของกระแสเงิินสดที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ ในกรณีีที่่�สิินเชื่่�อถููกเบิิกใช้้ โดยการประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น สำำ� หรัั บ ภาระผูู ก พัั น วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ดัั ง กล่่ า วของกลุ่่�มกิิ จ การต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ การคาดการณ์์
การเบิิ ก ใช้้ สิิ น เชื่่� อ ของภาระผูู ก พัั น ดัั ง กล่่ า ว และสัั ด ส่่ ว นของภาระผูู ก พัั น วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ที่่� ค าดว่่ า จะถูู ก เบิิ ก ใช้้ ต ลอด
ประมาณการอายุุ ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น ของภาระผูู ก พัั น วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ เมื่่� อ ประมาณการผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินเกิิดจากผลต่่างระหว่่างการประมาณการ
การจ่่ายเงิินชดเชยที่่�จะจ่่ายให้้ผู้้�ถืือสััญญาสำำ�หรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตหัักจำำ�นวนเงิินที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ
จากผู้้�ถืือสััญญา ลููกหนี้้� หรืือบุุคคลใด เนื่่�องจากกลุ่่�มกิิจการจะต้้องชำำ�ระเงิินเฉพาะกรณีีที่่�ลููกหนี้้�ปฏิิบััติิผิิดสััญญา
ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�มีีการค้ำำ��ประกััน โดยหากสิินทรััพย์์มีีการค้ำำ��ประกัันอย่่างเต็็มจำำ�นวน
ค่่ า ประมาณการของเงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะไม่่ ไ ด้้ รัั บ สำำ� หรัั บ สัั ญ ญาค้ำำ�� ประกัั น ทางการเงิิ น จะสอดคล้้ อ งกัั บ ค่่ า ประมาณ
ของจำำ�นวนเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�มีีการค้ำำ��ประกััน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ณ วัันที่่�รายงานแต่่ไม่่ได้้
เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ จะถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้ผลต่่างระหว่่าง
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์กัับมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงที่่�ใช้้ตอนเริ่่�มต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น การปรัับปรุุงผลต่่างดัังกล่่าวจะถููกรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นผลกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยวิิธีีการที่่�สะท้้อนถึึงเรื่่�องต่่อไปนี้้�
-	จำำ�นวนเงิินที่่�คำำ�นึึงถึึงความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนัักและปราศจากอคติิ ซึ่่�งพิิจารณาจากการประเมิินช่่วงของผลลััพธ์์ที่่�เป็็น
ไปได้้
-	มููลค่่าเงิินตามเวลา และ
-	ข้้อมููลสนัับสนุุนและความสมเหตุุสมผลโดยไม่่ใช้้ต้้นทุุนหรืือความพยายามที่่�มากเกิินไป ณ วัันที่่�รายงาน เกี่่�ยวกัับ
เหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปััจจุุบััน และการพยากรณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต
กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยใช้้วิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
วิิธีีทั่่�วไป (General approach)
ณ วัันที่่�รายงาน กลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีทั่่�วไป (General approach) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยวิิธีีวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย และภาระผููกพัันและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินที่่�ไม่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขในการใช้้วิิธีีอย่่างง่่าย (Simplified
approach) โดยพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงในคุุณภาพเครดิิตของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเป็็นสามระดัับ โดยในแต่่ละระดัับจะ
กำำ�หนดวิิธีีการวััดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและการคำำ�นวณวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงที่่�แตกต่่างกัันไป ได้้แก่่
- ระดัั บ ที่่� 1 หากความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต ของเครื่่�อ งมืือทางการเงิิ น ไม่่ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ นัั บ ตั้้� ง แต่่ ก ารรัั บ รู้้�
รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า
- ระดัับที่่� 2 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อแรกเริ่่�ม ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
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- ระดัับที่่� 3 เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินเข้้าเงื่่�อนไขเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าภายใต้้วิิธีีการพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงในคุุณภาพเครดิิตของสิินทรััพย์์ในแต่่ละระดัับ
ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าจะถููกคำำ�นวณเป็็นแบบกลุ่่�มลููกหนี้้� (Collective approach) โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อมููลคาดการณ์์ในอนาคต
ยกเว้้นค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าของเงิินให้้สิินเชื่่�อให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าจะถููกคำำ�นวณเป็็นแบบรายสััญญา
(Individual assessment)
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน ว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
นัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการเมื่่�อแรกเริ่่�มหรืือไม่่ ในการประเมิินดัังกล่่าวกลุ่่�มกิิจการเปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงของการผิิดสััญญา
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน กัับความเสี่่�ยงของการผิิดสััญญาที่่�จะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทาง
การเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก และพิิจารณาข้้อมููลสนัับสนุุนและสมเหตุุสมผลที่่�สามารถหาได้้โดยไม่่ใช้้
ต้้นทุุนหรืือความพยายามที่่�มากเกิินไป
วิิธีีอย่่างง่่าย (Simplified approach)
กลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้หลัักการอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยจะพิิจารณามููลค่่า
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ
กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการเท่่ากัับผลต่่างระหว่่างกระแสเงิินสดตามสััญญาทั้้�งหมดซึ่่�งกิิจการต้้องได้้รัับและกระแสเงิินสดทั้้�งหมด
ซึ่่�งกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงปรัับด้้วยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�จำำ�นวน
เงิินของการเปลี่่�ยนแปลงของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ เป็็นผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีีขึ้้�นของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุเป็็นผลกำำ�ไรจากการด้้อยค่่า แม้้ว่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�น้้อย
กว่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นซึ่่�งเคยรวมในกระแสเงิินสดที่่�ประมาณการ ณ การรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก
(ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรม
ของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน โดยคำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินมููลค่่าที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับกัันทั่่�วไป ซึ่่�งตััวแปรที่่�ใช้้ในการ
คำำ�นวณมาจากการเทีียบเคีียงกัับตััวแปรที่่�มีีอยู่่�ในตลาด โดยคำำ�นึึงถึึงอายุุของตราสาร อััตราดอกเบี้้�ย ข้้อมููลความสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปร อััตราความผัันผวนของตลาด เป็็นต้้น
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(ค)
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การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนได้้ถููกทบทวนการด้้อยค่่าเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์บ่่งชี้้�ว่่า ราคาตามบััญชีีอาจต่ำำ��กว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รัับคืืน ในการพิิจารณาผลต่่อรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่าประมาณการดัังกล่่าวสมเหตุุผล

(ง)	ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขาย
กลุ่่�มกิิจการประเมิินค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายเมื่่�อพบว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของทรััพย์์สิินมีีมููลค่่า
ลดลงน้้อยกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าโดยพิิจารณาจาก
ราคาประเมิินล่่าสุุดของทรััพย์์สิิน ประเภทและคุุณลัักษณะของทรััพย์์สิิน อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน
ที่่�แตกต่่างกัันอาจมีีผลต่่อค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าได้้ ดัังนั้้�น การปรัับปรุุงค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าอาจมีีขึ้้�นในอนาคต
(จ)

อาคาร อุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�ประมาณการของอายุุการใช้้งานและมููลค่่าซากสำำ�หรัับ อาคาร อุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ของกลุ่่�มกิิจการ โดยฝ่่ายบริิหารจะมีีการทบทวนค่่าเสื่่�อมราคาเมื่่�ออายุุการใช้้งานและมููลค่่าซากมีีความแตกต่่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่่อน หรืือมีีการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�เสื่่�อมสภาพหรืือไม่่ได้้ใช้้งานโดยการขายหรืือเลิิกใช้้

(ฉ)	ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์บำำ�เหน็็จพนัักงาน
กลุ่่�มกิิจการมีีข้้อผููกมััดในการให้้ผลประโยชน์์แก่่พนัักงานหลัังเกษีียณอายุุ มููลค่่าปััจจุุบัันของหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ได้้ถููกรัับรู้้�รายการในงบแสดงฐานะการเงิิน โดยการคำำ�นวณมููลค่่ายุุติิธรรมของประมาณการกระแสเงิินสดที่่�ต้้องจ่่าย
ในอนาคตด้้วยอััตราคิิดลด สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการประเมิินค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานสุุทธิิประจำำ�ปีีได้้รวมถึึงเงิินเดืือน
จำำ�นวนปีีที่่�พนัักงานทำำ�งานให้้กลุ่่�มกิิจการ ซึ่่�งจะได้้รัับเมื่่�อสิ้้�นสุุดการทำำ�งานและอััตราดอกเบี้้�ย การเปลี่่�ยนแปลงในอััตรา
เหล่่านี้้�มีีผลต่่อประมาณการค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์พนัักงาน
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6.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงการวิิเคราะห์์มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินโดยแบ่่งตามประเภทในงบแสดงฐานะ
การเงิิน
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

รายการ

กำำ�หนดให้้
กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไร
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร หรืือขาดทุุน หรืือขาดทุุน
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน หรืือขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด

-

-

-

-

818

818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

-

-

-

-

9,456

9,456

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

16,872

14,431

-

-

-

31,303

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

46,419

-

-

-

-

46,419

เงินลงทุนสุทธิ

-

-

50,322

107

23,852

74,281

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

-

-

-

-

207,849

207,849

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

-

-

-

13,660

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

5,806

5,806

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

-

968

968

63,291

14,431

50,322

107

262,409

390,560

เงินรับฝาก

-

-

-

-

182,167

182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

-

-

-

-

55,397

55,397

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

-

-

-

432

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

17,744

-

-

-

17,744

42,708

-

-

-

-

42,708

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

-

-

-

29,466

29,466

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

-

-

212

212

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

-

-

-

14,886

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

5,457

5,457

หนี้สินอื่น

-

-

-

-

396

396

42,708

17,744

-

-

288,413

348,865

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

เงิินสด

-

-

-

-

919

919

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

-

-

-

-

6,357

6,357

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

21,541

13,693

-

-

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

-

-

-

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

-

-

39,744

78

21,671

61,493

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

-

-

-

221,844

221,844

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

16,051

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

3,052

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

-

-

-

938

938

79,102

13,693

39,744

78

270,832

403,449

เงิินรัับฝาก

-

-

-

-

193,956

193,956

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

-

-

-

47,095

47,095

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

28,949

-

-

-

28,949

57,221

-

-

-

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

-

-

-

19,449

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

-

-

-

297

297

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

12,111

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

3,806

3,806

57,221

28,949

-

-

276,970

363,140

รายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

รายการ

กำำ�หนดให้้
กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไร
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร หรืือขาดทุุน หรืือขาดทุุน
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน หรืือขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

-

-

-

-

818

818

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

-

-

-

-

9,262

9,262

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

16,872

14,431

-

-

-

31,303

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,419

-

-

-

-

46,419

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

-

-

50,322

107

23,850

74,279

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

-

-

-

202,709

202,709

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

13,660

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

5,806

5,806

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

-

-

-

808

808

63,291

14,431

50,322

107

256,913

385,064

เงิินรัับฝาก

-

-

-

-

182,779

182,779

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

-

-

-

55,397

55,397

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

432

432

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

17,744

-

-

-

17,744

42,708

-

-

-

-

42,708

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

-

-

-

29,466

29,466

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

-

-

-

169

169

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

14,886

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

5,457

5,457

หนี้้�สิินอื่่�น

-

-

-

-

396

396

42,708

17,744

-

-

288,982

349,434

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

เงิินสด

-

-

-

-

918

918

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

-

-

-

-

6,189

6,189

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

21,541

13,693

-

-

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

-

-

-

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

-

-

39,744

78

21,669

61,491

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

-

-

-

217,576

217,576

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

16,051

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

3,052

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

-

-

-

938

938

79,102

13,693

39,744

78

266,393

399,010

เงิินรัับฝาก

-

-

-

-

194,150

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

-

-

-

47,095

47,095

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

28,949

-

-

-

28,949

57,221

-

-

-

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

-

-

-

19,449

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

-

-

-

234

234

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

12,111

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

-

-

-

3,806

3,806

57,221

28,949

-

-

277,101

363,271

รายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
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7.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,225

1,701

185

154

10

15

สถาบัันการเงิินอื่่�น

3,601

1,800

รวมในประเทศ

5,021

3,670

2

-

-

-

5,023

3,670

3,547

1,485

เงิินเยน

51

26

เงิินยููโร

217

4

เงิินสกุุลอื่่�น

617

1,171

4,432

2,686

บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

1

1

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

รวมต่่างประเทศ

4,433

2,687

รวมในประเทศและต่่างประเทศสุุทธิิ

9,456

6,357

ในประเทศ :
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููฯ
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ

บวก

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

หััก	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมในประเทศสุุทธิิ
ต่่างประเทศ :
เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ

รวมต่่างประเทศ
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,225

1,701

1

1

สถาบัันการเงิินอื่่�น

3,601

1,800

รวมในประเทศ

4,827

3,502

บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

2

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

4,829

3,502

3,547

1,485

เงิินเยน

51

26

เงิินยููโร

217

4

เงิินสกุุลอื่่�น

617

1,171

4,432

2,686

1
-

1
-

รวมต่่างประเทศ

4,433

2,687

รวมในประเทศและต่่างประเทศสุุทธิิ

9,262

6,189

ในประเทศ :
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููฯ
ธนาคารพาณิิชย์์

รวมในประเทศสุุทธิิ
ต่่างประเทศ :
เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ

รวมต่่างประเทศ
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

8.

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

8.1

สิินทรััพย์์ทางการเงิินเพื่่�อค้้า
งบการเงิินรวม และ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

13,018

20,733

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

3,854

808

16,872

21,541

รวม
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8.2

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงิินรวม และ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ

9.

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

14,431

13,693

ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

9.1	ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อค้้า
มููลค่่ายุุติิธรรมและจำำ�นวนเงิินตามสััญญาแบ่่งตามประเภทความเสี่่�ยง
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท
อััตราแลกเปลี่่�ยน

28,125

อััตราดอกเบี้้�ย

15,831

อื่่�นๆ
รวม

1,557
45,513

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

1,973,243

28,493

28,773 1,508,692

12,751 2,080,172

27,875

23,431 2,095,645

28,338

1,142

39,248

367

3,258

39,399

42,231 4,092,663

56,735

55,462

3,643,736
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9.2	ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อการป้้องกัันความเสี่่�ยง
9.2.1 การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม
จำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�กำำ�หนดเป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงและความไม่่มีีประสิิทธิิผลของการป้้องกัันความเสี่่�ยง
มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
มููลค่่ายุุติิธรรม

อัตราดอกเบี้ย
รวม

การเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่ายุุติิธรรม
ความไม่่มีี
จำำ�นวนเงิิน
ซึ่่�งใช้้เป็็นเกณฑ์์ใน
ประสิิทธิิผล
ตามสััญญา
การรัับรู้้�ความไม่่มีี ของการป้้องกััน ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ประสิิทธิิผลของ ความเสี่่�ยงที่่�ได้้ จากการปฏิิรููป
จำำ�นวนเงิิน
การป้้องกััน
รัับรู้้�ในกำำ�ไร อััตราดอกเบี้้�ย
ตามสััญญา
ความเสี่่�ยง
หรืือขาดทุุน
อ้้างอิิง
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

หนี้้�สิิน
ล้้านบาท

56

44

15,075

22

15

-

56

44

15,075

22

15

-

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม

ล้้านบาท

หนี้้�สิิน

ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา

การเปลี่่�ยนแปลงใน
มููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งใช้้
เป็็นเกณฑ์์ในการรัับรู้้�
ความไม่่มีีประสิิทธิิผลของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยง

-

1

1,100

-

-

-

1

1,100

-

-

สิินทรััพย์์

อััตราดอกเบี้้�ย
รวม

ล้้านบาท

ล้านบาท

ความไม่่มีีประสิิทธิิผล
ของการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ล้านบาท
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จำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�กำำ�หนดเป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่ายุุติิธรรมของ
รายการที่่�มีีการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งรวมอยู่่�ใน
มููลค่่าตามบััญชีีของรายการ
ที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

หนี้้�สิิน
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

หนี้้�สิิน
ล้้านบาท

รายการใน
งบแสดงฐานะ
การเงิินที่่�รวม
รายการที่่�มีี
การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
ล้้านบาท

11,509

-

(7)

-

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

11,509

-

(7)

-

จำำ�นวนเงิินตามสััญญา

การเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่ายุุติิธรรม
ซึ่่�งใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการรัับรู้้�ความ
ไม่่มีีประสิิทธิิผล
ของการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
ล้้านบาท

(7)

รายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
THB fixed rate bonds
รวม

(7)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่ายุุติิธรรมของ
รายการที่่�มีีการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งรวมอยู่่�ใน
มููลค่่าตามบััญชีีของรายการ
ที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง

จำำ�นวนเงิินตามสััญญา

การเปลี่่�ยนแปลง
รายการใน ในมููลค่่ายุุติิธรรม
งบแสดงฐานะ ซึ่่�งใช้้เป็็นเกณฑ์์
การเงิินที่่�รวม ในการรัับรู้้�ความ
รายการที่่�มีี ไม่่มีีประสิิทธิิผล
การป้้องกััน ของการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยง

สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

สินทรัพย์

หนี้สิน

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

1,126

-

-

-

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

-

1,126

-

-

-

รายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
THB fixed rate bonds
รวม

-

การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ธนาคารใช้้สััญญา
แลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยในการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยของพัันธบััตร ธนาคารรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อการป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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9.2.2 การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
การเปลี่่�ยนแปลง
ในมููลค่่ายุุติิธรรม
ซึ่่�งใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการรัับรู้้�ความ
ไม่่มีีประสิิทธิิผล
มููลค่่ายุุติิธรรม
จำำ�นวนเงิิน ของการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

อััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย
รวม

เงิินสำำ�รอง
ต้้นทุุนของ
สำำ�หรัับ มููลค่่าเงิินสำำ�รอง
การป้้องกััน
สำำ�หรัับ
ความเสี่่�ยงใน
การป้้องกััน
กระแสเงิินสด
ความเสี่่�ยง
ล้้านบาท
ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิินตาม
สััญญาที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบ
จากการปฏิิรููป
อััตราดอกเบี้้�ย
อ้้างอิิง
ล้้านบาท

818

433

33,520

137

156

(56)

33,520

32

-

2,450

30

32

-

-

850

433

35,970

167

188

(56)

33,520

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม

อััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย
รวม

จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมซึ่่�งใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการรัับรู้้�ความไม่่มีี
ประสิิทธิิผลของการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง

เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับ
การป้้องกััน
ความเสี่่�ยงใน
กระแสเงิินสด

ต้้นทุุนของมููลค่่า
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับ
การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง

ล้้านบาท

ล้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

หนี้้�สิิน
ล้้านบาท

764

1,758

30,024

(294)

354

(118)

62

-

2,450

28

62

-

826

1,758

32,474

(266)

416

(118)

ตารางต่่อไปนี้้�แสดงรายการกระทบยอดเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
ความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด

ยอดยกมาต้้นปีี
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผล
ต้้นทุุนของมููลค่่าเงิินสํํารองสํําหรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ยอดยกมาปลายปีี

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

298

27

(228)

376

62

(105)

132

298
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การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดใช้้ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ยของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและ
หนี้้�สิินทางการเงิิน ธนาคารป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดของเงิินให้้สิินเชื่่�อ ตั๋๋�วแลกเงิินอนุุพัันธ์์ Credit Linked Note
และหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจาก ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย โดยทำำ�
รายการสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย และสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยกัับ CIMB Bank
Berhad และกิิจการอื่่�น

10. เงิินลงทุุนสุุทธิิ
10.1	จำำ�แนกตามประเภทของเงิินลงทุุน
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

23,852

21,667

1

6

23,853

21,673

(1)

(1)

23,852

21,672

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

44,567

33,226

5,755

6,517

50,322

39,743

-

-

50,322

39,743

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ

59

4

52

3

ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ

48

8

26

7

107

12

78

10

74,281

12

61,493

10

รวม
รวมเงิินลงทุุนสุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

23,850

21,665

1

6

23,851

21,671

(1)

(1)

23,850

21,670

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

44,567

33,226

5,755

6,517

50,322

39,743

-

-

50,322

39,743

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่ายุุติิธรรม เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ

59

4

52

3

ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ

48

9

26

7

107

13

78

10

74,279

13

61,491

10

รวม
รวมเงิินลงทุุนสุุทธิิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีเงิินลงทุุนที่่�นำำ�ไปวางเป็็นหลัักประกัันตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินข้้อ 43
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกตัดรายการ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปดังนี้
งบการเงิินรวมงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�ถููกตััดรายการ
รวม

เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท

กำำ�ไรสะสม
จากการตััด
รายการ
ล้้านบาท

เหตุุผล
ในการตััด
รายการ
ล้้านบาท

1

-

6

ขาย

1

-

6

มููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่�มีี
การตััดรายการ
ล้้านบาท

งบการเงิินรวมงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�ถููกตััดรายการ
รวม

มููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่�มีี
การตััดรายการ
ล้้านบาท

เงิินปัันผลรัับ
ล้้านบาท

กำำ�ไรสะสม
จากการตััด
รายการ
ล้้านบาท

เหตุุผล
ในการตััด
รายการ
ล้้านบาท

-

-

(5)

ขาย

-

-

(5)
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10.2 เงิินลงทุุนในกิิจการที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อย
ละ 10 ขึ้้�นไปของทุุนชำำ�ระแล้้วแต่่ไม่่เข้้าข่่ายเป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม สามารถจำำ�แนกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

1

1

17

17

4

4

22

22

(22)

(22)

-

-

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ

10.3 เงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานโดยสามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

มููลค่่า ค่่าเผื่่�อการ ราคาตาม
จำำ�นวน ราคาทุุน ปรัับมููลค่่า
บััญชีี

บริิษััท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

มูลค่า ค่าเผื่อการ ราคาตาม
จ�ำนวน ราคาทุน ปรับมูลค่า
บัญชี
บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�รงอยู่่�ของกิิจการและ/
หรืือมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะ
การเงิินและผลดำำ�เนิินงาน

49

35

(33)

2

47

38

(38)

-

ตราสารหนี้้�ที่่�ผิิดนััดชำำ�ระ

18

1

(1)

-

18

1

(1)

-

67

36

(34)

2

65

39

(39)

-
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11. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

บริิษััท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลัักทรััพย์์
ที่่�ลงทุุน

สัดส่วนการถือหุ้น
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ร้้อยละ
ร้อยละ

วิิธีีราคาทุุน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท

บริษัทย่อย - ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ำกัด

ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์ หุ้้�นสามััญ

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด

ให้เช่าซื้อและจ�ำหน่าย

บริษัท ซีที คอลล์ จ�ำกัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

99.99

99.99

2,328

2,328

รถจักรยานยนต์

หุ้้�นสามััญ

99.99

99.99

567

567

ติดตามหนี้

หุ้้�นสามััญ

99.99

99.99

9

38

2,904

2,933

บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้รวมอยู่่�ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมของกลุ่่�มกิิจการ สััดส่่วนของสิิทธิิในการออกเสีียง
ในบริิษััทย่่อยที่่�ถืือโดยบริิษััทใหญ่่ไม่่แตกต่่างจากสััดส่่วนที่่�ถืือหุ้้�นสามััญ เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยไม่่ได้้มีีการออกหุ้้�นประเภทอื่่�น
นอกเหนืือจากหุ้้�นสามััญ
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด ได้้มีีการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 400 ล้้านบาท จากเดิิม
600 ล้้านบาท เป็็น 1,000 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งธนาคารได้้ชำำ�ระมููลค่่าหุ้้�นบางส่่วนจากการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 100 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีีไทย ออโต้้ จำำ�กััด ได้้มีีการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 2,500 ล้้านบาท
จากเดิิม 5,500 ล้้านบาท เป็็น 8,000 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งธนาคารได้้ชำำ�ระมููลค่่าหุ้้�นบางส่่วนจากการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 625 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด ได้้มีีการจดทะเบีียนลดทุุนกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
จากทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 39 ล้้านบาท ให้้คงเหลืือ 10 ล้้านบาท ด้้วยการลดมููลค่่าหุ้้�นจากเดิิมราคามููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
ให้้เหลืือมููลค่่าหุ้้�นละ 25 บาท จำำ�นวนทั้้�งหมด 385,000 หุ้้�น ตามมติิอนุุมัติั ขิ องที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่อ� วัันที่่� 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ซึ่่�งบริิษััทได้้คืืนทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นจำำ�นวน 29 ล้้านบาท ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 01/2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้เลิิกบริิษััทและแต่่งตั้้�งผู้้�ชำำ�ระบััญชีีของบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทกัับ
กระทรวงพาณิิชย์์แล้้วในวัันเดีียวกััน ซึ่่�งในขณะนี้้�บริิษััทอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
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12. เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
12.1	จำำ�แนกตามประเภทสิินเชื่่�อ
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

4,400

5,409

4,400

5,409

160,230

167,441

160,980

169,321

ตั๋วเงิน

13,669

15,021

39,784

46,056

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

33,535

39,063

-

-

60

16

34

16

211,894

226,950

205,198

220,802

4,295

3,847

4,292

3,841

216,189

230,797

209,490

224,643

(8,340)

(8,953)

(6,781)

(7,067)

207,849

221,844

202,709

217,576

เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
เงินให้กู้ยืม

อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ย
ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หมายเหตุ 13)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

12.2	จำำ�แนกตามถิ่่�นที่่�อยู่่�ของลููกหนี้้�
งบการเงิินรวม

ในประเทศ
ต่่างประเทศ
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

211,697

225,252

205,001

219,104

197

1,698

197

1,698

211,894

226,950

205,198

220,802
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12.3	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
กลุ่่�มกิิจการสามารถจำำ�แนกสิินเชื่่�อตามประเภทการจััดชั้้�นได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ล้้านบาท

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

188,770

200,367

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

19,000

19,213

8,361

11,159

58

58

216,189

230,797

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ล้้านบาท

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

187,124

198,709

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

14,278

15,113

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต

8,030

10,763

58

58

209,490

224,643

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
รวม

12.4 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิตซึ่่�งคำำ�นวณตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 โดยไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้าน
เครดิิตก่่อนหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
จากการด้้อยค่่า

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

7,923

10,462

7,612

10,100
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12.5	ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อและสััญญาเช่่าทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทย่่อยมีีลููกหนี้้�ภายใต้้สััญญาเช่่าซื้้�อและสััญญาเช่่าทางการเงิินจำำ�นวน 31,891 ล้้าน
บาท (วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 37,140 ล้้านบาท) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสััญญาเช่่าซื้้�อและเช่่าทางการเงิินสำำ�หรัับรถยนต์์และ
รถจัักรยานยนต์์ โดยมีีอายุุของสััญญาระหว่่าง 3 ถึึง 7 ปีี และส่่วนใหญ่่คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละคงที่่�ตามที่่�ระบุุในสััญญา
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
จำำ�นวนเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระจ่่ายตามสััญญาเช่่า
ไม่่เกิิน 1 ปีี
ล้้านบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

1 - 5 ปีี มากกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

11,382

27,956

1,776

41,114

(2,885)

(4,568)

(126)

(7,579)

8,497

23,388

1,650

33,535

มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(1,644)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

31,891

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
จำำ�นวนเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระจ่่ายตามสััญญาเช่่า
ไม่่เกิิน 1 ปีี
ล้้านบาท
ผลรวมของเงิินลงทุุนขั้้�นต้้นทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
หััก รายได้้ทางการเงิินรอการรัับรู้้�

1 - 5 ปีี มากกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

14,628

31,741

2,911

49,280

(4,542)

(5,416)

(259)

(10,217)

10,086

26,325

2,652

39,063

มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��
ที่่�ลููกหนี้้�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,923)

ลููกหนี้้�ภายใต้้สััญญาเช่่าซื้้�อและสััญญาเช่่าทางการเงิินสุุทธิิ

37,140
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12.6 การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

200,367

19,213

11,159

58

230,797

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

(10,341)

6,233

4,108

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา

105,747

5,625

2

-

111,374

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ

(84,411)

(10,392)

(791)

-

(95,594)

-

(2)

(2,208)

-

(2,210)

(22,581)

(1,668)

(796)

-

(25,045)

(11)

(9)

(3,113)

-

(3,133)

188,770

19,000

8,361

58

216,189

ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

212,188

16,638

14,322

58

243,206

(10,929)

6,276

4,653

-

-

95,386

10,478

-

-

105,864

(65,069)

(11,670)

(255)

-

(76,994)

-

(5)

(2,898)

-

(2,903)

(31,209)

(2,504)

(1,445)

-

(35,158)

-

-

(3,218)

-

(3,218)

200,367

19,213

11,159

58

230,797

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ
ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

198,709

15,113

10,763

58

224,643

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

(5,612)

2,918

2,694

-

-

สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา

91,507

5,559

2

-

97,068

(76,728)

(8,504)

(518)

-

(85,750)

-

(2)

(1,165)

-

(1,167)

(20,741)

(797)

(633)

-

(22,171)

(11)

(9)

(3,113)

-

(3,133)

187,124

14,278

8,030

58

209,490

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ
ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
เมื่่�อซื้้�อหรืือ
เมื่่�อเกิิดรายการ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

210,050

10,708

13,759

58

234,575

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

(8,120)

5,247

2,873

-

-

สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา

83,766

10,442

-

-

94,208

(63,781)

(10,243)

(245)

-

(74,269)

-

(5)

(1,555)

-

(1,560)

(23,206)

(1,036)

(851)

-

(25,093)

-

-

(3,218)

-

(3,218)

198,709

15,113

10,763

58

224,643

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ
ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ล้้านบาท

รวม

ล้้านบาท
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13. ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ ทางการ
ทางการเงิิน ทางการเงิินที่่�มีี
เงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ตเมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,891

1,482

3,491

24

2,065

8,953

297

(916)

619

-

-

-

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่

(897)

1,652

3,222

-

-

3,977

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา

396

57

2

-

-

455

(195)

(380)

(259)

-

-

(834)

ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี

-

(2)

(2,208)

-

-

(2,210)

ทยอยลดส�ำรองส่วนเกิน

-

-

-

-

(516)

(516)

(4)

(3)

(1,478)

-

-

(1,485)

1,488

1,890

3,389

24

1,549

8,340

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน ทางการเงิินที่่�มีี
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ตเมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

1,080

1,272

5,648

20

3,335

11,355

527

(901)

374

-

-

-

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่

119

1,377

3,260

4

(731)

4,029

สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา

269

61

-

-

-

330

(104)

(322)

(198)

-

-

(624)

ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี

-

(5)

(2,898)

-

-

(2,903)

ทยอยลดสำำ�รองส่่วนเกิิน

-

-

-

-

(539)

(539)

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

-

-

(2,695)

-

-

(2,695)

1,891

1,482

3,491

24

2,065

8,953

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

373

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ ทางการ
ทางการเงิิน ทางการเงิินที่่�มีี
เงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ตเมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,060

708

3,332

24

1,943

7,067

228

(608)

380

-

-

-

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่

(475)

1,034

2,272

-

-

2,831

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา

290

49

2

-

-

341

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ

(171)

(63)

(85)

-

-

(319)

ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี

-

(2)

(1,166)

-

-

(1,168)

ทยอยลดส�ำรองส่วนเกิน

-

-

-

-

(486)

(486)

(4)

(3)

(1,478)

-

-

(1,485)

928

1,115

3,257

24

1,457

6,781

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน ทางการเงิินที่่�มีี
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิ
ของความเสี่่�ยง ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า
ตเมื่่�อซื้้�อหรืือ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต เมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

719

504

5,430

20

3,182

9,855

440

(553)

113

-

-

-

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่

(190)

772

2,098

4

(731)

1,953

สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา

184

60

-

-

-

244

(93)

(70)

(59)

-

-

(222)

ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี

-

(5)

(1,555)

-

-

(1,560)

ทยอยลดสำำ�รองส่่วนเกิิน

-

-

-

-

(508)

(508)

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

-

-

(2,695)

-

-

(2,695)

1,060

708

3,332

24

1,943

7,067

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

374

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มกิิจการทยอยรัับรู้้�ผลกระทบส่่วนเกิินสะสมค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจากการเปลี่่�ยนแปลง ณ วัันแรกที่่�ถืือ
ปฏิิบััติิในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงเป็็นระยะเวลา 5 ปีีนัับจากวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มกิิจการ
อาจนำำ�สำำ�รองส่่วนเกิินดัังกล่่าวมาใช้้เพิ่่�มได้้หากมีีเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลให้้มีีการตั้้�งสำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�นตามที่่�ระบุุในหนัังสืือแจ้้ง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย

14. ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ
ทรัั พ ย์์ สิิ น รอการขาย ได้้ แ ก่่ ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ไ ด้้ ม าจากลูู ก หนี้้� ที่่� มีี การปรัั บ โครงสร้้ า งหนี้้� ห รืื อ จากการประมูู ล ซื้้� อ จาก
การขายทอดตลาดของสิินทรััพย์์ที่่�ลููกหนี้้�ได้้จำำ�นองไว้้
งบการเงิินรวม
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท
ล้้านบาท

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

805

72

(6)

871

สัังหาริิมทรััพย์์

278

2,417

(2,468)

227

รวม

1,083

2,489

(2,474)

1,098

อื่่�นๆ

159

86

(39)

206

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

1,242

2,575

(2,513)

1,304

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(160)

(919)

933

(146)

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

1,082

1,656

(1,580)

1,158

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�

งบการเงิินรวม
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

767

68

(30)

805

สัังหาริิมทรััพย์์

385

2,513

(2,620)

278

รวม

1,152

2,581

(2,650)

1,083

อื่่�นๆ

196

39

(76)

159

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

1,348

2,620

(2,726)

1,242

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(224)

(1,042)

1,106

(160)

1,124

1,578

(1,620)

1,082

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

375

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท
ล้้านบาท

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

805

72

(6)

871

รวม

805

72

(6)

871

อื่่�นๆ

159

86

(39)

206

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

964

158

(45)

1,077

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(55)

(19)

1

(73)

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

909

139

(44)

1,004

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

767

68

(30)

805

รวม

767

68

(30)

805

อื่่�นๆ

196

39

(76)

159

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

963

107

(106)

964

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(69)

-

14

(55)

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

894

107

(92)

909

ธนาคารพิิจารณาค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายโดยอ้้างอิิงจากราคาประเมิิน ซึ่่�งธนาคารได้้จััดให้้มีี
การประเมิินหรืือทบทวนมููลค่่ายุุติิธรรมของทรััพย์์สิินรอการขายเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยธนาคาร
แห่่งประเทศไทย อย่่างไรก็็ตามราคาที่่�จะขายทรััพย์์สิินดัังกล่่าวได้้จริิงอาจแตกต่่างจากราคาประเมิินดัังกล่่าว นอกจากนั้้�น
ธนาคารมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องระยะเวลาในการถืือครองทรััพย์์สิินรอการขายที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�
หากธนาคารไม่่สามารถจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินรอการขายภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ธนาคารจะต้้องกัันสำำ�รองเพิ่่�มเติิม
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย ฝ่่ายบริิหารของธนาคารเชื่่�อว่่ามููลค่่าที่่�แสดงในบััญชีีเหมาะสมกัับ
สถานการณ์์และแผนการขายทรััพย์์สิินรอการขายในปััจจุุบััน

รวม

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

อุปกรณ์

ยานพาหนะ

(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

ส่วนที่ตีราคาลด

7,139

(4)

-

1,874

158

(14)

1,079

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

2,084

(18)

1,568

412

ราคาทุนเดิม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

ส่วนที่ตีราคาลด

(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

15. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

487

(1)

66

83

14

14

(303)

13

-

601

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

(2)

-

(61)

31

-

-

-

28

-

-

-

(159)

-

-

(13)

-

-

(26)

(45)

18

(49)

(44)

(195)

-

-

(117)

(32)

-

-

(46)

-

-

-

7,270

(5)

5

1,858

140

-

750

2,034

-

2,120

368

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุุน/ราคาประเมิิน

(3,873)

4

-

(1,424)

(116)

9

(906)

(1,440)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

งบการเงิินรวม

74

1

-

(161)

(21)

(9)

341

(77)

-

-

-

2

-

-

17

-

-

-

(15)

-

-

-

73

-

-

13

-

-

17

43

-

-

-

181

-

-

114

30

-

-

37

-

-

-

(3,543)

5

-

(1,441)

(107)

-

(548)

(1,452)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
(เพิ่่�มขึ้้�น)/ โอน (เข้้า)/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
ลดลง
ออก รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

3,727

-

5

417

33

-

202

582

-

2,120

368

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

376
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

(18)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

(18)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

รวม

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

อุปกรณ์

7,525

(3)

6

2,150

160

1,109

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

ยานพาหนะ

2,119

ราคาทุนเดิม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

1,603

417

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

185

(1)

20

144

12

-

-

10

-

-

-

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

-

-

(26)

3

-

-

-

23

-

-

-

(99)

-

-

-

-

4

(30)

(33)

-

(35)

(5)

(472)

-

-

(423)

(14)

-

-

(35)

-

-

-

7,139

(4)

-

1,874

158

(14)

1,079

2,084

(18)

1,568

412

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุน/ราคาประเมิน

(4,097)

3

-

(1,664)

(102)

11

(920)

(1,425)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

งบการเงิินรวม

(293)

1

-

(173)

(26)

-

(16)

(79)

-

-

-

60

-

-

-

-

(2)

30

32

-

-

-

457

-

-

413

12

-

-

32

-

-

-

(3,873)

4

-

(1,424)

(116)

9

(906)

(1,440)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่่�มขึ้้�น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

3,266

-

-

450

42

(5)

173

644

(18)

1,568

412

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

377

รวม

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�งและก่่อสร้้าง

อุุปกรณ์์

ยานพาหนะ

(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2564)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด

6,875

(4)

-

1,634

134

(14)

1,079

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2564)

2,084

(18)

1,568

412

ราคาทุุนเดิิม

อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2564)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด

(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2564)

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

ราคาทุุนเดิิม

ที่่�ดิิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

464

(1)

66

60

14

14

(303)

13

-

601

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

-

-

(61)

33

-

-

-

28

-

-

-

(159)

-

-

(13)

-

-

(26)

(45)

18

(49)

(44)

(160)

-

-

(85)

(29)

-

-

(46)

-

-

-

7,020

(5)

5

1,629

119

-

750

2,034

-

2,120

368

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุุน/ราคาประเมิิน

(3,690)

4

-

(1,262)

(95)

9

(906)

(1,440)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

104

1

-

(134)

(18)

(9)

341

(77)

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

(15)

-

-

-

73

-

-

13

-

-

17

43

-

-

-

148

-

-

85

26

-

-

37

-

-

-

(3,365)

5

-

(1,283)

(87)

-

(548)

(1,452)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
(เพิ่่�มขึ้้�น)/ โอน (เข้้า)/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
ลดลง
ออก รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2564
ล้้านบาท ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

3,655

-

5

346

32

-

202

582

-

2,120

368

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

378
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

(18)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

(18)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

รวม

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�งและก่่อสร้้าง

อุุปกรณ์์

7,273

(3)

6

1,924

134

1,109

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

ยานพาหนะ

2,119

ราคาทุุนเดิิม

อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

1,603

417

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม
(ตีีราคาล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559)

ราคาทุุนเดิิม

ที่่�ดิิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

164

(1)

20

123

12

-

-

10

-

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

-

-

(26)

3

-

-

-

23

-

-

-

(99)

-

-

-

-

4

(30)

(33)

-

(35)

(5)

(463)

-

-

(416)

(12)

-

-

(35)

-

-

-

6,875

(4)

-

1,634

134

(14)

1,079

2,084

(18)

1,568

412

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุุน/ราคาประเมิิน

(3,935)

3

-

(1,520)

(84)

11

(920)

(1,425)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

(263)

1

-

(147)

(22)

-

(16)

(79)

-

-

-

60

-

-

-

-

(2)

30

32

-

-

-

448

-

-

405

11

-

-

32

-

-

-

(3,690)

4

-

(1,262)

(95)

9

(906)

(1,440)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่่�มขึ้้�น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

3,185

-

-

372

39

(5)

173

644

(18)

1,568

412

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

379

380

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

16. สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม

อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

150

219

111

162

54

69

54

69

4

6

-

-

208

294

165

231

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

101

103

66

69

15

5

15

5

2

2

-

-

รวม

118

110

81

74

การเพิ่่�มขึ้้�นของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ระหว่่างปีี

43

116

26

79

(120)

(113)

(82)

(75)

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
อสัังหาริิมทรััพย์์
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิค
ยานพาหนะ

กระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่า

381

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

17. สิินทรััพย์์ที่่� ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ
งบการเงิินรวม
รายจ่่ายในการพััฒนา
และปรัับปรุุงระบบงาน
และระบบคอมพิิวเตอร์์
- อยู่่�ระหว่่างพััฒนา
ล้้านบาท

ระบบงาน ระบบ
คอมพิิวเตอร์์ และ
ค่่าซอฟท์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

496

1,858

2,354

-

(1,292)

(1,292)

496

566

1,062

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

496

566

1,062

การซื้อเพิ่มขึ้น

298

126

424

โอนเข้า/ (ออก)

(713)

713

-

(2)

(106)

(108)

การตัดจ�ำหน่าย

-

(269)

(269)

การด้อยค่า

-

(139)

(139)

79

891

970

79

2,582

2,661

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

-

(1,552)

(1,552)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

-

(139)

(139)

79

891

970

79

891

970

การซื้อเพิ่มขึ้น

252

124

376

โอนเข้า/ (ออก)

(207)

207

-

ตัดรายการ

-

(82)

(82)

การตัดจ�ำหน่าย

-

(294)

(294)

การด้อยค่า

-

(5)

(5)

124

841

965

124

2,471

2,595

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

-

(1,623)

(1,623)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

-

(5)

(5)

124

841

965

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ตัดรายการ

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

382

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
รายจ่่ายในการพััฒนา
และปรัับปรุุงระบบงาน
และระบบคอมพิิวเตอร์์
- อยู่่�ระหว่่างพััฒนา
ล้้านบาท

ระบบงาน ระบบ
คอมพิิวเตอร์์ และ
ค่่าซอฟท์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

466

1,819

2,285

-

(1,269)

(1,269)

466

550

1,016

ราคาตามบััญชีีต้้นปีี - สุุทธิิ

466

550

1,016

การซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น

298

107

405

โอนเข้้า/ (ออก)

(683)

683

-

(2)

(106)

(108)

การตััดจำำ�หน่่าย

-

(253)

(253)

การด้้อยค่่า

-

(139)

(139)

79

842

921

79

2,493

2,572

หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

-

(1,512)

(1,512)

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม

-

(139)

(139)

79

842

921

79

842

921

การซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น

252

109

361

โอนเข้้า/ (ออก)

(207)

207

-

ตััดรายการ

-

(82)

(82)

การตััดจำำ�หน่่าย

-

(277)

(277)

การด้้อยค่่า

-

(5)

(5)

124

794

918

124

2,405

2,529

หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

-

(1,606)

(1,606)

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม

-

(5)

(5)

124

794

918

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุุน
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ราคาตามบััญชีี - สุุทธิิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ตััดรายการ

ราคาตามบััญชีีปลายปีี - สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุุน

ราคาตามบััญชีี - สุุทธิิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบััญชีีต้้นปีี - สุุทธิิ

ราคาตามบััญชีีปลายปีี - สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุุน

ราคาตามบััญชีี - สุุทธิิ
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18. ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสามารถวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

1,931

1,624

1,312

922

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(575)

(990)

(543)

(952)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,356

634

769

(30)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่่�อนไหวของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีีมีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
ค่่าเผื่่�อ
ค่่าเผื่่�อ ผลขาดทุุน
การด้้อยค่่า ด้้านเครดิิต
ประมาณ ผลขาดทุุน ทรััพย์์สิิน ที่่�คาดว่่า
รายได้้
การหนี้้�สิิน ทางภาษีี รอการขาย จะเกิิดขึ้้�น รอตััดบััญชีี
อื่่�นๆ
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

407

-

32

922

66

197

1,624

เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน

128

-

1

(39)

26

139

255

ภาษี (ลด) เพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(7)

-

-

-

-

59

52

528

-

33

883

92

395

1,931

410

139

45

971

59

130

1,754

(5)

(139)

(13)

(49)

7

67

(132)

2

-

-

-

-

-

2

407

-

32

922

66

197

1,624

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
(ลด) เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงิินรวม
กำำ�ไรจาก
มููลค่่ายุุติิธรรม
ของเงิินลงทุุน
ล้้านบาท

กำำ�ไรจาก
การตีีราคา
สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
ล้้านบาท

ผลแตกต่่าง
ชั่่�วคราว
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

516

371

103

990

ลดในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(391)

(10)

(3)

(404)

ภาษีี (ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(109)

131

(33)

(11)

16

492

67

575

570

387

40

997

(103)

(16)

9

(110)

49

-

54

103

516

371

103

990

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ วััน ที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
(ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ภาษีีเพิ่่�มในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ค่่าเผื่่�อ
ค่่าเผื่่�อ ผลขาดทุุน
การด้้อยค่่า ด้้านเครดิิต
ประมาณ ผลขาดทุุน ทรััพย์์สิิน ที่่�คาดว่่า
รายได้้
การหนี้้�สิิน ทางภาษีี รอการขาย จะเกิิดขึ้้�น รอตััดบััญชีี
อื่่�นๆ
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

373

-

12

460

66

11

922

เพิ่่�มในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

126

-

7

31

25

142

331

(1)

-

-

-

-

60

59

498

-

19

491

91

213

1,312

379

139

14

636

59

17

1,244

(6)

(139)

(2)

(176)

7

(6)

(322)

373

-

12

460

66

11

922

ภาษีี (ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
(ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
กำำ�ไรจาก
กำำ�ไรจาก
มููลค่่ายุุติิธรรม
การตีีราคา
ของเงิินลงทุุน สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ผลแตกต่่าง
ชั่่�วคราว
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

516

371

65

952

(ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(391)

(10)

3

(398)

ภาษีี (ลด) เพิ่่�มในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(109)

131

(33)

(11)

16

492

35

543

570

387

10

967

(103)

(16)

-

(119)

49

-

55

104

516

371

65

952

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
ลดในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ภาษีีเพิ่่�มในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้รัับรู้้�เป็็น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีไว้้ในงบแสดงฐานะทางการเงิิน ดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

ประมาณการหนี้้�สิิน

-

383

ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

-

293

ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ

-

78

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

-

138

อื่่�นๆ

-

153

รวม

-

1,045
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19. สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

244

300

263

300

52

144

52

144

146

186

23

60

43

124

43

121

100

91

84

75

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

178

200

164

184

ลูกหนี้จากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ

389

413

389

413

ค่าใช้จ่ายจากเงินให้กู้ยืมพนักงานรอตัดบัญชี

116

132

116

132

เงินทดรองจ่ายเพื่อลูกค้า

34

32

34

32

264

160

98

37

1,566

1,782

1,266

1,498

(58)

(48)

(58)

(48)

1,508

1,734

1,208

1,450

ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลค้้างรัับ
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี
ค่านายหน้าค้างรับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจ�ำ

อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์อื่นสุทธิ

20. เงิินรัับฝาก
20.1	จำำ�แนกตามประเภทเงิินรัับฝาก
งบการเงิินรวม

จ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ออมทรััพย์์
จ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นระยะเวลา
บััตรเงิินฝาก
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

7,323

6,008

7,324

6,010

90,904

87,487

91,515

87,663

83,389

99,721

83,389

99,737

551

740

551

740

182,167

193,956

182,779

194,150
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20.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของผู้้�ฝาก
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
เงิินบาท
เงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ
เงิินสกุุลอื่่�น
รวม

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

177,407

1,547

178,954

185,504

1,540

187,044

2,467

390

2,857

6,022

325

6,347

289

67

356

502

63

565

180,163

2,004

182,167

192,028

1,928

193,956

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
เงิินบาท
เงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ
เงิินสกุุลอื่่�น
รวม

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

178,019

1,547

179,566

185,698

1,540

187,238

2,467

390

2,857

6,022

325

6,347

289

67

356

502

63

565

180,775

2,004

182,779

192,222

1,928

194,150
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21. รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

601

660

28,728

16,824

37

3,446

16,551

14,548

สถาบัันการเงิินอื่่�น

2,861

7,064

รวมในประเทศ

48,778

42,542

729

1,355

5,890

3,198

6,619

4,553

55,397

47,095

ในประเทศ :
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
บริิษััทเงิินทุุน บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ และบริิษััทหลัักทรััพย์์

ต่่างประเทศ :
เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ
เงิินสกุุลอื่่�น
รวมต่่างประเทศ
รวมในประเทศและต่่างประเทศ

22. หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หุ้้�นกู้้�
ตั๋๋�วแลกเงิิน
รวม

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

-

7,994

17,744

20,955

17,744

28,949
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เป็็นผลจาก
การเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ส่่วนต่่างระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่าตามสััญญาที่่�จะต้้องจ่่ายชำำ�ระเมื่่�อครบกำำ�หนด

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

441

85

2,922

4,059

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สรุุปได้้ดัังนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงอายุุเริ่่�มแรก 5 ปีี อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX 3 เดืือน
ประเภท callable range accrual note ธนาคารจ่่ายดอกเบี้้�ยเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา
ธนาคารได้้ออกตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่่�งอนุุพัันธ์์แฝงคืือ
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย มีีอายุุระหว่่าง 3 - 23 ปีี ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่างร้้อยละ 1.78 - 5.18 ต่่อปีี
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยครั้้�งเดีียว ณ วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน โดยธนาคารได้้ทำำ�รายการสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย กัับกิิจการ
อื่่�นเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ในระหว่่างปีีธนาคารได้้มีีการทยอยเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงจาก THBFIX เป็็น THOR สำำ�หรัับตั๋๋�วแลกเงิินแบบ
accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง เนื่่�องจากอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง THBFIX จะถููกยกเลิิกในปีี พ.ศ. 2565 การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ไม่่มีีผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อข้้อมููลทางการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
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23. ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ต่่าง
ในประเทศ ประเทศ
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

ต่่าง
ในประเทศ ประเทศ
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

หุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2564
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.97 ต่่อปีี

-

-

-

700

-

700

หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2565
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.55 ต่่อปีี

800

-

800

-

-

-

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี

6,210

-

6,210

-

-

-

-

-

-

-

4,238

4,238

-

3,126

3,126

-

2,900

2,900

-

4,408

4,408

-

4,090

4,090

-

5,289

5,289

-

-

-

3,522

668

4,190

1,829

618

2,447

13,491 24,023

2,529

11,846

14,375

1,800

3,643

5,443

1,800

3,274

5,074

1,800

3,643

5,443

1,800

3,274

5,074

17,134 29,466

4,329

15,120

19,449

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ
ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 570 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2569 อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.35 ต่่อปีี
ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 390 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2571 อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี
ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 550 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2572 อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี
ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 660 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2574 อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.95 ต่่อปีี
หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

10,532

ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
รวม

12,332
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(ก) 	วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�น จำำ�นวน 7,010 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 700 ล้้านบาท)
อััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.55 - 0.70 ต่่อปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : ร้้อยละ 0.97 ต่่อปีี) ชำำ�ระดอกเบี้้�ยเมื่่อ� ครบกำำ�หนด
หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นมีีอายุุระหว่่าง 4 - 9 เดืือน (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 9 เดืือน) ครบกำำ�หนดในระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2565 ถึึงเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2565 (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : กรกฏาคม พ.ศ. 2564)
(ข) วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ จำำ�นวน 12,823 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 11,228 ล้้านบาท)
ดัังนี้้�
• เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 390 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย
ตามโครงการหุ้้�นกู้้�ด้้ อ ยสิิ ท ธิิ เ พื่่� อ นัั บ เป็็ น เงิิ น กองทุุ น ขั้้� น ที่่� 2 เพื่่� อ ขายให้้ กัั บ ผู้้�ลงทุุ น ในต่่ า งประเทศ จำำ� นวน
3,900,000 หน่่วย ราคาเสนอขาย หน่่วยละ 100 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี ตลอดอายุุ
หุ้้�นกู้้� ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอน
ก่่อนวัันครบกำำ�หนดหลัังจากวัันครบรอบ 5 ปีี โดยธนาคารได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือที่่� ฝกก. 221/2561 ให้้สามารถนัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
• เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 550 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย
ตามโครงการหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิินกองทุุนขั้้น� ที่่� 2 เพื่่�อขายให้้กับั ผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ ราคาเสนอขายหน่่วยละ
100 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย จำำ�นวน 5,500,000 หน่่วย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อนวัันครบกำำ�หนด
หลัังจากวัันครบรอบ 5 ปีี โดยธนาคารได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือ
ที่่� ฝกก. 527/2562 ให้้สามารถนัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
• วัันที่่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 660 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีียเพื่่�อนัับเป็็น
เงิินกองทุุนขั้้น� ที่่� 2 จำำ�นวน 6,600,000 หน่่วย ราคาหน่่วยละ 100 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.90 ต่่อปีี
ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้� ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2574 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อน
วัั น ครบกำำ� หนดหลัั ง จากวัั น ครบรอบ 5 ปีี โดยธนาคารได้้ รัั บ อนุุ ญ าตจากธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยเป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือที่่� ฝนส1. 81/2564 ให้้สามารถนัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
• วัันที่่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้้ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ จำำ�นวน 570 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย ครบกำำ�หนด
ในปีี พ.ศ. 2569 โดยธนาคารสามารถไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนดได้้ (ทั้้�งนี้้�ภายใต้้เงื่่�อนไขของข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ) ธนาคาร
ได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ตามหนัังสืือเลขที่่� ฝนส1. 58/2564 การขอ
ความเห็็นชอบในการไถ่่ถอนตราสารด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ก่่อนครบกำำ�หนด
(ค)	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง จำำ�นวน 4,190 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 :
2,447 ล้้านบาท) ดัังนี้้�
• ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ (Maxi X-Change) จำำ�นวน 1,438 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 45 ล้้านบาท)
มีีอายุุ 3 เดืือน (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 1 ปีี) นัับจากวัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้� โดยให้้ผลตอบแทน ณ วัันครบกำำ�หนดอายุุ
ตามการเคลื่่�อนไหวของปััจจััยอ้้างอิิง
• ธนาคารออกหุ้้�นกู้้�ที่่มีี� อนุุพันั ธ์์แฝงที่่อ้� า้ งอิิงกัับหน่่วยลงทุุน ประเภท Fund Link Note ที่่เ� ป็็นเงิินบาท จำำ�นวน 548 ล้้านบาท
(31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : เงิินตราต่่างประเทศ จำำ�นวน 0.6 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 17 ล้้านบาท และ
ที่่�เป็็นเงิินบาท จำำ�นวน 1,784 ล้้านบาท) อายุุ 3 ปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : อายุุ 1 ถึึง 3 ปีี) อััตราผลตอบแทน
จะขึ้้�นอยู่่�กัับการเคลื่่�อนไหวของราคาของหน่่วยลงทุุนของกองทุุน
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• ธนาคารออกหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงอ้้างอิิงกัับเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััทอ้้างอิิง
credit linked note (CLN) จำำ�นวน 20 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 668 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 :
จำำ�นวน 20 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 601 ล้้านบาท) อายุุ 3 ปีี ผู้้�ถืือ CLN จะได้้รัับดอกเบี้้�ยและจำำ�นวนเงิิน
ไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนดตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา โดยต้้องไม่่มีีเหตุุการณ์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับ
กิิจการอ้้างอิิง
• ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงที่่�อ้้างอิิงกัับดััชนีีหลัักทรััพย์์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture)
จำำ�นวน 1,536 ล้้านบาท ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงจะได้้รัับชำำ�ระคืืนเงิินต้้นเมื่่�อครบกำำ�หนดอายุุตามที่่�ระบุุไว้้
(Scheduled Maturity Date) โดยการชำำ�ระเงิินดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับความเคลื่่�อนไหวของระดัับของดััชนีีหลัักทรััพย์์
อ้้างอิิง
(ง)	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีตั๋๋�วแลกเงิินอนุุพัันธ์์ที่่�อ้้างอิิงกัับเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลต่่อความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษัทั อ้้างอิิง credit linked bill of exchange (CLN) จำำ�นวน 5,443 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 :
จำำ�นวน 5,074 ล้้านบาท) ดัังนี้้�
• ธนาคารออก CLN จำำ�นวน 1,800 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : จำำ�นวน 1,800 ล้้านบาท) อายุุ 10 ปีี ผู้้�ถืือ CLN
จะได้้รัับดอกเบี้้�ยทั้้�งหมดในวัันที่่�ชำำ�ระดอกเบี้้�ยและจะได้้รัับจำำ�นวนเงิินไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนด โดยต้้องไม่่มีีเหตุุการณ์์
ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับกิิจการอ้้างอิิง ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่างร้้อยละ 3.75 ถึึง ร้้อยละ 4.01
ต่่อปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : ร้้อยละ 3.75 ถึึงร้้อยละ 4.01 ต่่อปีี) ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน
• ธนาคารออก CLN จำำ�นวน 109 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 3,643 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : จำำ�นวน
109 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 3,274 ล้้านบาท) อายุุระหว่่าง 8 ถึึง 15 ปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 :
8 ถึึง 15 ปีี) ผู้้�ถืือ CLN จะได้้รัับดอกเบี้้�ยและจำำ�นวนเงิินไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนดตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา
โดยต้้องไม่่มีีเหตุุการณ์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับกิิจการอ้้างอิิง ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่าง
6M LIBOR + 1.6597% ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่่อปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 6M LIBOR + 1.6597%
ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่่อปีี) ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน

24. ประมาณการหนี้้�สิิน
งบการเงิินรวม

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของภาระ
ผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ประมาณการผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีฟ้้องร้้อง
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิินที่่�เกิิดขึ้้�นจากค่่ารื้้�อถอน
รวมประมาณการหนี้้�สิิน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

968

811

975

814

26

44

26

44

1,628

1,805

1,475

1,635

18

20

15

20

2,640

2,680

2,491

2,513

393

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
งบการเงิินรวม

มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันจากผลประโยชน์์ของพนัักงาน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,628

1,805

1,475

1,635

การเคลื่่�อนไหวของประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,805

1,852

1,635

1,694

157

167

139

152

ผลต่่างจากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์พนัักงาน

(1)

(6)

(1)

(6)

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

30

25

27

23

(220)

(46)

(191)

(40)

4

7

7

(9)

(147)

(194)

(141)

(179)

1,628

1,805

1,475

1,635

ยอดยกมาต้้นปีี
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

การวััดมููลค่่าใหม่่ :
(กำำ�ไร) ขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
สมมติิฐานทางการเงิิน
ประสบการณ์์
หััก ผลประโยชน์์บำำ�เหน็็จพนัักงานจ่่ายในระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

157

167

139

152

ผลต่่างจากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์พนัักงาน

(1)

(6)

(1)

(6)

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

30

25

27

23

186

186

165

169

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

รวม
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สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

อััตราคิิดลด

ร้้อยละ 2.40

ร้้อยละ 1.80

อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

ร้้อยละ 5.00

ร้้อยละ 6.00

อััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ

ร้้อยละ 75.00
ของ Thai Mortality Ordinary Table
2017

ร้้อยละ 75.00
ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อััตราการทุุพพลภาพ

ร้้อยละ 10.00
ของอััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ
(the pre-retirement mortality rate)

ร้้อยละ 10.00
ของอััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ
(the pre-retirement mortality rate)

อััตราการถอนเงิินก่่อนเกษีียณอายุุ

พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ:
ร้้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal
Table
พนัักงานอื่่�น (นอกจากคนที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินบำำ�เหน็็จ): ร้้อยละ 75 ของ
Thai Withdrawal Table

พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ:
ร้้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table
พนัักงานอื่่�น (นอกจากคนที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินบำำ�เหน็็จ): ร้้อยละ 75 ของ
Thai Withdrawal Table

อายุุ 60 ปีี

อายุุ 60 ปีี

เกษีียณอายุุ

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของข้้อสมมติิฐานหลัักในการคำำ�นวณ
งบการเงิินรวม
ผลกระทบต่่อภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
การเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิ

การเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อสมมติิ

การลดลงของข้้อสมมติิ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

อััตราคิิดลดเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 0.5

ร้้อยละ 0.5

ลดลง
ร้้อยละ 3.63

ลดลง
ร้้อยละ 4.03

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.87

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 4.29

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 1.0

ร้้อยละ 1.0

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 8.35

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9.40

ลดลง
ร้้อยละ 7.44

ลดลง
ร้้อยละ 8.38

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่่อภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
การเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิ

การเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อสมมติิ

การลดลงของข้้อสมมติิ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

อััตราคิิดลดเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 0.5

ร้้อยละ 0.5

ลดลง
ร้้อยละ 3.49

ลดลง
ร้้อยละ 3.87

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.72

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 4.07

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 1.0

ร้้อยละ 1.0

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 8.03

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9.02

ลดลง
ร้้อยละ 7.19

ลดลง
ร้้อยละ 8.10

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นนี้้�อ้า้ งอิิงจากการเปลี่่ย� นแปลงข้้อสมมติิ ขณะที่่ใ� ห้้ข้อ้ สมมติิอื่น่� คงที่่� ในทางปฏิิบัติั สิ ถานการณ์์
ดัังกล่่าวยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น และการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน ในการคำำ�นวณการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิหลัักได้้ใช้้วิิธีีเดีียวกัับการคำำ�นวณภาระผููกพััน
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ผลประโยชน์์พนัักงานที่่�รัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิน (มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้คำำ�นวณ
ด้้วยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน)
วิิธีีการและประเภทของข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงจากปีีก่่อน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์คืือ 9.64 ปีี
(วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 10.91 ปีี)
การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุที่่�ไม่่มีีการคิิดลด
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
น้้อยกว่่า 1 ปีี ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

143

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,368

1,974

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,521

2,115

463

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
น้้อยกว่่า 1 ปีี ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

165

429

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
น้้อยกว่่า 1 ปีี ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

136

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,206

1,775

433

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
น้้อยกว่่า 1 ปีี ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

163

338

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,440

1,941

396
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25. หนี้้�สิินอื่่�น
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

911

1,021

911

950

ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย

396

534

396

534

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย

1,438

993

1,280

894

502

208

398

109

ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่ายรอนำำ�ส่่ง

48

69

42

65

ภาษีีขายรอนำำ�ส่่ง

89

106

13

7

รายได้้รอการรัับรู้้�จากสััญญาประกัันภััย

236

-

158

-

อื่่�นๆ

383

196

96

96

4,003

3,127

3,294

2,655

หนี้้�สิินอื่่�นระหว่่างรอการโอนบััญชีี

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย

รวม

26. การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ผลกระทบของสิิทธิิในการหัักกลบ
ต่่องบแสดงฐานะการเงิิน

มููลค่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ไม่่ได้้
ถููกนำำ�มาหัักกลบ

มููลค่่าที่่�นำำ� มููลค่่าสุุทธิิ
มาหัักกลบ ที่่�แสดงใน
ในงบแสดง
งบแสดง
มููลค่่าขั้้�นต้้น ฐานะการเงิิน ฐานะการเงิิน
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

มููลค่่า
ที่่�อยู่่�ภายใต้้
มููลค่่า
ข้้อตกลง หลัักประกััน
หลัักของ ทางการเงิิน
การหัักกลบ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มููลค่่าสุุทธิิ
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
ธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน

3,603

-

3,603

-

(3,454)

149

46,419

-

46,419

(26,595)

(11,427)

8,397

50,022

-

50,022

(26,595)

(14,881)

8,546

ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

(26,222)

-

(26,222)

25,566

-

(656)

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

(42,708)

-

(42,708)

26,595

11,589

(4,524)

(68,930)

-

(68,930)

52,161

11,589

(5,180)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
รวม
หนี้สินทางการเงิน

รวม
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ผลกระทบของสิิทธิิในการหัักกลบ
ต่่องบแสดงฐานะการเงิิน
มููลค่่าที่่�นำำ� มููลค่่าสุุทธิิ
มาหัักกลบ ที่่�แสดงใน
ในงบแสดง
งบแสดง
มููลค่่าขั้้�นต้้น ฐานะการเงิิน ฐานะการเงิิน

มููลค่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ไม่่ได้้
ถููกนำำ�มาหัักกลบ
มููลค่่า
ที่่�อยู่่�ภายใต้้
มููลค่่า
ข้้อตกลง หลัักประกััน
หลัักของ ทางการเงิิน
การหัักกลบ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มููลค่่าสุุทธิิ
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ธุุรกรรมซื้้�อหลัักทรััพย์์โดยมีีสััญญาว่่าจะขายคืืน

1,800

-

1,800

-

(1,570)

230

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

57,561

(35,195)

(11,198)

11,168

59,361

-

59,361

(35,195)

(12,768)

11,398

ธุุรกรรมขายหลัักทรััพย์์โดยมีีสััญญาว่่าจะซื้้�อคืืน

(9,862)

-

(9,862)

9,368

-

(494)

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

(57,221)

-

(57,221)

35,140

14,876

(7,205)

(67,083)

-

(67,083)

44,508

14,876

(7,699)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน

รวม

สััญญาการหัักกลบ - ที่่�ยัังไม่่ได้้ถููกนำำ�มาหัักกลบในงบการเงิิน
ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ธนาคารมีีสััญญากัับคู่่�ค้้าในสััญญาอนุุพัันธ์์เกี่่�ยวกัับ ข้้อตกลงหลัักของ ISDA ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ในสถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เครดิิตที่่�กำำ�หนดไว้้ เช่่น การผิิดนััดชำำ�ระ จำำ�นวนสุุทธิิด้้านรัับหรืือด้้านจ่่ายชำำ�ระในสกุุลเงิินเดีียวกัันกัับคู่่�สััญญาดัังกล่่าว
จะกลายเป็็นจำำ�นวนที่่�จะต้้องรัับชำำ�ระหรืือจ่่ายชำำ�ระสุุทธิิและสััญญาอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะถููกยกเลิิกไป เนื่่�องจากรายการดัังกล่่าว
ไม่่ถืือเป็็นสิิทธิิตามกฎหมาย ณ ปััจจุุบัันในการรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระสุุทธิิ กลุ่่�มกิิจการจึึงได้้แสดงรายการดัังกล่่าวแยกต่่างหาก
กัันในงบการเงิิน
ธุุรกรรมซื้้�อคืืน
ธนาคารมีีสััญญากัับคู่่�ค้้าในสััญญาธุุรกรรมซื้้�อ/ขายหลัักทรััพย์์โดยมีีสััญญาว่่าจะขาย/ซื้้�อคืืนเกี่่�ยวกัับสััญญามาตรฐาน
TBMA/ISMA GMRA กำำ�หนดให้้มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ของหลัักประกัันจากผู้้�กู้้�ไปยัังผู้้�ให้้กู้้�ในวัันเริ่่�มสััญญา หากเกิิด
การผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� ผู้้�ให้้กู้้�ไม่่ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อบัังคัับหลัักประกัันจากผู้้�กู้้� แต่่สามารถยึึดหลัักประกัันดัังกล่่าวไว้้ได้้เลย
แต่่เนื่่�องจากรายการดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหาเป็็นการกู้้�ยืืมที่่�มีีหลัักประกััน ธนาคารจึึงได้้แสดงรายการดัังกล่่าวแยกต่่างหากกััน
ในงบการเงิิน
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27. ทุุนเรืือนหุ้้�น
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

จำำ�นวนหุ้้�น
ล้้านหุ้้�น

จำำ�นวนเงิิน
ล้้านบาท

จำำ�นวนหุ้้�น
ล้้านหุ้้�น

จำำ�นวนเงิิน
ล้้านบาท

34,822

17,411

34,822

17,411

-

-

-

-

34,822

17,411

34,822

17,411

34,822

17,411

34,822

17,411

-

-

-

-

34,822

17,411

34,822

17,411

ทุุนจดทะเบีียน
ณ วัันต้้นปีี - หุ้้�นสามััญ
การออกหุ้้�นใหม่่
ณ วัันปลายปีี
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันต้้นปีี - หุ้้�นสามััญ
การออกหุ้้�นใหม่่
ณ วัันปลายปีี

28. เงิินปัันผลจ่่าย
เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ
0.005 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 174 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน
พ.ศ. 2564
เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ
0.005 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 174 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด มีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ในอััตราหุ้้�นละ 3.03 บาท จำำ�นวน 24 ล้้านหุ้้�น อััตราหุ้้�นละ 0.7575 บาท จำำ�นวน 20 ล้้านหุ้้�น และอััตราหุ้้�นละ 0.7583 บาท
จำำ�นวน 16 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 100 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน
พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด มีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 4.10 บาท ของมููลค่่าหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 625 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน พ.ศ. 2563
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29. สำำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้้องจััดสรรเงิินสำำ�รองอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
ประจำำ�ปีีหลัังจากหัักขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเท่่ากัับร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน โดย
สำำ�รองดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�มาจ่่ายเงิินปัันผลได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีทุุนสำำ�รองตามกฎหมายรวมทั้้�งสิ้้�น 574 ล้้านบาท (วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ.
2563 : 536 ล้้านบาท)

30. เงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำำ�รงไว้้ตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มกิิจการในการบริิหารทุุน คืือ การดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องและการดำำ�รง
เงิินกองทุุนตามกฎหมายตามพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ซึ่่�งประกอบด้้วย

เงิินกองทุุนสำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ร้้อยละ

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ร้้อยละ

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

17,411

17,411

10,146

10,146

574

536

12,700

12,011

1,032

1,700

(2,070)

(2,184)

39,793

16.34

39,620

15.60

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

12,388

12,262

2,246

2,424

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

14,634

6.01

14,686

5.78

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

54,427

22.35

54,306

21.38
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เงิินกองทุุนสำำ�หรัับธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ร้้อยละ

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ร้้อยละ

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินกว่่ามููลค่่าหุ้้�นสามััญ
เงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือจากการจััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
รายการหัักจากกองทุุนชั้้�นที่่� 1
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

17,411

17,411

10,146

10,146

574

536

10,095

9,520

1,075

1,743

(1,409)

(1,327)

37,892

15.70

38,029

14.94

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิระยะยาว
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จััดชั้้�นปกติิ

12,388

12,262

2,321

2,531

รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

14,709

6.10

14,793

5.81

รวมเงิินกองทุุนตามกฎหมาย

52,601

21.80

52,822

20.75

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 เงิินกองทุุนหลัังหัักเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�ม เพื่่�อรองรัับการให้้สิินเชื่่�อแก่่กลุ่่�มลููกหนี้้�
รายใหญ่่ของธนาคาร มีีจำำ�นวน 52,601 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : จำำ�นวน 52,822 ล้้านบาท)
ธนาคารดำำ� รงเงิิ น กองทุุ น และสิิ น ทรัั พ ย์์ ส ภาพคล่่ อ งเพื่่� อ รองรัั บ สถาณการณ์์ ด้้ า นสภาพคล่่ อ งที่่� มีี ความรุุ น แรง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย เกี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลเงิิ น กองทุุ น ภายใต้้ ห ลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และการกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel III ซึ่่�งจะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�ร
งเงิินกองทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการดำำ�รงเงิินกองทุุนสำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์์เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับแบบรวมกลุ่่�มและการเปิิดเผยข้้อมููล
การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ที่่�มีีความรุุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดืือน
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

31. การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
แผนจููงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan, “LTIP”)
LTIP เป็็นแผนจููงใจระยะยาว ซึ่่�งเริ่่�มใน เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 ดำำ�เนิินการโดย CIMB Group Holdings Berhad
โดยจะมอบหุ้้�นสามััญและสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นให้้แก่่พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิของ CIMB Group Holdings Berhad และบริิษััทในเครืือรวมถึึง
พนัักงานของธนาคาร สิิทธิิในการเข้้าร่่วมแผน LTIP จะขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group
Holdings Berhad หุ้้�นและสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นที่่�ได้้รัับ จะเป็็นไปตามขั้้�นตอนตามวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้า โดยขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไข
การจ้้างงานและผลการปฏิิบััติิงานที่่�ต่่อเนื่่�อง

401

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

มููลค่่ายุุติิธรรมถััวเฉลี่่�ยของหุ้้�นสามััญและสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นที่่�ให้้ในระหว่่างงวดเท่่ากัับ 4.65 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีียต่่อหุ้้�นและ 0.45
เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีียต่่อสิิทธิิซื้้�อหุ้้�น

แผนการให้้หุ้้�นทุุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)
EOP เป็็นแผนการให้้หุ้้�นทุุนแก่่พนัักงานของธนาคารซึ่่�งเริ่่�มในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้้หุ้้�นสามััญของ
CIMB Group Holdings Berhad บริิษััทใหญ่่ของกลุ่่�มกิิจการ CIMB แก่่พนัักงานที่่�เข้้าเงื่่�อนไข
ผู้้�มีีสิิทธิิตาม EOP จะต้้องได้้รัับการพิิจารณาจากคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad
และหุ้้�นจะถููกส่่งมอบให้้กัับพนัักงานตามวัันที่่�กำำ�หนดโดยพนัักงานยัังคงเป็็นพนัักงานของธนาคารอยู่่�
หากมีีการเลิิกจ้้างพนัักงานที่่�ไม่่ใช่่การเกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือการตาย หุ้้�นคงเหลืือที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรรแก่่พนัักงานจะถููก
จำำ�หน่่ายในราคาตลาด รายได้้จากการขายจะถููกส่่งกลัับไปยัังธนาคาร ถ้้ามีีการเกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือการตายของ
พนัักงานที่่�มีีหุ้้�นคงเหลืือยัังไม่่ได้้จััดสรร หุ้้�นตามสิิทธิิจะถููกจััดสรรแก่่พนัักงานหรืือผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดในวัันที่่�มีีการ
เกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือตาย
มููลค่่ายุุติิธรรมถััวเฉลี่่�ยของการให้้หุ้้�นทุุนในระหว่่างงวด/ ปีี ซึ่่�งถููกซื้้�อในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนดก่่อนหน้้าเพื่่�อให้้แก่่พนัักงาน
ที่่�เข้้าเงื่่�อนไขตามแผนการให้้หุ้้�นทุุนเท่่ากัับ 4.20 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีียต่่อหุ้้�น (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 3.52 เหรีียญริิงกิิต
มาเลเซีียต่่อหุ้้�น)
การเปลี่่�ยนแปลง/เคลื่่�อนไหวของจำำ�นวนสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นตามแผนจููงใจระยะยาวและราคาใช้้สิิทธิิถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ราคาใช้้สิิทธิิ
ซื้้�อหุ้้�นถััวเฉลี่่�ย จำำ�นวนสิิทธิิซื้้�อหุ้้�น
เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย
พัันหน่่วย
ต่่อหุ้้�น
ให้้สิิทธิิเพิ่่�มระหว่่างปีี

4.96

18,348

สิ้้�นสุุดระยะเวลาใช้้สิิทธิิ/ ริิบคืืนระหว่่างปีี

4.96

(545)

4.96

17,803

ยอดคงเหลืือปลายปีี

การเปลี่่�ยนแปลง/เคลื่่�อนไหวของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญตามแผนการให้้หุ้้�นทุุนและแผนจููงใจระยะยาว มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
พัันหน่่วย

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
พัันหน่่วย

ยอดคงเหลืือต้้นปีี

1,429

1,249

ให้้สิิทธิิเพิ่่�มระหว่่างปีี

1,636

1,191

(1,011)

(1,011)

2,054

1,429

ใช้้สิิทธิิระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์จำำ�นวน 41 ล้้านบาท
(31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 26 ล้้านบาท) และธนาคารมีีสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์จำำ�นวน 43 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 : 33 ล้้านบาท)

32. ฐานะและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญจำำ�แนกตามธุุรกรรมในประเทศและต่่างประเทศ
32.1 ฐานะจำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
สิินทรััพย์์รวม

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

398,163

351

398,514

410,163

364

410,527

9,109

347

9,456

5,995

362

6,357

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

31,303

-

31,303

35,234

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,419

-

46,419

57,561

-

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

74,281

-

74,281

61,493

-

61,493

207,849

-

207,849

221,844

-

221,844

เงิินรัับฝาก

182,165

2

182,167

193,950

6

193,956

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

55,397

-

55,397

47,095

-

47,095

17,744

-

17,744

28,949

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

42,708

-

42,708

57,221

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

29,466

-

29,466

19,449

-

19,449

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

394,528

351

394,879

407,335

364

407,699

8,915

347

9,262

5,827

362

6,189

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

31,303

-

31,303

35,234

-

35,234

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

46,419

-

46,419

57,561

-

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

74,279

-

74,279

61,491

-

61,491

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

2,904

-

2,904

2,933

-

2,933

202,709

-

202,709

217,576

-

217,576

เงิินรัับฝาก

182,777

2

182,779

194,144

6

194,150

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

55,397

-

55,397

47,095

-

47,095

17,744

-

17,744

28,949

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

42,708

-

42,708

57,221

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

29,466

-

29,466

19,449

-

19,449

สิินทรััพย์์รวม
รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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32.2	ผลการดำำ�เนิินงานจำำ�แนกตามธุุรกรรม
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
รายได้้ดอกเบี้้�ย

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

12,645

-

12,645

15,010

2

15,012

(2,694)

-

(2,694)

(4,072)

-

(4,072)

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

9,951

-

9,951

10,938

2

10,940

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

1,593

-

1,593

1,256

-

1,256

2,805

(2)

2,803

2,731

-

2,731

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

(8,166)

(10)

(8,176)

(8,887)

(12)

(8,899)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(3,319)

-

(3,319)

(4,468)

-

(4,468)

2,864

(12)

2,852

1,570

(10)

1,560

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
รายได้้ดอกเบี้้�ย

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

9,387

-

9,387

11,200

2

11,202

(2,693)

-

(2,693)

(4,055)

-

(4,055)

6,694

-

6,694

7,145

2

7,147

921

-

921

793

-

793

2,366

(2)

2,364

2,941

-

2,941

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

(5,978)

(10)

(5,988)

(6,491)

(12)

(6,503)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(2,399)

-

(2,399)

(1,852)

-

(1,852)

1,604

(12)

1,592

2,536

(10)

2,526

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
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33. รายได้้ดอกเบี้้�ย
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

18

71

17

70

360

375

360

375

เงินลงทุนในตราสารหนี้

1,048

1,110

1,048

1,110

เงินให้สินเชื่อ

7,166

8,519

7,917

9,562

4,008

4,852

-

-

45

85

45

85

12,645

15,012

9,387

11,202

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ย

34. ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,299

2,359

1,299

2,360

206

337

206

337

20

22

20

22

545

576

545

576

466

488

466

488

- ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

58

86

58

86

- หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

26

121

26

121

- หุ้้�นกู้้�

31

18

31

1

43

65

42

64

2,694

4,072

2,693

4,055

เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินนำำ�ส่่งสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก
เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออก
- หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

อื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
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35. รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

การรัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน

53

81

53

88

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมบััตรเอทีีเอ็็ม

15

16

15

16

1,331

966

795

612

-

11

-

11

261

257

261

257

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามทวงถามหนี้้�

45

49

-

-

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจากการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ

77

84

11

1

241

166

187

167

2,023

1,630

1,322

1,152

(208)

(209)

(208)

(209)

(26)

(22)

(26)

(22)

(196)

(143)

(167)

(128)

(430)

(374)

(401)

(359)

1,593

1,256

921

793

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

รายได้้จากการเป็็นนายหน้้าขายประกััน
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจััดการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์

อื่่�นๆ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามหนี้้�
ค่่าธรรมเนีียมตู้้�เอทีีเอ็็ม
อื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
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36. กำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1,128

390

ตราสารอนุุพัันธ์์ด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

(710)

643

ตราสารหนี้้�

2,407

1,201

ตราสารทุุน

9

8

26

(5)

2,860

2,237

(2,334)

(585)

1,417

797

76

(76)

(882)

(1,428)

(1,723)

(1,292)

14

(5)

1,151

940

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากธุุรกรรมเพื่่�อค้้าและปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
เงิินตราต่่างประเทศและตราสารอนุุพัันธ์์ด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน

อื่่�นๆ
กำำ�ไรสุุทธิิจากธุุรกรรมเพื่่�อค้้าและปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิ
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ตั๋๋�วแลกเงิิน
หุ้้�นกู้้�
ขาดทุุนสุุทธิิจากการตััดรายการ รวมถึึงดอกเบี้้�ยค้้างรัับและดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
เฉพาะส่่วนที่่�ไม่่รวมในการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิ
ขาดทุุนจากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
รวม

37. กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

กำำ�ไรจากการตััดรายการ
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

322

306

กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

322

306
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38. รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

10

6

10

5

กำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย

86

74

10

39

1,168

1,233

735

801

รายได้้รัับจากเงิินปัันผล

12

10

12

756

รายได้้อื่่�น

54

50

124

50

1,330

1,373

891

1,651

หนี้้�สงสััยจะสููญรัับคืืน

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

39. ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น
งบการเงิินรวม

ขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขสััญญาใหม่่
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
อื่่�นๆ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

216

1,028

8

140

3,082

3,196

2,366

1,467

20

244

24

245

1

-

1

-

3,319

4,468

2,399

1,852
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40. ภาษีีเงิินได้้
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบัันสำำ�หรัับกำำ�ไรทางภาษีีสำำ�หรัับปีี

1,070

247

887

109

รวมภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน

1,070

247

887

109

(เพิ่่�ม) ลดในสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

(255)

132

(331)

322

ลดในหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

(403)

(110)

(398)

(119)

รวมภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

(658)

22

(729)

203

412

269

158

312

ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน :

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :

รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับกำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีของกลุ่่�มกิิจการมีียอดจำำ�นวนเงิินที่่�แตกต่่างจากการคำำ�นวณกำำ�ไรทางบััญชีี โดยมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

2,852

1,560

1,592

2,526

570

312

318

505

(2)

(32)

(2)

(181)

15

8

13

7

การปรัับปรุุงอื่่�น

2

(1)

2

(1)

การใช้้ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ผ่่านมาซึ่่�งยัังไม่่รัับรู้้�

-

(127)

-

(127)

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�ไม่่ได้้รัับรู้้�

-

109

-

109

(173)

-

(173)

-

412

269

158

312

14

17

10

12

กำำ�ไรก่่อนภาษีี
ภาษีีคำำ�นวณจากอััตราภาษีีร้้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้้ที่่�ไม่่ต้้องเสีียภาษีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่สามารถหัักภาษีี

การรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�ไม่่ได้้รัับรู้้�
รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
อััตราภาษีีเงิินได้้ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (ร้้อยละ)
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ภาษีีเงิินได้้ที่่� (เพิ่่�ม) ลดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์ประกอบในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นมีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด หลัังภาษีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท ล้้านบาท

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากมููลค่่ายุุติิธรรม :
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�

(840)

170

(670)

237

(47)

190

เงิินลงทุุนในตราสารทุุน

30

(1)

29

(5)

(2)

(7)

ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

653

(131)

522

-

-

-

การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด

(166)

33

(133)

271

(55)

216

216

(7)

209

39

3

41

(107)

64

(43)

542

(101)

440

การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
(ขาดทุุน) กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน

1,070

247

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

(658)

22

412

269

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด หลัังภาษีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท ล้้านบาท

ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด หลัังภาษีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท ล้้านบาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากมููลค่่ายุุติิธรรม :
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�

(840)

170

(670)

237

(47)

190

เงิินลงทุุนในตราสารทุุน

30

(1)

29

(5)

(2)

(7)

ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์

653

(131)

522

-

-

-

การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด

(166)

33

(133)

271

(55)

216

184

(1)

183

48

-

48

(139)

70

(69)

551

(104)

447

การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
(ขาดทุุน) กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

887

109

(729)

203

158

312

411
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นอกจากนี้้� ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 9.7 ล้้านบาท (วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 : 15.6 ล้้านบาท) ได้้ถููกโอนมาจากส่่วนเกิินทุุนอื่่�นไปยัังกำำ�ไรสะสม โดยการโอนนี้้�เกิิดจากภาษีีเงิินได้้รอการตััด
บััญชีีของผลแตกต่่างกัันระหว่่างค่่าเสื่่�อมราคาจริิงและค่่าเสื่่�อมราคาที่่�คำำ�นวณจากราคาทุุนเดิิมของอาคารและการตีีมููลค่่า
เพิ่่�มของที่่�ดิิน

41. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มกิิจการและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานสมทบเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 3 - 15 ของเงิินเดืือนพนัักงาน และเงิินที่่�ธนาคาร
และบริิษััทย่่อยจ่่ายสมทบให้้ในอััตราร้้อยละ 5 และจ่่ายให้้พนัักงานในกรณีีที่่�ออกจากงานตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหารโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด และจะถููกจ่่าย
ให้้กัับพนัักงานในกรณีีที่่�ออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนดัังกล่่าว สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารได้้จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นจำำ�นวนประมาณ 131 ล้้านบาท และ 113 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
(สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 146 ล้้านบาท และ 127 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)

42. กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

2,441

1,291

1,434

2,214

34,822

34,822

34,822

34,822

0.07

0.04

0.04

0.06

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ใช้ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ล้านหุ้น)
รวมก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (บาทต่อหุ้น)

ธนาคารไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

43. ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระผููกพััน
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้เป็็นหลัักประกััน
กลุ่่�มกิิจการได้้นำำ�เงิินลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลและพัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจไปวางเป็็นหลัักประกัันในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

25,730

9,372

สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้า

7

7

สำำ�หรัับธุุรกิิจนายหน้้าขายประกััน

2

2

25,739

9,381

สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์ขายโดยมีีสััญญาซื้้�อคืืน

รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์ขายโดยมีีสััญญาซื้้�อคืืน
สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้า
รวม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

25,730

9,372

7

7

25,737

9,379

413
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44. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้น
44.1 ภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีภาระผููกพัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน :
การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิิน

8

-

8

17

-

17

-

653

653

-

157

157

2

1,124

1,126

10

755

765

-

-

-

31

-

31

- สััญญาซื้้�อ

-

771,743

771,743

-

610,461

610,461

- สััญญาขาย

-

704,536

704,536

-

504,242

504,242

- สััญญาซื้้�อ

-

275,384

275,384

-

219,054

219,054

- สััญญาขาย

-

255,063

255,063

-

203,255

203,255

744,411

185,408

929,819

813,213

139,880

953,093

884,599

298,201

1,182,800

914,162

256,652

1,170,814

- ขายสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

-

-

-

334

334

- ขายสิิทธิิที่่�จะขาย

-

4

4

-

406

406

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

34

34

-

646

646

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะขาย

-

-

-

-

318

318

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่า
สิินค้้าเข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด :
ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้า
ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต :
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ :
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
ภาระผููกพัันอื่่�น :
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
สััญญาสิิทธิิซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศ

414

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาซื้้�อ

1,800

4,311

6,111

1,800

3,875

5,675

- สััญญาขาย

1,800

4,311

6,111

1,800

3,875

5,675

- สััญญาซื้้�อ

-

409

409

-

2,016

2,016

- สััญญาขาย

-

409

409

-

2,016

2,016

- สััญญาซื้้�อ

767

359

1,126

-

323

323

- สััญญาขาย

767

359

1,126

-

323

323

23,956

-

23,956

23,371

-

23,371

-

-

-

271

-

271

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้า
ยัังไม่่ได้้ถอน

13,043

-

13,043

14,719

-

14,719

วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้

8,942

2

8,944

14,378

-

14,378

7,919

1,062

8,981

8,548

1,968

10,516

ภาระผููกพัันอื่่�น

1,688,004 2,501,595

4,189,599

1,792,262

1,949,644

3,741,906

รวมภาระผููกพััน

1,688,014 2,503,372

4,191,386

1,792,320

1,950,556

3,742,876

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้�
(Bond Forward)
- สััญญาขาย
พัันธบััตร
- สััญญาซื้้�อ

การค้ำำ��ประกัันอื่่�น

415
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิินและการค้ำำ��ประกััน
การกู้้�ยืืมเงิิน :
การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิินและการค้ำำ��ประกัันการ
กู้้�ยืืมเงิิน

8

-

8

17

-

17

-

653

653

-

157

157

2

1,124

1,126

10

755

765

-

-

-

31

-

31

- สััญญาซื้้�อ

-

771,743

771,743

-

610,461

610,461

- สััญญาขาย

-

704,536

704,536

-

504,242

504,242

- สััญญาซื้้�อ

-

275,384

275,384

-

219,054

219,054

- สััญญาขาย

-

255,063

255,063

-

203,255

203,255

744,411

185,408

929,819

813,213

139,880

953,093

884,599

298,201

1,182,800

914,162

256,652

1,170,814

- ขายสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

-

-

-

334

334

- ขายสิิทธิิที่่�จะขาย

-

4

4

-

406

406

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

34

34

-

646

646

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะขาย

-

-

-

-

318

318

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่า
สิินค้้าเข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด :
ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้า
ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต :
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ :
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
ภาระผููกพัันอื่่�น :
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
สััญญาสิิทธิิซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศ
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
รวม
ล้้านบาท

เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาซื้้�อ

1,800

4,311

6,111

1,800

3,875

5,675

- สััญญาขาย

1,800

4,311

6,111

1,800

3,875

5,675

- สััญญาซื้้�อ

-

409

409

-

2,016

2,016

- สััญญาขาย

-

409

409

-

2,016

2,016

- สััญญาซื้้�อ

767

359

1,126

-

323

323

- สััญญาขาย

767

359

1,126

-

323

323

23,956

-

23,956

23,371

-

23,371

-

-

-

271

-

271

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้า
ยัังไม่่ได้้ถอน

13,043

-

13,043

14,719

-

14,719

วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้

18,947

2

18,949

27,848

-

27,848

7,919

1,062

8,981

8,548

1,968

10,516

1,698,009 2,501,595 4,199,604

1,805,732

1,949,644

3,755,376

1,805,790

1,950,556

3,756,346

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้�
(Bond Forward)
- สััญญาขาย
พัันธบััตร
- สััญญาซื้้�อ

การค้ำำ��ประกัันอื่่�น
ภาระผููกพัันอื่่�น
รวมภาระผููกพััน

1,698,019 2,502,372

4,201,391
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44.2 หนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการถููกฟ้้องคดีีในศาลในฐานะ
จำำ�เลยซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นคดีีละเมิิดฟ้้องเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่าเมื่่�อคดีีสิ้้�นสุุดจะไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็น
สาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ สรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ทุุนทรััพย์์ในคดีีที่่�กลุ่่�มกิิจการถููกฟ้้องในฐานะจำำ�เลยโดยตรง

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

184

299

305

312

119

89

608

700

ทุุนทรััพย์์ในคดีีที่่�กลุ่่�มกิิจการถููกฟ้้องในฐานะจำำ�เลยร่่วม
- ทุุนทรััพย์์เฉพาะส่่วนในคดีีที่่�สามารถระบุุได้้ว่่าเป็็นส่่วนของกลุ่่�มกิิจการ
- ทุุนทรััพย์์ในคดีีที่่�ไม่่สามารถระบุุได้้ว่่าเป็็นส่่วนของกลุ่่�มกิิจการ
รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ในจำำ�นวนดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีคดีีความที่่�ศาลชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ธนาคารแพ้้คดีีต่่อโจทก์์
ในคดีีที่่�ธนาคารถููกฟ้้องในฐานะจำำ�เลยร่่วมเป็็นจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ 160 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตามธนาคารอยู่่�ระหว่่างการยื่่�น
อุุทธรณ์์ (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 160 ล้้านบาท) ซึ่่�งธนาคารได้้รัับรู้้�ประมาณการผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีฟ้้องร้้อง
จำำ�นวนรวม 21 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 44 ล้้านบาท) ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่า ประมาณการหนี้้�สิินดัังกล่่าว
เพีียงพอที่่�จะรองรัับผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีฟ้้องร้้องข้้างต้้น

44.3 ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาวโดยสามารถสรุุปได้้ดััง
ต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
ระยะเวลาเช่่า
ไม่่เกิิน 3 ปีี
3 - 5 ปีี
รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

96

146

73

104

-

1

-

1

96

147

73

105
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44.4 ภาระผููกพัันอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพััน เนื่่�องจากธนาคารได้้เข้้าทำำ�สััญญาติิดตั้้�ง
และพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์กัับบริิษััทหลายแห่่ง คงเหลืือมููลค่่าที่่�ทางกลุ่่�มกิิจการจะต้้องจ่่ายภายใต้้สััญญาดัังกล่่าวโดย
สามารถสรุุปตามสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สกุุลเงิิน
บาท
ริิงกิิตมาเลย์์เซีีย
รวม

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

21

113

-

2

21

115

45. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการ/ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กิิจการหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�ควบคุุมหรืือถููกควบคุุมโดยธนาคารและบริิษััทย่่อยไม่่ว่่า
จะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับธนาคารและบริิษััทย่่อย รวมถึึงบริิษััทที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ถืือหุ้้�น บริิษััทย่่อย และกิิจการที่่�เป็็นบริิษััทย่่อยในเครืือเดีียวกััน นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึง
บริิษััทร่่วมและบุุคคลซึ่่�งถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับธนาคาร
และบริิษััทย่่อย ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือพนัักงานของธนาคารและบริิษััทย่่อย ตลอดทั้้�งสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
กัับบุุคคลดัังกล่่าว และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลเหล่่านั้้�น
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับธนาคารและบริิษััทย่่อยแต่่ละรายการธนาคารและ
บริิษััทย่่อยคำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มกิิจการมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามสััญญาที่่�ตกลงร่่วมกัันระหว่่างธนาคารและบริิษััทเหล่่านั้้�น ซึ่่�งรายการที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
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งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ดอกเบี้้�ยรัับ

-

-

752

1,043

ค่่าธรรมเนีียมรัับ

-

-

73

23

เงิินปัันผลรัับ

-

-

-

745

-

-

-

1

7

-

7

-

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

425

443

425

443

ค่่าธรรมเนีียมจ่่าย

150

131

150

131

-

2

-

2

14

15

14

15

26

10

26

10

2

1

2

1

14

10

14

10

359

393

359

393

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

3

11

3

11

ค่่าธรรมเนีียมจ่่าย

1

1

1

1

(8)

(12)

(8)

(12)

บริิษััทย่่อย
รายได้้ :

ค่่าใช้้จ่่าย :
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
บริิษััทใหญ่่
รายได้้ :
ค่่าธรรมเนีียมรัับ
ค่่าใช้้จ่่าย :

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
รายได้้ :
ค่่าธรรมเนีียมรัับ
ค่่าใช้้จ่่าย :
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมจ่่าย
กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่
รายได้้ :
ค่่าธรรมเนีียมรัับ
ค่่าใช้้จ่่าย :

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์
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ยอดคงค้้างของรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่อ� ตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน
อื่่น� เงิินรัับฝาก (หนี้้�สินิ ) เงิินกู้้�ยืืม หนี้้�สินิ อื่่น�
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad

-

212

3

1,442

-

210

9,363

895

-

212

3

1,442

-

210

9,363

895

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

256

-

-

-

29

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

27

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

2

-

-

-

22

-

-

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

-

-

-

1

797

-

-

8

-

258

-

1

797

53

-

35

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

-

734

3

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนพริินซิิเพิิล
จำำ�กััด

-

-

-

20

830

-

-

2

-

-

-

20

1,564

3

-

2

537

-

877

-

445

-

-

1

537

-

877

-

445

-

-

1

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน
อื่่�น เงิินรัับฝาก (หนี้้�สิิน) เงิินกู้้�ยืืม หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad

-

762

60

-

-

947

9,755

726

-

762

60

-

-

947

9,755

726

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

70

-

-

-

10

-

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

43

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

1

-

-

-

3

-

-

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

-

-

-

1

400

-

-

5

-

71

-

1

400

15

-

48

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

-

629

-

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนพริินซิิเพิิล
จำำ�กััด

-

-

-

22

674

-

-

-

-

-

-

22

1,303

-

-

-

40

-

819

-

432

-

-

7

40

-

819

-

432

-

-

7

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่อ� ตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน
อื่่น� เงิินรัับฝาก (หนี้้�สินิ ) เงิินกู้้�ยืืม หนี้้�สินิ อื่่น�
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดยธนาคารโดยตรง
บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

26,128

-

-

6

243

-

-

-

740

-

-

7

355

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

26,868

-

-

13

611

-

-

-

-

212

3

1,442

-

210

9,363

895

-

212

3

1,442

-

210

9,363

895

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

256

-

-

-

29

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

27

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

2

-

-

-

22

-

-

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

-

-

-

1

797

-

-

8

-

258

-

1

797

53

-

35

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

-

734

3

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนพริินซิิเพิิล
จำำ�กััด

-

-

-

20

830

-

-

2

-

-

-

20

1,564

3

-

2

531

-

877

-

442

-

-

1

531

-

877

-

442

-

-

1

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

423

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
เงิินให้้ ธนาคารและ
ธนาคารและ
สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน
อื่่�น เงิินรัับฝาก (หนี้้�สิิน) เงิินกู้้�ยืืม หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดยธนาคารโดยตรง
บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

30,805

-

-

2

92

-

-

-

2,135

-

-

5

59

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

32,940

-

-

7

194

-

-

-

-

762

60

-

-

947

9,755

726

-

762

60

-

-

947

9,755

726

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

70

-

-

-

10

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

43

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

1

-

-

-

3

-

-

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

-

-

-

1

400

-

-

5

-

71

-

1

400

15

-

48

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

-

629

-

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนพริินซิิเพิิล
จำำ�กััด

-

-

-

22

674

-

-

-

-

-

-

22

1,303

-

-

-

32

-

819

-

428

-

-

7

32

-

819

-

428

-

-

7

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

424

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีภาระผููกพัันจากสััญญาอนุุพัันธ์์ทางการเงิินกัับกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันดัังนี้้�
พ.ศ. 2564
เงิินบาท
ล้้านบาท

เงิินตราต่่าง
ประเทศ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

24,250

1,470

25,720

8,190

5,247

13,437

-

13,529

13,529

- สัญญาซื้อ

-

6,702

6,702

- สัญญาขาย

-

581

581

1,800

4,311

6,111

-

2

2

767

-

767

บริษัทใหญ่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทใหญ่
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน
- สัญญาซื้อ

425

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

พ.ศ. 2563
เงิินบาท
ล้้านบาท

เงิินตราต่่าง
ประเทศ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

48,150

4,325

52,475

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

34,230

10,723

44,953

- สััญญาซื้้�อ

-

11,863

11,863

- สััญญาขาย

-

75

75

- สััญญาซื้้�อ

-

8,254

8,254

- สััญญาขาย

-

188

188

-

30

30

1,800

3,875

5,675

-

1

1

- สััญญาซื้้�อ

-

91

91

- สััญญาขาย

-

49

49

บริิษััทใหญ่่
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุนของกองทุุน
- สััญญาซื้้�อ
อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาขาย
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
สััญญาติิดตั้้�งและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์
กิิจการร่่วมค้้าของกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

426

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายแก่่กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารสำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

463

558

451

518

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�น ๆ

21

21

20

20

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

41

26

41

26

525

605

512

564

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายแก่่กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
พัันหน่่วย

พ.ศ. 2563
พันหน่วย

1,332

-

18,348

-

304

1,191

แผนจูงใจระยะยาว
หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad
สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad
แผนการให้หุ้นทุน
หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ธนาคารไม่่มีีการจ่่ายผลประโยชน์์อื่่�นแก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร นอกเหนืือจากผลประโยชน์์ที่่�พึึงจ่่ายตามปกติิ ซึ่่�งได้้แก่่
เบี้้�ยประชุุมกรรมการ บำำ�เหน็็จกรรมการ (ถ้้ามีี) ภาษีีเงิินได้้ เงิินเดืือนและโบนััส (ถ้้ามีี) และผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่าย
โดยให้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

427

46. การเสนอข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มกิิจการได้้รัับการสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยผู้้�บริิหารของ
กลุ่่�มกิิจการ มีีการจำำ�แนกตามส่่วนงานสรุุปได้้ดัังนี้้�
ภาครายย่่อย
ภาครายย่่อย ให้้บริิการทางการเงิินกัับประชาชนทั่่�วไปและลููกค้้าพาณิิชย์์ธนกิิจ ซึ่่�งได้้แก่่ บริิการด้้านช่่องทางการจำำ�หน่่าย
และกระจายสิินค้้าแก่่ผู้้�บริิโภคและการให้้บริิการทางการเงิินแก่่ลููกค้้ารายย่่อย ลููกค้้าส่่วนบุุคคล
ภาคธุุรกิิจ
ภาคธุุรกิิจประกอบไปด้้วยสายวาณิิชธนกิิจ สายบรรษััทธุุรกิิจ และสายบริิหารเงิินและการตลาด
สายวาณิิชธนกิิจ เป็็นการให้้บริิการด้้านที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ธุุรกรรมในตลาดตราสารทุุนและการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์
สายบรรษััทธุุรกิิจ และสายบริิการเงิินและการตลาด เป็็นบริิการทางด้้านการให้้สิินเชื่่�อภาคธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์ การบริิการทาง
ด้้านการรัับฝากเงิิน การบริิหารธุุรกรรมทางการเงิิน การบริิหารเงิินและการตลาด
อื่่�นๆ
อื่่น� ๆ เป็็นฝ่่ายที่่รั� บั ผิิดชอบดููแลการดำำ�เนิินงานของระบบงานส่่วนกลาง และส่่วนสนัับสนุุน ศููนย์์ต้น้ ทุุน และส่่วนที่่ไ� ม่่แสวงผลกำำ�ไร
และธุุรกิิจอื่่�นซึ่่�งไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
ในส่่วนของข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินของกลุ่่�มกิิจการซึ่่�งได้้รัับการสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยผู้้�บริิหารของ
กลุ่่�มกิิจการ มีีการจำำ�แนกตามส่่วนงานสรุุปได้้ดัังนี้้�
ภาคธุุรกิิจธนาคาร
ภาคธุุรกิิจธนาคาร ได้้แก่่ การประกอบกิิจการของธนาคารของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีีไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ภาคธุุรกิิจให้้เช่่าซื้้�อ
ภาคธุุรกิิจให้้เช่่าซื้้�อ ประกอบด้้วยบริิษััทย่่อย 2 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด และบริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจให้้เช่่า/เช่่าซื้้�อรถยนต์์ และให้้เช่่าซื้้�อและจำำ�หน่่ายรถจัักรยานยนต์์ ตามลำำ�ดัับ
อื่่�นๆ
อื่่�นๆ ได้้แก่่ บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจติิดตามหนี้้�

428

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทางการเงิินในงบการเงิินรวมจำำ�แนกตามส่่วนงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็็นดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ภาครายย่่อย
ล้้านบาท

ภาคธุุรกิิจ
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รายการ
ตััดบััญชีี
ล้้านบาท

งบการเงิิน
รวม
ล้้านบาท

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิจากลููกค้้าภายนอก

7,234

1,842

875

-

9,951

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

1,374

262

(42)

(1)

1,593

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

1,730

1,014

131

(72)

2,803

(6,151)

(1,610)

(488)

73

(8,176)

(2,679)

(572)

(118)

50

(3,319)

(218)

(135)

(59)

-

(412)

1,290

801

299

50

2,440

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
ภาครายย่่อย
ล้้านบาท

ภาคธุุรกิิจ
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รายการ
ตััดบััญชีี
ล้้านบาท

งบการเงิิน
รวม
ล้้านบาท

8,170

2,287

483

-

10,940

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

965

340

(42)

(7)

1,256

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

1,757

807

927

(760)

2,731

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

(6,598)

(1,421)

(894)

14

(8,899)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(4,205)

(1,077)

800

14

(4,468)

(15)

(161)

(93)

-

(269)

74

775

1,181

(739)

1,291

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิจากลููกค้้าภายนอก

ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิสำำ�หรัับปีี

17,744

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
29,466

55,397

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

182,779

เงินรับฝาก

74,279

เงินลงทุนสุทธิ
202,709

31,303

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

9,262

394,879

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

สินทรัพย์รวม

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

19,449

28,949

47,095

194,150

217,576

61,491

35,234

6,189

407,699

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ธุุรกิิจธนาคาร

-

-

26,865

-

31,924

2

-

793

33,960

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

-

-

32,935

-

37,171

2

-

320

38,829

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ธุุรกิิจให้้เช่่าซื้้�อ

-

-

-

-

-

-

-

13

13

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

-

-

43

43

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ธุุรกิิจอื่่�น

-

-

(26,865)

(612)

(26,784)

-

-

(612)

(30,338)

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

-

-

(32,935)

(194)

(32,903)

-

-

(195)

(36,044)

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

รายการตััดบััญชีี

29,466

17,744

55,397

182,167

207,849

74,281

31,303

9,456

398,514

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

19,449

28,949

47,095

193,956

221,844

61,493

35,234

6,357

410,527

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

งบการเงิินรวม

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

47. มููลค่่ายุุติิธรรม
47.1 การประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรม
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจำำ�แนกตามวิิธีีการประมาณมููลค่่า ความแตกต่่างของระดัับข้้อมููลสามารถ
แสดงได้้ดัังนี้้�
• ข้้อมููลระดัับที่่� 1 : 	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินอ้้างอิิงจากราคาเสนอซื้้�อปััจจุุบััน/ราคาปิิดที่่�อ้้างอิิงจาก
			ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
• ข้้อมููลระดัับที่่� 2 : 	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินวััดมููลค่่าโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าซึ่่�งใช้้ข้้อมููล
			ที่่�สามารถสัังเกตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและอ้้างอิิงจากประมาณการของกิิจการเองมาใช้้น้้อยที่่�สุุด
			
เท่่าที่่�เป็็นไปได้้
• ข้้อมููลระดัับที่่� 3 : 	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินวััดมููลค่่าโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าซึ่่�งไม่่ได้้มาจาก
			ข้้อมููลที่่�สัังเกตได้้ในตลาด
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงถึึงสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

31,303

-

31,303

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

-

50,322

-

50,322

59

-

48

107

-

46,419

-

46,419

59

128,044

48

128,151

ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

17,744

-

17,744

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

42,708

-

42,708

-

60,452

-

60,452

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกาไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า

รวมหนี้้�สิิน

431

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน

-

35,234

-

35,234

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ทีีวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

-

39,743

-

39,743

52

-

26

78

-

57,561

-

57,561

52

132,538

26

132,616

ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

28,949

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

57,221

-

57,221

-

86,170

-

86,170

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกาไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า

รวมหนี้้�สิิน

432
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ตารางต่่อไปนี้้�แสดงถึึงสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งมีีมููลค่่ายุุติิธรรม วัันที่่� 31
ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2564
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

818

-

-

818

5,581

3,875

-

9,456

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

24,470

-

24,470

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

206,326

-

206,326

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

13,660

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,806

-

5,806

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

1,105

-

1,105

6,399

255,242

-

261,641

เงิินรัับฝาก

-

182,179

-

182,179

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

55,397

-

55,397

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

432

-

432

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

29,488

-

29,488

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

212

-

212

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

14,886

-

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,457

-

5,457

-

288,051

-

288,051

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

รวมหนี้้�สิิน

433

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

919

-

-

919

4,412

1,945

-

6,357

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

22,966

-

22,966

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

220,317

-

220,317

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

16,051

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,052

-

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

697

-

697

5,331

265,028

-

270,359

เงิินรัับฝาก

-

193,975

-

193,975

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

47,095

-

47,095

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

256

-

256

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

19,734

-

19,734

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

297

-

297

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

12,111

-

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,806

-

3,806

-

277,274

-

277,274

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

รวมหนี้้�สิิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2564
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

818

-

-

818

5,387

3,875

-

9,262

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

24,468

-

24,468

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

201,327

-

201,327

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

13,660

-

13,660

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,806

-

5,806

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

805

-

805

6,205

249,941

-

256,146

เงิินรัับฝาก

-

182,790

-

182,790

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

55,397

-

55,397

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

432

-

432

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

29,488

-

29,488

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

169

-

169

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

14,886

-

14,886

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

5,457

-

5,457

รวมหนี้้�สิิน

-

288,619

-

288,619

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 ข้้อมููลระดัับที่่� 2 ข้้อมููลระดัับที่่� 3
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

918

-

-

918

4,244

1,945

-

6,189

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

22,964

-

22,964

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

216,202

-

216,202

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

16,051

-

16,051

ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,052

-

3,052

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

413

-

413

5,162

260,627

-

265,789

เงิินรัับฝาก

-

194,169

-

194,169

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

47,095

-

47,095

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

256

-

256

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

19,734

-

19,734

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

234

-

234

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

12,111

-

12,111

เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน

-

3,806

-

3,806

รวมหนี้้�สิิน

-

277,405

-

277,405

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

วิิธีีการและข้้อสมมติิฐานที่่�กลุ่่�มกิิจการได้้ใช้้ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินตามที่่�ได้้เปิิดเผยมีีดัังนี้้�
เงิินสดและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินสดและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์) ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิิน
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายจะถููกแสดงด้้วยราคาตลาดหรืือราคาที่่�
สามารถสัังเกตได้้จากตลาด หากไม่่พบกลุ่่�มกิิจการจะบัันทึึกด้้วยประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนในอนาคต
คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตลาดที่่�ปรัับปรุุงด้้วยอััตราความเสี่่�ยงของแต่่ละกิิจการแล้้ว
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เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยปรัับตามอััตราตลาดประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีี
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความ
เสี่่�ยงด้้านเครดิิตหรืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต คำำ�นวณจากมููลค่่า
ปััจจุุบัันของกระแสเงิินสด คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยของเงิินให้้สิินเชื่่�อในตลาด ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ประมาณตามมููลค่่า
ตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
สิินทรััพย์์อื่่�น - ลููกหนี้้�ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน มููลค่่ายุุติิธรรมคำำ�นวณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสด คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ ลููกหนี้้�จากการขายสิินทรััพย์์ทา
งการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน มููลค่่ายุุติิธรรมถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิิน
เงิินรัับฝาก
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินรัับฝากที่่�ครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีี ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน ส่่วนเงิินรัับ
ฝากที่่�ครบกำำ�หนดตั้้�งแต่่ 1 ปีีเป็็นต้้นไป จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมด้้วยการคิิดลดของกระแสเงิินสดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
ที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกััน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (หนี้้�สิิน)
มููลค่่ายุุติิธรรมของรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน) ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
มููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถามถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณจากราคาซื้้�อ-ขายในตลาด หรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
มููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
หนี้้�สิินอื่่�น
หนี้้�สิินอื่่�น - เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุน มููลค่่ายุุติิธรรมถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน

47.2 เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าสำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับที่่� 2
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน และเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2 วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้วิิธีีคิิดลดกระแส
เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการคิิดลดกระแสเงิินสดตามสััญญาโดยใช้้อััตราคิิดลงที่่�คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�สัังเกตได้้จากตลาดของอััตรา
ที่่�มีีการเสนอซื้้�อขายกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับตราสารหนี้้�ของผู้้�ออกตราสารนั้้�น
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ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อค้้า ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการบััญชีีป้้องกัันความสี่่�ยง และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2 ได้้แก่่ สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า สััญญาแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ
ล่่วงหน้้า วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยอ้้างอิิงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศซึ่่�งมีีการเสนอซื้้�อขายกัันในตลาดที่่�มีี
สภาพคล่่อง สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง วััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมโดยอ้้างอิิงจากอััตราดอกเบี้้�ยล่่วงหน้้าซึ่่�งได้้มาจากเส้้นอััตราผลตอบแทน (yield curve) ที่่�สัังเกตได้้ การคิิดลดไม่่มีี
ผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2

47.3 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งใช้้ข้้อมููลที่่� ไม่่สามารถสัังเกตได้้อย่่างมีีสาระสำำ�คััญ (ข้้อมููลระดัับที่่� 3)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนด
ให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

ยอดต้นปี

26

29

ก�ำไรที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

24

(3)

ขายระหว่างปี

(1)

-

ยอดปลายปี

49

26

กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งอยู่่�ในระดัับที่่� 3
โดยใช้้เทคนิิคการเทีียบเคีียงมููลค่่าของบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการพิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่ามีีสถานะทางการเงิินที่่�เทีียบเคีียงกัับตราสารทุุนดัังกล่่าว
ตารางต่่อไปนี้้�แสดง สรุุปข้้อมููลเชิิงปริิมาณของข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการจััดมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�
เป็็นข้้อมููลระดัับ 3
มููลค่่ายุุติิธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ช่่วงของข้้อมููล

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

49

25

ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สังเกตได้

พ.ศ. 2564
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

0.00 - 22

0.05 - 21

438
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ตารางต่่อไปนี้้�แสดง ความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้กัับมููลค่่ายุุติิธรรม
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สังเกตได้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

การเคลื่อนไหว

การเพิ่่�มขึ้้�นของ
สมมติิฐาน
พ.ศ. 2564

การลดลงของ
สมมติิฐาน
พ.ศ. 2563

ร้อยละ 0.50

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 0.50

ลดลง
ร้้อยละ 0.50

48. เหตุุการณ์์สำำ�คััญระหว่่างงวดที่่�รายงาน
เมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2563 ได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (“COVID-19”) เริ่่�มมีีความรุุนแรงและ
ส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจ ลููกค้้าของธนาคาร และประชาชนทั่่�วไปในวงกว้้าง ทั้้�งนี้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ออกแนวทางใน
การให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยและมาตรการการให้้ความ
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 กัับสถาบัันการเงิิน สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินอื่่�น รวมถึึงรััฐบาลได้้มีีการประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจากการระบาดของ COVID-19
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่่�มกิิจการได้้ให้้การช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ตามมาตรการช่่วยเหลืือของธนาคารแห่่งประเทศไทย
เช่่น ขยายระยะเวลาการผ่่อนชำำ�ระ ลดอััตราดอกเบี้้�ย หรืือ ปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� ให้้เหมาะสมตามสถานะของลููกหนี้้�
ซึ่่�งการช่่วยเหลืือดัังกล่่าวถืือเป็็นการแก้้ไขสััญญาส่่งผลให้้กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มกิิจการได้้ให้้การช่่วยเหลืือลููกหนี้้� คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 25.41 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ
โดยการช่่วยเหลืือสำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่�อรายย่่อยคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 18.24 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ และ
สำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่�อธุุรกิิจคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 7.17 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ

49. เหตุุการณ์์ภายหลัังวัันที่่� ในงบการเงิิน
เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคารครั้้�งที่่� 2/2565 ได้้มีีมติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.01 บาท จำำ�นวน 34,822,261,748 หุ้้�น รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 348,222,618 บาท โดยมีีกำำ�หนด
จ่่ายในวัันที่่� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564

เครืือข่่าย
ธนาคาร ซีี ไอเอ็็มบีี ไทย
ลำำ�ดัับ / ชื่่�อสาขา

โทรศััพท์์

โทรสาร

เขตนครหลวงและปริิมณฑล
1

เยาวราช

02-233-8696, 02-234-4002,
02-234-2552, 02-234-4527,
02-234-6731

02-266-4309

2

ราชวงศ์์

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

บางรััก

02-234-6209, 02-234-6435,
02-234-9884

02-233-5020

5

กล้้วยน้ำำ��ไท

02-712-3185-8

02-712-3189

6

เซ็็นทรััล พลาซา พระราม 3

02-673-7035-6

02-673-7037

7

ถนนหลัังสวน

02-626-7101-3

02-626-7104

8

ทองหล่่อ

02-391-4789-91

02-391-4790

9

พาราไดซ์์ พาร์์ค ศรีีนคริินทร์์

02-047-0330-1

02-047-0332

10 สีีลม คอมเพล็็กซ์์

02-231-3302, 083-927-3713,
083-927-3721, 083-927-3723

02-231-3303

11 เซ็็นทรััล พลาซ่่า แกรนด์์ พระราม 9

02-160-3490-2

02-160-3493

12 อิิมพิิเรีียล เวิิลด์์ สำำ�โรง

02-380-6883-4

02-380-6894

13 เซ็็นทรััล พลาซา บางนา

02-745-7314-5

02-745-7316

14 วัังหิิน

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 ท่่าเตีียน

02-222-4323, 02-224-8165

02-224-8164

18 บางบอน

02-416-8277-8, 02-894-4075-6

02-416-8279

19 เซ็็นทรััล พลาซา พระราม 2

02-872-4307-8

02-872-4309

20 เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

02-884-6725-7

02-884-6728

21 ถนนรััตนาธิิเบศร์์

02-527-8643-4

02-527-8723

22 เดอะมอลล์์ 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 แฟชั่่�น ไอส์์แลนด์์

02-947-5188, 02-947-5189

02-947-5190

25 เซ็็นทรััล ลาดพร้้าว

02-541-1710

02-617-7619

26 ฟิิวเจอร์์ พาร์์ค รัังสิิต

02-958-5310-2

02-958-5313

27 เดอะมอลล์์ บางกะปิิ

02-704-9156-8

02-704-9159

28 เซ็็นทรััลเฟสติิวััล อีีสต์์วิิลล์์

02-553-6250-2

02-553-6253

439

440
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ลำำ�ดัับ / ชื่่�อสาขา

โทรศััพท์์

โทรสาร

29 นครปฐม

034-254-233, 034-280-198,
034-254-233

034-251-028

30 เพชรบุุรีี

032-425-148

032-428-227

31 สมุุทรสงคราม

034-711-442, 034-712-429

034-724-046

32 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย สมุุทรสาคร

034-810-955-6

034-810-957

33 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย หััวหิิน

032-531-461-2

032-531-463

34 ชลบุุรีี

038-283-184-6

038-283-187

35 ระยอง

038-611-220, 038-611-588-9

038-614-870

36 เซ็็นทรััล ศรีีราชา

038-771-480-1

038-771-482

37 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อยถนนพััทยาสาย 3

038-488-140-1

038-488-142

38 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย บ่่อวิิน

038-182-517-9, 038-198-738-740

-

39 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อยโลตััส พลััส มอลล์์ อมตะนคร

082-928-8457

-

40 ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อยโลตััส ชลบุุรีี

065-523-4558

-

41 เชีียงใหม่่

053-418-338-9

053-287-070

42 นครสวรรค์์

056-222-939

056-224-182

43 พิิษณุุโลก

055-252-199, 055-252-179

055-244-061

44 เชีียงราย

053-714-029-30

053-715-905

45 เซ็็นทรััลแอร์์พอร์์ตเชีียงใหม่่

053-284-447-8

053-284-449

46 ลำำ�ปาง

054-323-883-4, 054-323-902-3

054-323-907

47 ขอนแก่่น

043-322-677-8

043-221-731

48 อุุบลราชธานีี

045-284-224-5, 045-313-395

045-313-467

49 อุุดรธานีี

042-223-248-9, 042-344-097

042-247-184

50 นครราชสีีมา

044-244-133, 044-244-153

044-258-161

51 ภููเก็็ต

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 หาดใหญ่่

074-235-777, 074-225-606-8

074-245-011

54 เซ็็นทรััลเฟสติิวััลภููเก็็ต

076-367-008-9

076-367-010

พื้้�นที่่�ภาคกลาง

พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก

พื้้�นที่่�ภาคเหนืือ

พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

พื้้�นที่่�ภาคใต้้

CIMB Thai Care Center
โทร. 02 626 7777
cimbthai.carecenter@cimbthai.com
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.cimbthai.com

