สารบัญ
10

ขอมูลสำคัญ
ทางการเง�น

16

สารจาก
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
กลุมซี ไอเอ็มบี
22

โครงสราง
องคกร

32

12

สารจาก
ประธานกรรมการ

18

คณะกรรมการ
ธนาคาร

24

โครงการและ
กิจกรรมดาน CSR

43

14

สารจากประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

20

คณะกรรมการ
จัดการ

30

จากประชาคมอาเซียน
สู RCEP …

53

ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2559
และแนวโนมป 2560

การว�เคราะห
ฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงานโดยรวม

ภาพรวม
การบร�หารความเสี่ยง

60

77

131

รายงาน
การกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ
ของธนาคาร

รายงานคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนสรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ

132

133

134

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานความรับผ�ดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
ตอรายงานทางการเง�น

รายงาน
ของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

139

150

268

งบการเง�นรวมและ
งบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบ
งบการเง�นรวมและงบการเง�น
เฉพาะธนาคาร

เคร�อขาย
ธนาคาร
ซี ไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

นายอดิศร เสร�มชัยวงศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจรายยอย

2

ถาม:
มีขอสงสัยกันมากวา
ทำไมธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
ถึงมีสาขานอยจังครับ
ตอบ:
“สาขาของธนาคาร” ถือเปนกลยุทธ
การดำเนินงานของธุรกิจการเง�น
ในรูปแบบที่ใชกันมายาวนานแลวครับ
แตสำหรับ ซีไอเอ็มบี ไทย เราเห็นวาประตูแหงโอกาสบานใหม
มันตั้งอยูคนละที่แลวละครับ
แนนอนครับ …เราอาจจะยังคงรูปแบบ “PULL” คือตั้งสาขาใหลูกคาเขาหาได
แตก็ไมไดมุงเนนดานนี้เพ�ยงอยางเดียว
เพราะเรายังจะ “PUSH” นำตัวเองเดินไปหาลูกคาเราดวย ไมวา LIFESTYLE
ของเขาเปลี่ยนไปอยางไร เราก็จะเปลี่ยนตามนั้น และมากกวานั้นเราก็ยังจะ “ON”
เสมอดวยครับ เพราะโลกดิจ�ทัลจะทำใหรูปแบบธนาคารแหงอนาคตไมตอง
อาศัยตึกหร�อเคานเตอรแลว
สรุปวาสิ�งที่เรากำลังจะทำ จะเสมือนวาลูกคาเราอยูที่ใด
สาขาของเราจะอยูที่นั่นครับ

3

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

ถาม:
แบงก ไหนๆ ก็บอกวา
จะดูแลลูกคา SME ทั้งนั้น แตเอาเขาจร�ง
ทำไม SME ตางก็โอดครวญวา
… แบงก ไมเขาใจเขา
ถาทุกอยางมันยากขนาดนี้
SME ไทยจะรอดไหม
ตอบ:
เราตองเร��มที่ความเขาใจวา SME
แมเขาเล็กแตก็อยากรุก เราตองขยาย
ศักยภาพของเขา ใหเขาถึงแหลงทุนให ได
และเพ��มโอกาสทางการตลาดใหมๆ ดวย
การทำงานเชิงรุกรวมกับลูกคา SME เปนเร�่องที่เราทำมาโดยตลอด
ไมใชทำเพ�่อการแขงขันทางธุรกิจของเรานะคะ แตทำเพ�่อลูกคาของเราคะ
เรานำจ�ดแข็งของเราในการมีเคร�อขายที่แข็งแกรงทั่วอาเซียนของกลุมซีไอเอ็มบี
และฐานขอมูลที่ว�เคราะหโดยผูเชี่ยวชาญสงตอใหลูกคาของเราอยางมั่นใจ
จนทำใหขอจำกัดของความเล็กแบบ SME มันกลายเปนโอกาสใหมๆ
ดิฉันมั่นใจในอนาคตที่สดใส ของ SME ไทย ในอาเซียนคะ

4

นางวร�มน นิยมไทย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายพาณิชยธนกิจ
5

นายพรชัย ปทมินทร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจขนาดใหญ

6

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

ถาม:
มีหลายคนพ�ดกันวา ซี ไอเอ็มบี ไทย
เปนธนาคารของธุรกิจขนาดใหญ หร�อ
ธุรกิจที่ตองลงทุนในตางประเทศเทานั้น
คุณคิดวาอยางไรครับ
ตอบ:
ผมเชื่อวาความคิดเหลานั้นมาจากมุมมอง
ที่มีตอ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
ซึ่งมีศักยภาพความพรอมสูงสุดในทุกดาน
อันเนื่องมาจากรากฐานความเปนธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่มีสถาบันว�จัยระดับโลก พรอมทีมงานที่มีประสบการณสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการสนับสนุนทุกแงมุม และผลิตภัณฑที่มีหลากหลายสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญที่ตองการทำธุรกิจระดับนานาชาติ
แตในความพรอมระดับนี้ ไมไดหมายความวาเราจะไมดูแลธุรกิจรายยอย
หร�อขนาดกลางนะครับ
… ในทางกลับกันเรายินดีที่จะชวยผลักดันใหธุรกิจขนาดเล็กเติบโตข�้น
และขนาดใหญข�้น ขอใหคิดวาการที่เรามีพ�้นฐานธุรกิจขนาดใหญมามาก
จะชวยใหเรานำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกตอง และชวยจัดการเร�่องใหญๆ
ใหเล็กลงไดอยางงายดายนะครับ
7

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

ถาม:
ในภาวะตลาดที่มีการแขงขันสูง
และหวั่นไหวงาย เทคโนโลยีเอง
ก็เปลี่ยนแปลงเร็ว พอๆ กับภูมิรัฐศาสตร
ทำให โลกธุรกิจผันผวนมากข�้น
อยางไมเคยเปนมากอน
ว�นาทีนี้ ซี ไอเอ็มบี ไทย มีแนวทาง
การรับมืออยางไร

ตอบ:

การบร�หารความเสี่ยง ไม ใช การหลีกเลี่ยง
หร�อการกลัว “ความเสี่ยง” แตเปน
การจัดการความเสี่ยงนั้นใหเปน “โอกาส”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ทั้งดานการบร�หารจัดการความเสี่ยง ที่คอยติดตามสถานการณตางๆ
ของตลาดโลกอยางใกลชิด รวมถึงทีมงานที่มุงหาเทคโนโลยีและ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเง�นในรูปแบบตางๆ เพ�่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา
ที่จะเปลี่ยนความเสี่ยงใหเปนโอกาส โดยผลิตภัณฑที่ออกมา
ไดรับการยอมรับจากนิตยสารดานการเง�นการลงทุนในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาครับ
ฉะนั้น พวกเราที่นี่ จ�งไมกลัวความเปลี่ยนแปลง
เพราะพรอมที่จะรับมือกับมันดวยว�ธีคิดนอกกรอบเดิม
และการนำเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกต ใชอยูเสมอ
8

นายสุธีร โลวโสภณกุล

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบร�หารเง�น

9

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

ขอมูลสำคัญทางการเง�น
อัตราสวน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ตอสินทรัพยเฉลี่ย

อัตราการเติบโตของ
กำไรจากการดำเนินงาน
กอนหักสำรองฯ

3.77%

7.8%

กำไรจากการดำเนินงาน
กอนหักสำรองฯ (ลานบาท)

3.5%

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

1,052
707

2558

สินทรัพย (ลานบาท)

2558

2559

(630)
(1,260)

297,470
295,623

989
942

2557

16.1%

304,621
303,598

5,505
4,206

2559

อัตราสวนเง�นกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง

274,169
273,468

5,107
4,318

2558

3,366
2,890

2557

อัตราการเติบโต
ของสินเชื่อ

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

2559

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

2557
งบการเง�นรวม

ราคาหุน (บาทตอหุน)

10

1.91

1.05

1.28

2557

2558

2559

ลานบาท

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

2558

2559

2557

2558

2559

251,578

277,513

270,765

251,328

277,281

270,335

22,591

27,108

26,705

22,140

26,317

25,288

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

7,889

8,477

9,866

6,432

6,884

7,917

รายไดที่ ไมใชดอกเบี้ย

2,617

3,757

3,062

2,168

3,351

2,455

10,506

12,234

12,928

8,600

10,235

10,372

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)

0.05

0.05

(0.03)

0.04

0.03

(0.05)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

1.07

1.10

1.11

1.07

1.10

1.11

ราคาปด (บาท)

1.91

1.05

1.28

-

-

-

ณ สิ�นป

2557

หนี้สินรวม
สวนของเจาของ

รายไดรวม

อัตราสวนเง�นกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS RATIO)

เง�นใหสินเชื่อ
(ลานบาท)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA)

189,968
188,171

198,607
196,646

205,589
202,900

15.2%
15.0%

15.7%
15.5%

16.1%
15.6%

0.4%
0.4%

0.4%
0.2%

(0.2%)
(0.4%)

2557

2558

2559

2557

2558

2559

2557

2558

2559

อัตราผลตอบแทน
ตอสวนของเจาของ (ROE)

เง�นฝากและตั๋วแลกเง�น
(ลานบาท)

อัตราสวนสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได
ตอสินเชื่อรวม (GROSS NPL RATIO)

188,247
188,458

179,035
179,320

205,085
205,299

4.4%
4.3%

4.4%
3.1%

(2.3%)
(4.8%)

3.3%
3.0%

3.1%
2.9%

6.1%
6.0%

2557

2558

2559

2557

2558

2559

2557

2558

2559

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

กลับไปที่หนาสารบัญ 11
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สารจากประธานกรรมการ

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน
ป 2559 ธนาคารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ธ ี ม
“Recharged #teamCIMB” ซึ่งสื่อใหเห็นถึง
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องเพื่อบรรลุเปาหมาย
ป 2018 หรือ T18 ทั้งในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงในบทบาทการเปนธนาคารอาเซียน
ชั้นนำและการสรางซีไอเอ็มบีที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม
เพื่อตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของ
ทุกกลุม ในปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยไดรับแรง
กดดันทั้งจากรายไดภาคเกษตรกรรมที่ตกต่ำ
และความตองการของผูบริโภคที่ลดลง ทำให
เศรษฐกิจยังคงฟนตัวอยางเชื่องชา สภาวะ
แวดลอมทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออำนวยสงผลให
ธุ ร กิ จ ธนาคารต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาการด อ ย
คุ ณ ภาพของสิ น ทรั พ ย และต อ งตั ้ ง สำรอง
จำนวนมากซึ่งสงผลกระทบตองบดุล สำหรับ
ป 2560 เศรษฐกิจมีแนวโนมยังคงฟนตัวอยาง
คอยเปนคอยไป และยังตองเผชิญกับแรงกดดัน
ตางๆ จากปจจัยแวดลอมทั่วโลก อยางไรก็ตาม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะยังคงมุงสรางความ
แข็งแกรงในการกาวเขาสูป 2560 ภายใตธีม
“FORWARD” - “กาวไปอีกขัน้ สูเ ปาหมายทีต่ ง้ั ไว”
ผลประกอบการในป 2559 ของกลุมธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย มีขาดทุนสุทธิจำนวน 629.5
ล า นบาท ซึ ่ ง นั บ เป น การขาดทุ น ครั ้ ง แรก
นับตั้งแตกลุมซีไอเอ็มบีเขามาเปนผูถือหุนของ
ธนาคาร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรอง
ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ หนี ้ ส ู ญ ที ่ ม าจากลู ก หนี ้
ในบางภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสินคา
โภคภัณฑและจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ยัง
ไมมั่นคง อยางไรก็ตาม แมกำไรสุทธิจะลดลง
จากปกอน แตธนาคารยังคงมีผลการดำเนิน
ธุรกิจหลักของธนาคารอยูในเกณฑที่ดี และไมมี
ประเด็ น ป ญ หาคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย เ ชิ ง ระบบ

12

นอกจากนี้ธนาคารไดมีการดำเนินการขับเคลื่อน
แผนกลยุทธตา งๆ จนมีความคืบหนาอยางชัดเจน
โดยเฉพาะการขยายฐานลูกคา Preferred การ
กลับไปที่หนาสารบัญ

ปรับปรุงเครือขายสาขาใหมีประสิทธิผลสูงสุด
การพัฒนาพันธมิตรธุรกิจและความรวมมือตางๆ
ความสำเร็จในการปรับเปลีย่ นธุรกิจ การสนับสนุน
เงินทุนใหกับลูกคาผานเครือขายอาเซียนของ
กลุมซีไอเอ็มบี และการรักษาวินัยการใชจาย
โดยพนักงาน #teamCIMB ถือเปนสวนสำคัญ
ที่ขับเคลื่อนองคกรสูความสำเร็จดังกลาว และ
จะยังคงรวมกันขับเคลื่อนองคกรใหแข็งแกรง
และดียิ่งขึ้นกวาเดิม
ทัง้ นีก้ ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ถี อื เปนหัวใจสำคัญ
ที่ธนาคารยึดถือในการดำเนินการตามเปาหมาย
ที่วางไว โดยกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยึดมั่น
ที ่ จ ะดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย า งโปร ง ใสตามหลั ก การ
กำกับดูแลกิจการที่ดีภายใตนโยบายการตอตาน
การคอร ร ั ป ชั ่ น และหลั ก จรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ
ในป 2560 ธนาคารจะมีการเสนอขายหุน เพิม่ ทุน
ตามสิ ท ธิ เ พื ่ อ เสริ ม สร า งฐานะเงิ น กองทุ น ให
แข็ ง แกร ง ขึ ้ น และสร า งความคล อ งตั ว ในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจตาม
แผนธุรกิจที่วางไว โดยกลุมซีไอเอ็มบีจะใหการ
สนับสนุนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวอยาง
เต็มที่ และภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกลาว
ธนาคารจะมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงและอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 18.5 และรอยละ 13.1 ตามลำดับ
ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะ
กรรมการธนาคารในระหวางป 2559 ผมขอ
ขอบคุณคุณสุภคั ศิวะรักษ ทีไ่ ดบริหารและนำพา
ธุรกิจกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สูความสำเร็จ
มาเปนลำดับตลอดชวงระยะเวลาที่ทานดำรง
ตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารของธนาคาร และผมขอตอนรับ
คุณประเวช องอาจสิทธิกุล และดาโตะ ลี ค็อก
ควอน ซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการใหม ตลอดจน
ขอตอนรับคุณกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการ
ผู  จ ั ด การใหญ แ ละประธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห าร
ทานใหมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอแสดง
ความขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ไดใหการ
สนับสนุนธนาคารดวยดีเสมอมา และขอแสดง
ความชื่นชมคณะผูบริหารและพนักงาน #team
CIMB ที่ไดทุมเททำงานหนักมาอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการธนาคารขอใหคำมั่นสัญญาวา
จะมุงมั่นดำเนินการอยางเต็มความสามารถเพื่อ
สรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหกับผูถือหุนตอไป

ป 2559 ธนาคารดำเนินธุรกิจ
ภายใตธีม “Recharged #teamCIMB”
ซึ่งสื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นอยางตอเนื่อง
เพ�่อบรรลุเปาหมายป 2018 หร�อ T18
ทั้งในการเสร�มสรางความแข็งแกรง
ในบทบาทการเปนธนาคารอาเซียน
ชั้นนำและการสรางซี ไอเอ็มบีที่ดียิ�งข�้น
กวาเดิม เพ�่อตอบสนองความตองการ
ของผูที่เกี่ยวของทุกกลุม
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ----- รายงานประจำป 2559

สารจาก
ประธานเจาหนาที่
บร�หาร
กิตติพันธ อนุตรโสตถิ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บร�หาร

ธนาคารยังคงมุงเนนบทบาท
การเปนธนาคารอาเซียน
โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ
นวัตกรรมและบร�การที่เปนเลิศ
ใหกับลูกคาผานเคร�อขาย
ของกลุมซี ไอเอ็มบี
ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค
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เรียน ทานผูถือหุน
เศรษฐกิจไทยฟน ตัวอยางคอยเปนคอยไป
ในป 2559 โดยมีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ร อ ยละ 3.2 อั น เป น ผลจากการลงทุ น
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐและ
การทองเที่ยว อีกทั้งปญหาภัยแลงที่
คลี่คลายลงทำใหผลผลิตทางการเกษตร
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ สงผลดีตอ ภาคเกษตรกรรม
ทั ้ ง นี ้ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น
(กนง.) ไดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
รอยละ 1.50 เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามประเทศไทย
ประสบกั บ แรงกดดั น ภายในทั ้ ง จาก
รายไดภาคเกษตรกรรมที่ตกต่ำ ตลอดจน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่
ซบเซา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับ
ตัวลดลง ทำใหการเติบโตของสินเชื่อ
อยูในระดับต่ำ จากปจจัยภายในตางๆ
ดังกลาว สงผลใหเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจธนาคารโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยระบุวาระบบธนาคารมีหนี้
NPL โดยรวมสูงขึ้นรอยละ 0.28% ทั้งนี้
ในป 2560 มีแนวโนมทีจ่ ะมีความทาทาย
ตางๆ จากแรงกดดันภายนอกเปนหลัก
ไม ว  า จะเป น มาตรการทางการค า ของ
สหรัฐอเมริกาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน และสภาวะตลาดทุนทีผ่ นั ผวนมากขึน้
อยางไรก็ตาม ธนาคารจะเดินหนาขับเคลือ่ น
ธุรกิจโดยมีการติดตามสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่ซับซอนนี้อยางตอเนื่องเพื่อ
สร า งเสถี ย รภาพในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
อยางยั่งยืน
ท า มกลางสภาวการณ ท ี ่ ท  า ทายต า งๆ
กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงมี
สถานะการประกอบธุรกิจหลักที่มั่นคง
แมวาในป 2559 จะมีผลขาดทุนสุทธิ
629.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลกำไร
สุทธิ 1,052 ลานบาท ในป 2558 โดยมี
สาเหตุจากการตั้งสำรองสูงขึ้นเพื่อรองรับ
หนี้ NPL จากบางกลุมอุตสาหกรรม
โภคภั ณ ฑ ท ี ่ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น ในระหว า งป
รวมถึงการตั้งสำรองทั่วไปที่สูงขึ้นจาก
สภาวะเศรษฐกิ จ ที ่ ม ี ก ารฟ  น ตั ว อย า ง
เชื่องชา
จากผลประกอบการในปที่ผานมา รายได
ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1,388.7 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 16.4 อันเปนผลมา
จากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลง และมี
รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
เพิม่ ขึน้ 167.9 ลานบาท หรือรอยละ 11.4
จากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมสินเชื่อ
เชาซื้อและสิทธิการเชาทางการเงินและ
เบี้ยประกัน สงผลใหธนาคารมีกำไรจาก

การดำเนินงานหลักกอนหักสำรองสูงสุด
เทาที่เคยมีมาจำนวน 5,505 ลานบาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 7.8 นอกจากนี้
ธนาคารยั ง มี อ ั ต ราส ว นค า ใช จ  า ยต อ
รายไดลดลงมาอยูที่รอยละ 57.4 จาก
รอยละ 58.3 ในป 2558 จากการทีส่ ามารถ
บริ ห ารค า ใช จ  า ยได ด ี ข ึ ้ น และมี ร ายได
เพิ่มขึ้นโดยธนาคารมี ส  ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี้ยสุทธิ (net interest margin –
NIM) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.27 ในป 2558
เปนรอยละ 3.77 เนือ่ งจากสามารถบริหาร
ตนทุนทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อัตราสวนหนี้ NPL ขั้นตน (gross NPL
ratio) และสัดสวนสำรองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตอสินเชือ่ ดอยคุณภาพ (loan loss
coverage ratio) ของธนาคารอยูท ร่ี อ ยละ
6.1 และ 77.3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการขายหนี้ NPL เสร็จสิ้นตนเดือน
มกราคม 2560 อัตราสวนหนี้ NPL ขัน้ ตน
และสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเชื่อดอยคุณภาพจะอยูที่รอยละ 4.8
และ 86.4 ตามลำดับ ทั้งนี้ ธนาคารไมมี
ป ญ หาคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย เ ชิ ง ระบบ
แตอยางใดและยังคงมีสถานะเงินกองทุน
ที่แข็งแกรงโดยมีอัตราสวนเงินกองทุน
ต อ สิ น ทรั พ ย เ สี ่ ย งและอั ต ราส ว นเงิ น
กองทุนชั้นที่ 1 เทากับรอยละ 16.1 และ
10.7 ตามลำดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑของ
ทางการและเกณฑภายในของธนาคาร
ธนาคารยั ง คงมุ  ง เน น บทบาทการเป น
ธนาคารอาเซียน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ
นวั ต กรรมและบริ ก ารที ่ เ ป น เลิ ศ ให ก ั บ
ลูกคาผานเครือขายของกลุมซีไอเอ็มบี
ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค โดยในป 2559
ธนาคารไดรับรางวัล Best Business
Model Execution Award จากวารสาร
The Asian Banker สำหรับการใหบริการ
Beat Banking ภายใต ก ารร ว มเป น
พันธมิตรกับ AIS และโครงการปรับเปลีย่ น
ธุรกิจของธนาคารไดรับยกยองในฐานะ
Highly Commended in The Most
Innovative Business Model จาก Retail
Banker International ในขณะเดียวกัน
โครงการสรางสรรคของสายสารสนเทศ
และปฏิบัติการไดรับรางวัล Best Governance Risk and Compliance Project
จากวารสาร The Asian Banker และ
รางวัล Excellent Award under Core
Process Improvements ในงาน Thailand
ICT Excellence Award นอกจากนี้ ธุรกิจ
ด า นบริ ห ารเงิ น และวาณิ ช ธนกิ จ ของ
ธนาคารยังควารางวัลตางๆ มากมาย
จากนิตยสาร The Asset ไมวาจะเปน
รางวัล Most Innovative Deal รางวัล
Best Bank Capital Bond of Thailand

รางวัล Best Structured Products House
และรางวัล Best Credit Derivatives
House นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับการ
ยกยองจากบริษัท Thompson Reuters
ใหเปน Best Currency Liquidity Provider
และ Best THB FX Spot Contributor
ตลอดจนผลสำรวจของ Asiamoney
ปรากฎวาธนาคารครองอันดับ 1 ทั้งใน
ดาน Best Overall FX Services ดาน
Best FX Products & Services และ
ดาน Best FX Research & Market
Coverage รางวัลความสำเร็จเหลานี้
เปนการพิสูจนใหเห็นวา #teamCIMB
มีความมุงมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ
และบริการระดับชัน้ นำของตลาดแกลกู คา
อยูเสมอ
ในการ “FORWARD” - “กาวไปอีกขั้น สู
เปาหมายทีต่ ง้ั ไว” ในป 2560 คาดวาภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมจะยังคงมีความทาทาย
ตางๆจากปจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้น
ฝายจัดการของธนาคารจะมุงสรางการ
เติบโตของธุรกิจอยางมีวินัย โดยเนนการ
เพิ่มผลตอบแทนตอทุนที่มีการปรับตาม
คาความเสี่ยง (risk adjusted return on
capital) ธนาคารจะดำเนินมาตรการ
ควบคุมคุณภาพสินทรัพยที่รัดกุมเขมงวด
ยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร 5Cs ซึง่ ไดแก Customer (ลูกคา)
Culture (วัฒนธรรม) Compliance (การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ) Cost (คาใชจาย)
และ Capital (เงินทุน) ทั้งนี้ ในป 2560
ดวยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกลุม
ซีไอเอ็มบี ธนาคารจะเสนอขายหุน สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ
ฐานะเงินกองทุนและงบดุล โดย #team
CIMB มุงมั่นที่จะดำรงความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต และความโปร ง ใสในการดำเนิ น
ธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนโครงการ CSR
ตางๆ ทั้งในดานการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการจัดการ ผมขอ
ขอบคุณทานผูถ อื หุน ลูกคา และพันธมิตร
ธุรกิจทุกทานที่ไดใหความไววางใจและ
สนับสนุนธนาคารดวยดีตลอดปที่ผานมา
ผมขอขอบคุณและสงความปรารถนาดี
ไปยังคุณสุรชัย จิตตรัตนเสนีย คุณปนุท
ณ เชียงใหม คุณสิริพร อำพันวงษ และ
คุ ณ สุ ภ ั ค ศิ ว ะรั ก ษ อดี ต กรรมการ
ผู  จ ั ด การใหญ แ ละประธานเจ า หน า ที ่
บริหาร ซึ่งไดเกษียณอายุในปที่ผานมา
และทายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณ #team
CIMB ที่ไดทุมเททำงานหนักและสรางสรรคผลงานใหกับองคกร ซึ่งจะเปนแรง
ขับเคลื่อนใหธนาคารกาวขึ้นเปนธนาคาร
อาเซียนชั้นนำตอไป
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เรียน ทานผูถือหุน
ในป 2559 มีเรื่องราวนาสนใจเกิดขึ้น
มากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในทิศทางที่ใหความสำคัญ
ตอแนวคิดชาตินิยม-ประชานิยม และทำ
ใหเกิดการวิพากษวจิ ารณอยางกวางขวาง
ถึ ง ผลดี ผ ลเสี ย ของกระแสโลกาภิ ว ั ต น
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
เปนไปอยางรวดเร็ว หรือการทีร่ าคาน้ำมัน
ตกต่ำลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 12 ป เงิน
ปอนดมีการดอยคาลงในระดับที่ไมเคย
เปนมากอนนับตัง้ แตคริสตทศวรรษ 1980
รวมถึงการเติบโตอยางกาวกระโดดของ
อุตสาหกรรมรถยนตไรคนขับ โดยมีอเู บอร
เปนผูน ำรองธุรกิจดังกลาวในสหรัฐอเมริกา
เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางตอเนื่องในป
2559 แมตองประสบกับภาวะภัยแลง
เศรษฐกิ จ ยั ง คงเติ บ โตที ่ ร  อ ยละ 3.2
ในขณะที่ตลาดหลักทรัพยไทยจัดอยูใน
กลุมตลาดหลักทรัพยที่ทำผลงานไดดี
เยี่ยมในปที่ผานมาโดยประเทศไทยยังคง
มี ส ถานะบั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล ที ่
แข็งแกรง ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น การเติบโต
อยางตอเนื่องของธุรกิจทองเที่ยวและ
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
ลวนเปนปจจัยบวกตออุตสาหกรรมอุปโภค
บริ โ ภคการท อ งเที ่ ย วและโครงสร า ง
พื้นฐานของประเทศ
ในสภาวะแวดลอมดังกลาว ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงมีกำไรจากการ
ดำเนินงานกอนหักสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 7.8 อันเปนผลมาจาก
ผลประกอบการที่ดีขึ้นดานธุรกิจลูกคา
รายย อ ยและธุ ร กิ จ ลู ก ค า ขนาดใหญ
แผนการบริหารคาใชจายตางๆ ที่ไดริเริ่ม
ไวสง ผลลัพธเชิงบวกตอเนือ่ ง โดยธนาคาร
มี อ ั ต ราส ว นค า ใช จ  า ยต อ รายได ล ดลง
รอยละ 0.84 มาอยูที่รอยละ 57.4 และมี
ส ว นต า งระหว า งอั ต ราส ว นการเติ บ โต
ของรายไดกับอัตราสวนการเติบโตของ
ตนทุนคาใชจาย (JAW) เทากับรอยละ
4.2 อยางไรก็ตาม สำรองหนี้สูญที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากกลุมลูกคาพาณิชยธนกิจเปน
หลักสงผลใหกลุม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
มี ผ ลประกอบการขาดทุ น สุ ท ธิ จ ำนวน
629.5 ลานบาท
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สายงานธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ข องธนาคาร
ยังคงมีเปาหมายที่จะเสริมสรางความ
แข็งแกรงดานเครือขายอาเซียน โดยให
การสนับสนุนดีลธุรกิจระหวางประเทศ
และแนะนำลูกคาไปยังกลุมซีไอเอ็มบี
ในประเทศอื่นอยางตอเนื่อง โดยประสบ
ความสำเร็ จ ในหลากหลายดี ล ธุ ร กิ จ
ดีลที่สำคัญอาทิ การเสนอขายหลักทรัพย
แกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
ของบริษัทพลังงานชั้นนำแหงหนึ่งของ
ไทยมู ล ค า 300 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ
ซึ่งทำใหไดรับรางวัล Best IPO Deal of
the Year จากงาน 10th Annual Alpha
Southeast Asia Deal & Solution
Awards 2016 และรางวัล Best Capital
Markets Deal จากงาน IFRS Asia
Awards 2016 ในสวนของธุรกิจพาณิชย
ธนกิจ ธนาคารมุงเนนปรับปรุงกระบวน
การสินเชื่อ โดยสรางความแข็งแกรง
ฐานธุรกิจสินเชื่อพรอมกับปรับปรุงการ
เรียกคืนหนี้สูญใหมีลักษณะเชิงรุกมาก
ขึ้น สำหรับธุรกิจลูกคารายยอย ธนาคาร
มีผลประกอบการกำไรเปนครั้งแรกโดย
มีรายไดเติบโตจากปกอนถึงรอยละ 534
ในป 2559 กลุมซีไอเอ็มบีไดดำเนิน
โครงการตางๆ กวา 400 โครงการภายใต
แผน T18 ซึ่งสวนหนึ่งเปนโครงการของ
ธนาคาร โครงการที่มีความคืบหนาเปน
อยางมากไดแก โครงการที่มุงเนนธุรกิจ
ลูกคารายยอยในประเทศไทยซึ่งธนาคาร
ไดดำเนินการปรับปรุงแพลตฟอรมการ
ใหบริการผลิตภัณฑสำหรับลูกคาธนบดี
ธนกิจ การใชประโยชนจากระบบดิจิตอล
ในการใหบริการแกลูกคารายยอยทั่วไป
และการรวมเปนพันธมิตรเชิงกลยุทธกับ
เอไอเอสและเซเวนอีเลเวนเพื่อใหลูกคา
มีชองทางที่เปนทางเลือกมากขึ้นในการ
ใชบริการของธนาคารทั้งการเปดบัญชี
การฝากเงิน การโอนเงินผาน SpeedSend การแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
สินเชื่อสวนบุคคล และ บริการบัตรเดบิต
และบัตรเครดิต
ในป 2560 ธนาคารจะยังคงดำเนินการ
ตามแผนริเริ่มและโครงการสำคัญตางๆ
เพื ่ อ สร า งความแข็ ง แกร ง ทางธุ ร กิ จ
รวมถึงการจัดตั้งศูนยดิจิตอลและการ
วางตำแหนงแบรนดใหมคือ “Forward”
– “กาวไปอีกขั้น สูเปาหมายที่ตั้งไว”

นอกจากนี้ ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและ
การดำเนินโครงการตามแผน T18 จะ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร 5Cs ซึ ่ ง
ประกอบดวย Customer (ลูกคา) Capital
(เงินทุน) Cost (คาใชจาย) Culture
(วัฒนธรรม) และ Compliance (การ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎเกณฑ ) โดยธนาคาร
มุงเนนที่จะขยายธุรกิจใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน โดยจะปรับปรุงผลตอบแทนที่มี
การปรับตามคาความเสี่ยงและติดตาม
ดูแลคุณภาพสินทรัพยอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง ทั้งนี้ ในการเสริมสรางฐาน
เงิ น ทุ น และงบดุ ล ให ม ี ค วามแข็ ง แกร ง
ธนาคารไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสิทธิจำนวนประมาณ 5,500 ลานบาท
เพื่อยกระดับฐานะเงินกองทุนและงบดุล
ของธนาคารให แ ข็ ง แกร ง และรองรั บ
การขยายธุรกิจในอนาคต ดวยความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายใน ผนวกกับ
เครือขายที่แข็งแกรงทั้งภายในประเทศ
และในระดับภูมิภาค รวมถึงรูปแบบการ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที ่ ป รั บ เปลี ่ ย น และการ
ร ว มมื อ กั น เป น ที ม เวิ ร  ก ภายในกลุ  ม
ซีไอเอ็มบี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จึงมีความพรอมที่จะกาวเขาสูป 2560
ตามแผนดำเนินการที่วางไวอยางชัดเจน
เพื ่ อ ส ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารที ่ ด ี
ใหกับลูกคาทั้งในปจจุบันและในอนาคต
กลุมซีไอเอ็มบียังคงมุงมั่นที่จะสนับสนุน
และเสริมสรางศักยภาพการเติบโตและ
การพัฒนาของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนดวยความเชือ่ มัน่ วาเศรษฐกิจไทย
จะฟนตัวอยางตอเนื่องและประเทศไทย
จะยังคงเปนฐานเชิงกลยุทธหนึ่งของกลุม
ซีไอเอ็มบีในการพัฒนาและรองรับธุรกรรม
การคาระหวางประเทศในอาเซียนตอไป
ทั้งนี้กลุมซีไอเอ็มบีมีความคาดหวังวา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะมีผลประกอบการที ่ ด ี ข ึ ้ น สอดรั บ กั บ การเติ บ โตของ
ประเทศและภูมิภาคในอนาคต
สุ ด ท า ยนี ้ ในนามของกลุ  ม ซี ไ อเอ็ ม บี
ผมขอแสดงความขอบคุณตอรัฐบาลไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย ลูกคาและผูถือ
หุนของธนาคาร รวมไปถึงคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อนรวมงานใน #teamCIMB
และผู  เ กี ่ ย วข อ งทุ ก ท า นที ่ ไ ด ใ ห ค วาม
ไววางใจและมีสวนรวมในการสนับสนุน
ความสำเร็จของธนาคารดวยดีตลอดมา

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จ�งมี
ความพรอมที่จะกาวเขาสูป 2560
ตามแผนดำเนินการที่วางไว
อยางชัดเจน เพ�่อสงมอบผลิตภัณฑ
และบร�การที่ดี ใหกับลูกคา
ทั้งในปจจ�บันและในอนาคต

สารจากประธาน
เจาหนาที่บร�หาร
กลุมซี ไอเอ็มบี

เต็งกู ดาโตะ ศร� ซาฟรูล อาซิส
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
กลุมซีไอเอ็มบี
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คณะกรรมการธนาคาร
1 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
2 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสำรอง กรรมการกำหนด
คาตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ
3 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นางวาทนันทน พ�เทอรสิค
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ
5 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ
6 นายจ�ตรพงษ กวางสุขสถิตย
กรรมการ
กรรมการและประธานสำรอง
Board Risk Committee
7 นางสาวเซร�นา ตัน เหม ชเว็น
กรรมการ
กรรมการ Board Risk Committee
8 ดาโตะ ลี ค็อก ควอน
กรรมการ
ประธานกรรมการ Board Risk Committee
9 นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
10 นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บร�หาร
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คณะกรรมการจัดการ

6

20

10

1 นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

4 นายอาทิตย มาสถิรกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบร�หารความเสี่ยง

2 นายสุธีร โลวโสภณกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบร�หารเง�น

5 นายพรชัย ปทมินทร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจขนาดใหญ

3 นายอดิศร เสร�มชัยวงศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจรายยอย

6 นางบุษกร พ�ทธินันทน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

3

11

1

4
7

7 นางวร�มน นิยมไทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายพาณิชยธนกิจ

11 นางสาวสิร�พร สนั่นไพเราะ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานตรวจสอบภายใน

8 นางกนกไพ วงศสถิตยพร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานบร�หารทรัพยากรบุคคล

12 นายประภาส ทองสุข
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ดานสื่อสารองคกร

9 นายเจสัน ลีออง กอก ยิว
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายการเง�น

13 นายพ�สิทธิ์ สุจร�ตโศภิต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายบร�หารธุรกรรมการเง�น

10 นายตัน คีท จ�น
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานกลยุทธ

8
9

2

5

13

12

กลับไปที่หนาสารบัญ
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โครงสรางองคกร
บังคับใหมีผลตั้งแต 31 มกราคม 2560 เปนตนไป

ประธานกรรมการ / คณะกรรมการธนาคาร
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานกฎหมาย
ดานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
งานกลยุทธ
ดานว�ศวกรรมธุรกิจ
สาขาเว�ยงจันทน

สายธุรกิจ
ขนาดใหญ
สายบรรษัทธุรกิจ
ทีมอาเซียน 1
ทีมอาเซียน 2

ดานสื่อสารองคกร
ดานกลยุทธ

สายธุรกิจ
รายยอย
บร�หาร
ชองทางการขาย
ธุรกิจรายยอย
บร�หารผลิตภัณฑ
การออม

สายพาณิชย
ธนกิจ

ธนบดีธนกิจ 1

ดานพาณิชยธนกิจ
ขนาดกลาง

ธนบดีธนกิจ 3

ดานพาณิชยธนกิจ
ขนาดยอม
ดานบร�หาร
กลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ

ทีมวาณิชธนกิจ 1

ผลิตภัณฑ
สินเชื่อรายยอย
และผลิตภัณฑ
บัตรเครดิต

ทีมวาณิชธนกิจ 2

ปฏิบัติการ
สินเชื่อรายยอย

ทีมพ�จารณา
สินเชื่อพาณิชยธนกิจ
ขนาดยอม

ทีม Corporate
Finance และ Equity
Capital Markets

กลยุทธการตลาด
ลูกคาบุคคล

ทีมเง�นฝากและ
กลยุทธเง�นฝาก

ทีมธุรกิจ 2
สายวาณิชธนกิจ

ดานธุรกิจญี่ปุน
ดานธุรกิจสถาบันการเง�น
ดานว�เคราะหสินเชื่อ
และบร�หารความเสี่ยง
ดานบร�หารจัดการธุรกิจ

ควบคุมความเสี่ยง
ธุรกิจรายยอย

ธนบดีธนกิจ

ดานพาณิชยธนกิจ
ขนาดใหญ

ธนาคารดิจ�ตอล

ทีมธุรกิจ 1

22

สำนักกรรมการ
ผูจัดการใหญ

ธนบดีธนกิจ 2
ที่ปร�กษาการลงทุน
และผลิตภัณฑ
ธนบดีธนกิจ
สนับสนุน
และบร�การลูกคา
ธนบดีธนกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบสินเชื่อ
ฝายตรวจสอบสำนักงานใหญ
ฝายตรวจสอบธุรกิจรายใหญและความเสี่ยง
ฝายตรวจสอบการปฏิบัติการ
ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนางานตรวจสอบ
ฝายสอบทานสินเชื่อ

ดานตรวจสอบ
ภายใน
ฝายกำกับ
การปฏิบัติงาน
สาย
บร�หารเง�น
รองสายบร�หารเง�น
ดานการตลาด
ผลิตภัณฑการเง�น
ดานโครงสราง
การเง�นและตลาดเง�น
ดานธุรกรรม
ตลาดทุน
ทีมคาอนุพันธการเง�น
ทีมพัฒนา
ผลิตภัณฑการเง�น
Regional
Commercial Business
Development
and e-Treasury
ทีมว�เคราะหความเสี่ยง
ธุรกิจบร�หารเง�น
งานพัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ

สายบร�หาร
ธุรกรรมการเง�น
ดานบร�การธุรกิจ
หลักทรัพย
ดานบร�หาร
ผลิตภัณฑธุรกิจ
ตางประเทศ
ดานการตลาด
และบร�หารผลิตภัณฑ
ธุรกรรมเง�นสด
ดานบร�หาร
ความสัมพันธลูกคา
และบร�การ
ดานพัฒนาธุรกิจ
และนวัตกรรมใหม

สายบร�หาร
ความเสี่ยง

สายการเง�น

สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ดานว�เคราะห
ความเสี่ยง
ดานเครดิต
และระบบบร�หาร
ความเสี่ยง

ดานการเง�น

ดานเทคโนโลยี

ดานบร�หาร
เง�นกองทุนสินทรัพย
และหนี้สิน

ดานปฏิบัติการ

ดานความเสี่ยง
ดานเครดิต

ฝายจัดซื้อจัดจาง
และบร�หาร
สำนักงานกลาง

ทีมบร�หารความเสี่ยง
สินเชื่อรายยอย
ทีมบร�หาร
สินทรัพยกลุมพ�เศษ
ทีมบร�หารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
ทีมบร�หารความเสี่ยง
ดานตลาด
ทีมบร�หารความเสี่ยง
ดานสินทรัพย
และหนี้สิน
สำนักว�จัย

ทีมวางแผน
กลยุทธและบร�หาร
จัดการความเสี่ยง
สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ทีม Treasury
Finance
ทีมการเง�นธุรกิจ
รายยอย
ทีมว�เคราะหการเง�น
ธุรกิจขนาดใหญ
สวนงานระบบ
สารสนเทศรายงาน
เพ�่อการบร�หารและ
สนับสนุนทางดาน
จัดทำรายงาน
ทางการบร�หาร
สวนงานบร�หาร
งบประมาณและตนทุน
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โครงการและ
กิจกรรมดาน CSR

การดำเนินโครงการเพ�่อสังคมในปที่ 6 ของธนาคาร ยังคงมุงมั่นในการตอบแทน
แกสังคมไทย โดยมุงเนนดานการศึกษา ซึ่งถือเปนรากฐานที่สำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ผานการสรางเสร�มคุณภาพการเร�ยนการสอนทางดาน ICT (Information
and Communication Technology) โดยในป 2559 ธนาคารไดสงมอบศูนยเร�ยนรู
คอมพ�วเตอรและหองสมุดชุมชน พรอมระบบ Internet ใหแกโรงเร�ยนในชนบท
ที่ขาดแคลน จำนวน 10 โครงการ 35 โรงเร�ยน เพ�่อเปดโลกกวางทางการศึกษา
และยกระดับมาตรฐานการเร�ยนการสอนของเยาวชนในพ�้นที่หางไกลความเจร�ญใหดี
ยิ�งข�้น เปนการสรางความเขมแข็งและความเจร�ญกาวหนาใหแกโรงเร�ยน

24

ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของ
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย
ยังไดใหความรวมมือ
อยางตอเนื่องในโครงการดาน
Financial Literacy “รูเก็บ
รูใช สบายใจ” ซึ่งมีเปาหมาย
เพื่อปลูกฝงความรูดานการ
วางแผนทางการเงิน การสราง
วินัยทางการเงิน และคุณธรรม
เรื่องการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางบูรณาการใหกับ
สังคม ตั้งแตระดับเยาวชน
เพื่อสรางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับ
ประเทศตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดนำมาตอยอด
โดยการนำพนักงานของธนาคารที่เปนตัวแทน
วิทยากรจากโครงการดังกลาว มาจัดสัมมนา
ในหัวขอ “4 รู สูการออม” โดยการสอน
วิธีการบันทึกรายรับรายจายใหแกนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชนในพื้นที่สำหรับโรงเรียน
ที่ธนาคารไดใหการสนับสนุนดานการศึกษา
อีกดวย โดยมุงหวังที่จะขยายความรู
ความเขาใจเรื่องการเงินและการออมดังกลาว
ลงไปสูในระดับครอบครัว
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นอกจากนั้น ธนาคาร
ไดดำเนินโครงการ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
โดยในปที่ผานมาไดจัดทำโครงการ
รวม 6 โครงการ เนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางแหลงเรียนรูในชุมชน การระดม
ความรูและประสบการณของผูสูงอายุ
มาถายทอดใหแกชุมชน ซึ่งนอกจากจะเปน
การถายทอดองคความรูจากรุนสูรุนแลว
ยังถือเปนศาสตรที่ชวยบำบัดความชราภาพ
อีกแขนงหนึ่ง

ธนาคารยังไดเชิญชวน
ลูกคาในภูมิภาคตางๆ
รวมถึงมูลนิธิและองคกร
ที่ไมแสวงหากำไร
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสื่อมวลชน
เขารวมเปนพันธมิตร
เพื่อใหการดำเนินโครงการมีพลังที่เขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น อาทิ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ครอบครัวขาวสถานีโทรทัศนชอง 3
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด จำกัด
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
บริษัท มายนเอ็กซซิบิท จำกัด เปนตน
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นอกจากนี้ ธนาคารยังเดินหนาสงเสริมใหพนักงานและผูบริหารของธนาคาร ไดมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยผานแนวคิด “ครั้งหนึ่งในชีวิตจิตอาสา” เพื่อรณรงคและปลูกจิตสำนึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงาน
และครอบครัว ตลอดจนสรางความผูกพันและภาคภูมิใจในองคกร เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ ศูนยเยาวชนบอนไก กิจกรรม
บริจาคโลหิต กิจกรรมอาสาปนรักจากจิตอาสาแกผูพิการ และกิจกรรม "ตะลุย ตะลอน ไปนอนโรงเรียน” ณ จ.ศรีสะเกษ
ที่นอกจากจะนำพนักงานธนาคารไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมแลว ยังเปดโอกาสใหพนักงานไดสัมผัสและเขาใจถึงวิถีชีวิตของ
เกษตรกร โดยผานกิจกรรมตางๆ ที่สอนโดยชุมชนในพื้นที่ เชน การสานตะกราจากกานมะพราว การทำปุยชีวภาพ การทำขนม
พื้นบาน เปนตน
โครงการดานการศึกษา ศูนยเร�ยนรูคอมพ�วเตอรและหองสมุดชุมชน 10 โครงการ จำนวน 35 โรงเร�ยน ไดแก
โรงเร�ยนบานฉลุง
อ. หาดใหญ จ. สงขลา

โรงเร�ยนชุมชนบานใหมหนองไทร
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานวังร�
จ. สระแกว

โรงเร�ยนวัดประดูหอม
อ. สทิงพระ จ. สงขลา

โรงเร�ยนบานกุดมวง
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานเนินสะอาด
จ. สระแกว

โรงเร�ยนสัตหีบ
เขตกองเร�อยุทธการ
อ. สัตหีบ จ. ชลบุร�

โรงเร�ยนบานทดเจร�ญ
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานโนนผาสุก
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานคลองวัว
จ. สระแกว

โรงเร�ยนวัดสารคุณสโมสร
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานคลองยางประชาสรรค
จ. สระแกว

โรงเร�ยนวัดหวยเดื่อ
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานกุดหิน
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานหนองมั่ง
จ. สระแกว

โรงเร�ยนเมืองไผ
จ. สระแกว

โรงเร�ยนวัดหนองมวง
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานไทยสามารถ
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานหนองจาน
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานหนองตะเคียนบอน
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานใหมศร�จำปาทอง
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานทดนอย
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานทาชาง
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานซับใหญ
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานภักดีแผนดิน
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานพงแขม
อ. สตึก จ. บุร�รัมย
โรงเร�ยนบานหนองมวงหวาน
อ. หวยแถลง จ. นครราชสีมา
โรงเร�ยนสวัสดีว�ทยา
อ. ข�ขันธ จ. ศร�สะเกษ
โรงเร�ยนวัดใหมบำรุงธรรม
อ. สองพ�่นอง จ. สุพรรณบุร�
โรงเร�ยนบานนาน้ำชุม
อ. สรางคอม จ. อุดรธานี
โรงเร�ยนบานหลักปน
อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โรงเร�ยนบานใหมถาวร
จ. สระแกว
โรงเร�ยนบานคลองนางาม
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานโนน
จ. สระแกว

โรงเร�ยนบานหวย
จ. สระแกว

โครงการดานสังคมและสิ�งแวดลอม 6 โครงการ ดังนี้

.
.

โครงการอาสาปนรัก
จากจ�ตอาสา ปที่ 6
โครงการปลูกปา 3 ลานกลา
ศาสนาค้ำพะยูง ปที่ 3
อ. วัฒนานคร จ. สระแกว

.
.
.

โครงการ Green 24 in Rayong
บร�จาคโลหิต

.

ปรับปรุงโรงอาหารใหมใหนอง
รวมฉลอง ASEAN DAY
โรงเร�ยนบานเขาอีสาน จ. ราชบุร�

โครงการชวยภัยแลง จ. สระแกว
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับการรับรองให้เป็น “สมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต” อย่างสมบูรณ์
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption)
และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติ
และข้อก�ำหนดที่เหมาะสมในการป้องกัน
การคอร์รัปชั่น ธนาคารได้จัดท�ำนโยบาย
และแนวปฏิบัติ เรื่อง “การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนด�ำเนินการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติ โครงสร้าง
การรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
และนอกเหนือจากการประกาศใช้
นโยบายแล้ว ธนาคารยังได้จัดท�ำไว้ ใน
ระบบ E-Learning เพื่อส่งเสริม
การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
พนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งป้องกันและลดโอกาสของ
การน� ำ มาซึ่ ง ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด คอร์ รั ป ชั่ น โดย
คณะกรรมการได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
เรื่ อ ง การให้ การรั บ ของขวั ญ และการเลี้ ย งรั บ รอง
(No Gift Policy) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ด� ำ เนิ น
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญหลัก
ในการประกอบธุ ร กิ จ ของธนาคารและบริ ษั ท ลู ก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการขยายผลไปยัง
บุ ค คลภายนอก โดยการแจ้ ง ไปยั ง คู ่ ค ้ า และลู ก ค้ า
ของธนาคารเพื่อขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ
แก่ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการต่อ
ต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท อีกทั้งธนาคารได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และทาง CIMBNET
เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
ของธนาคาร
จากการที่ ค ณะกรรมการของธนาคารตระหนั ก ถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม จึ ง ได้
ก� ำ หนดนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และคุ ้ ม ครอง
ปกป้ อ งพนั ก งานที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ให้ เ บาะแส
(Whistleblowing Policy) เพือ่ ให้ความคุม้ ครอง ปกป้อง
และให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ พ นั ก งานที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผย
แจ้ ง หรื อ ชี้ ช ่ อ งข้ อ มู ล การกระท� ำ ความผิ ด การ
ประพฤติผิดต่อหน้าที่ การทุจริตของพนักงานธนาคาร
และการที่พนักงานธนาคารมีการปฏิบัติทีไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของธนาคาร รวมทั้ง
จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสข้ อ ร้ อ งเรี ย นได้
โดยตรงไปยั ง ประธานกรรมการ หรื อ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ท�ำการเปิดเผย
ช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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จากประชาคมอาเซียน สู่ RCEP ...
พร้อมรับมือกระแสโลกาภิวัตน์
จากอาเซียน สู่ RCEP

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความ
ร่วมมือกันทางการค้าและ
การลงทุน ดังเห็นได้จาก
การทยอยลดและ
เลิกอุปสรรคการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน
ท�ำให้การค้าการลงทุน
ในอาเซียนมีความ
คล่องตัวมากขึ้น
ขณะทีบ่ างสาขาของภาคบริการ เช่น สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว
และสาขาโลจิสติกส์ ได้เปิดให้นักลงทุน
อาเซี ย นด้ ว ยกั น สามารถถื อ หุ ้ น ได้ สู ง สุ ด
ถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาแล้ว
ที่อาเซียนต้องมองไกลกว่าการผูกพันใน
กรอบของอาเซี ย น 10 ประเทศ นั่ น คื อ
การบู ร ณาการกั บ เศรษฐกิ จ โลกเพื่ อ ให้
อาเซียนเป็นตลาดที่กว้างกว่าเดิม
ในรอบปีที่ผ่านมา มีกระแสการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับ
ภายนอกหลักๆ อยู่ 2 ด้าน คือ การเจรจา
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ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement หรือ
TPP) และการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership
หรือ RCEP)
TPP เป็ น ความตกลงการค้ า เสรี ก รอบ
พหุภาคีที่มีการเปิดเสรีครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และมีมาตรฐานสูง
ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิกทัง้ สิน้ 12 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ชิลี
เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญีป่ นุ่ และชาติ
สมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน และเวียดนาม ประเทศไทย
ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP ท�ำให้
มี ก ารมองว่ า การปรั บ ลดภาษี ร ะหว่ า ง
ประเทศภาคี TPP อาจท�ำให้ไทยต้องเสีย
โอกาสและต้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ใน
การส่งออกที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความ
ไม่แน่นอนของการรวมกลุ่ม TPP ก�ำลัง
จะช่ ว ยสลายจุ ด อ่ อ นของไทยที่ ไ ม่ ไ ด้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ต้น จากการที่
ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ คนใหม่ แสดง
จุดยืนด้านนโยบายว่า ไม่ต้องการ TPP
ท�ำให้ไทยไม่เสียเปรียบความสามารถเชิง
แข่งขันในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มให้กับประเทศเวียดนาม
และอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลให้ กั บ

ประเทศมาเลเซีย ความน่าสนใจในการ
ลงทุนของไทยจึงยังมีอยู่
RCEP เป็นความตกลงพันธมิตรทางการค้า
ระดับภูมภิ าคทีเ่ ป็นกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ 6 ประเทศ คือ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ดังนั้น ความตกลง RCEP
จึงพัฒนามาจากความตกลงการค้าเสรีที่
อาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ
คือ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียนเกาหลี อาเซี ย น-อิ น เดี ย และอาเซี ย นออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด์ เพื่ อ เชื่ อ มโยง
เศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก
(Global Supply Chain) และมี ค วาม
สะดวกทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าความตกลงพันธมิตรทางการค้า
ระดับภูมิภาคจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ขึ้นในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลให้ RCEP เป็น
กลุม่ การค้าเสรีทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก พิจารณา
จากจีดีพีรวมของประเทศสมาชิกทั้งหมด
มีมูลค่าถึง 22.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีประชากร 3,300 ล้านคน หรือร้อยละ
50 ของประชากรโลก มีมูลค่าการค้าสูงถึง
10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ
30 ของการค้าโลก

พร้อมรับมือกระแสโลกาภิวัตน์
จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนและการ
คมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV
ที่ก�ำลังเติบโต และนักลงทุนสามารถใช้

ซี ไอเอ็มบี มีเคร�อขายเชื่อมโยงอยู 9 ใน 10 กลุมประเทศอาเซียน
พรอมดวยศักยภาพที่เขาถึงกวา 84% ของประชากร และ 88% ของผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมประเทศอาเซียน

อินโดนีเซีย

ไทย

มาเลเซีย

ฟ�ลิปปนส

สิงคโปร

เว�ยตนาม

พมา

กัมพ�ชา

บรูไน

ลาว

จำนวนประชากร (ลานคน)

258.8

69.0

31.7

104.2

5.6

92.6

52.3

15.8

0.4

7.2

ผลิตภัณฑมวลรวม
(พันลานเหร�ยญสหรัฐ)

862

296

292

293

18

13

12

395

194
63

เคร�อขายของ ซี ไอเอ็มบี

ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อตอบโจทย์การลงทุน ไทยจึงควรใช้โอกาส
นี้ผลักดันความร่วมมือทางการค้าของไทยในกลุ่ม RCEP ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดแรงกดดันจากการที่สหรัฐฯ ก�ำลังจะเปลี่ยนนโยบาย
การค้า มาเน้นผลิตสินค้าในประเทศมากขึ้น และลดการพึ่งพาตลาด
ต่างประเทศลง ซึ่งนโยบายของสหรัฐฯคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการที่ไทยเป็นคู่ค้า
ของสหรัฐฯและไทยยังเป็นคู่ค้าของจีนที่ผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐฯ

โดยตลอด เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามยืดหยุน่ และมีพลวัต และเป็นภูมภิ าค
ทีย่ งั ต้องการความร่วมมือจากประเทศภายนอกภูมภิ าค จึงมีความพร้อม
ในการสนับสนุนลูกค้าทั้งในด้านบรรษัทธุรกิจและธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่ต้องการขยายธุรกิจหรือการลงทุนไปในภูมิภาคอาเซียน
อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น โดยอาศัยความ
แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทั้งในด้านความ
เชี่ยวชาญและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

มองไปข้างหน้า
ภาคการเงินจะยังเป็นธุรกิจหลักของอาเซียน ทั้งนี้ การเปิดเสรีภาค
การเงิ น ทั้ ง ด้ า นการเชื่ อ มโยงระบบการช� ำ ระเงิ น ระหว่ า งประเทศ
สมาชิก การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย และการพัฒนาตลาดทุนโดย
อาศัยการเชื่อมโยงตลาดทุนของแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าด้วย
กัน ถือเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความส�ำคัญ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
ธนาคารกลางหลายประเทศในอาเซียนพยายามที่จะส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นในการเป็นสื่อกลางส�ำหรับการช�ำระค่าสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความสะดวกและลดต้นทุน
ในการท�ำธุรกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบทบาทของธนาคารพาณิชย์
เพื่อเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจด้วย

ขณะเดียวกัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ซีไอเอ็มบี ก็พร้อมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการไทย
ในการเข้าไปลงทุนหรือขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดย
เฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ
ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว มีทรัพยากรการผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และแรงงานมีราคาถูก
เพื่อรักษาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งความได้เปรียบ
ด้านการเข้าถึงวัตถุดิบ ด้านราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบทาง
การเกษตร รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ ต ้ อ งใช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น ที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ จ ากจ� ำ นวนแรงงานที่ มี เ ป็ น จ� ำ นวนมากและค่ า แรงที่
ต�่ำกว่า ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น GSP จาก
ประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น

เมือ่ มองไปข้างหน้า กลุม่ ซีไอเอ็มบี ทีม่ เี ครือข่ายรองรับความเชือ่ มโยง
ในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่เปิดมา
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
และแนวโน้มปี 2560
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559

จากการที่เศรษฐกิจไทย
ปี 2559 เผชิญความ
ท้าทายจากเศรษฐกิจ
ภายใน ทั้งภัยแล้งที่กดดัน
รายได้ภาคเกษตรให้
ชะลอลงต่อเนื่อง รวมทั้ง
ก�ำลังซื้อระดับฐานราก
อ่อนแอ ที่ส่งผลให้กลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีปัญหา
และรายได้ภาคเกษตร
ของคนในต่างจังหวัด
ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต าม ตั้ ง แต่ ป ลายไตรมาส 3
เป็ น ต้ น มา ปั ญ หาภั ย แล้ ง เริ่ ม คลี่ ค ลาย
รายได้ภาคเกษตรเริ่มขยับขึ้น สนับสนุน
ให้ ก� ำ ลั ง ซื้ อ ภาคเกษตรโดยรวมปรั บ ตั ว
ดี ขึ้ น สิ่ ง ที่ พ อจะเป็ น ความหวั ง ส� ำ หรั บ
เศรษฐกิจปี 2560 ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มที่ เ ริ่ ม ได้ รั บ ปั จ จั ย
เชิ ง บวกมากขึ้ น และเป็ นความหวั ง ของ
เศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจัย
ภายในจะคลี่คลาย แต่ความท้าทายที่ไทย
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จะเผชิญในปี 2560 จะมาจากภายนอก
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายกีดกัน
การค้ า ของประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข อง
สหรั ฐ อเมริ ก า เศรษฐกิ จ จี น ที่ ค าดว่ า จะ
ชะลอตั ว ลงต่ อ เนื่ อ ง ความผั น ผวนของ
ตลาดเงิ น ตลาดทุ น จากโอกาสที่ ส หรั ฐ ฯ
จะปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมไปถึงราคาน�ำ้ มันทีจ่ ะขยับสูงขึน้ อาจส่ง
ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560
แม้วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะมีทศิ ทาง
ขยายตัวต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวจะ
อยู่ในระดับที่ไม่ได้เร่งแรงมากนัก คาดว่า
ยั ง ต้ อ งอาศั ย ระดั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต�่ ำ
ประคับประคองเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
ผู ้ ประกอบการควรเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยไม่
ได้ ข ยั บ แต่ ก ารระดมทุ น ผ่ า นตลาดเงิ น
ตลาดทุนอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเพราะ
ว่ า ต้ น ทุ น ทางการเงิ น อาจจะขยั บ สู ง ขึ้ น
เพื่ อ ให้ อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รขยั บ
ตัวสูงขึ้นรับกับภาวะที่เงินทุนไหลออกซึ่ง
ท�ำให้สภาพคล่องเริ่มตึงตัวมากขึ้น เพราะ
ฉะนั้น ผู้ประกอบการต้องเริ่มเตรียมตัวใน
การระดมทุนผ่านตลาดพันธบัตรให้เร็วขึ้น
เพื่อจะได้ระดมทุนด้วยต้นทุนถูกลง เพราะ
หากล่าช้าไปกว่านี้ ต้นทุนจะสูงขึ้นได้
ในส่วนของปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจไทยนั้น
ส� ำ นั ก วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ราคาน�้ ำ มั น ที่
ขยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จะสนั บ สนุ น มุ ม มองที่ ว ่ า

ก�ำลังซื้อจะขยับขึ้นได้ปีหน้า เพราะโดย
ปกติราคาน�้ำมันจะขยับเคลื่อนไหวไปตาม
ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า เกษตร
แต่ ก� ำ ลั ง ซื้ อ คงไม่ ไ ด้ ข ยั บ ขึ้ น แรงมากนั ก
เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนยังสูง จึงกดดัน
การบริโภคไม่ให้เร่งตัวได้แรงมากนัก ขณะ
เดียวกัน ยังมีความเสี่ยงที่การลงทุนภาค
เอกชนอาจจะยังแผ่วลงต่อได้ โดยเฉพาะ
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ท�ำให้ภาคเอกชน
หยุดลงทุนมาเป็นเวลานาน เช่น ปัญหา
อุปทานส่วนเกิน ในหลายๆอุตสาหกรรม
การขาดการพัฒนาทักษะแรงงาน ตลอดจน
นวั ต กรรมการผลิ ต ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ
ซึ่งอาจท�ำให้ความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาวอ่อนแอลง
อีกหนึ่งความท้าทายที่หนีไม่พ้น คือ การ
ส่งออก จากการทีก่ ารส่งออกสินค้ามีสดั ส่วน
ร้อยละ 60 ของจีดีพี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง
แม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
คนใหม่ของสหรัฐฯ จะไม่ได้มีมาตรการ
กีดกันทางการค้าโดยตรงกับประเทศไทย
และมีโอกาสที่การส่งออกจะเติบโตตาม
เศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะเร่งตัวได้ดี แต่ต้อง
จับตาสินค้าส่งออกที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน
หรือเป็นสินค้าบริโภคที่ได้ประโยชน์จาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพราะ
สหรั ฐ ฯมี ที ท ่ า ที่ จ ะกี ด กั น ทางการค้ า กั บ
ประเทศจีน ซึ่งอาจท�ำให้การส่งออกสินค้า
ของไทยไปยังประเทศจีนและอาเซียนโดย
รวมชะลอลงได้

ทางออกส�ำหรับเอกชนไทย ขอแนะน�ำกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นหรือใช้เทคโนโลยีไม่สูง ให้มีการเตรียมตัวย้ายฐานไปยังกลุ่ม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ต่อเนื่อง ที่ผ่านมา
ธุรกิจขนาดใหญ่ได้มีการไปลงทุนแล้ว กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมควรรวมตัวเป็นคลัสเตอร์และเป็นห่วงโซ่อุปทานให้กับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ และเข้าไปลงทุนอย่างเป็นพันธมิตร เชื่อว่าจะเป็น
ทางออกให้ธุรกิจได้ หรือหากไม่ย้ายฐาน ก็อาจท�ำการปรับเทคโนโลยี
ให้ มี ก ารพั ฒ นาให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เชื่ อ มกั บ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ่ได้ หรือมองหาตลาดใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโต ได้แก่
ตลาดอินเดีย ออสเตรเลีย หรือตลาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่
จะได้ประโยชน์จากการฟืน้ ตัวเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ทีข่ ยับตัวดีขนึ้ ซึง่ จะเป็นโอกาสส�ำหรับเอกชนไทยในการหาตลาดใหม่
เพื่อชดเชยกับการกีดกันทางการค้าที่จะมีมากขึ้นในตลาดโลก
ในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบีย้ และทิศทางค่าเงินบาทนัน้ แม้สหรัฐฯ
จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ปีหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อาจจะปรับขึน้ สองครัง้
ในช่วงกลางปีและปลายปี แต่ก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยไทยจะคงที่
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่า จากแนวโน้มการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯที่ท�ำให้เกิดเงินไหลออก แต่ก็น่าจะ
ช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกไทยจากการที่เงินบาทอ่อนค่ามากกว่า
โดยสรุป เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ได้เติบโตในอัตราร้อยละ 3.2
ส่วนปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.2
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากความเสี่ยงตลาดโลก
แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะฟื้นตัวได้บ้างจากการบริโภคแต่ก็ไม่
อาจชดเชยแรงกดดันจากภายนอกได้ ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในปี 2560 จึงยังคงเป็นการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ทิศทางกลยุทธ์ของธนาคารในปี 2560
ในปี 2560 ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์หลัก 5 C’s
ได้แก่ Customer, Culture, Compliance, Cost และ Capital
•		 Customer (ลูกค้า) - กระตุน้ การใช้จา่ ยของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารให้มากขึ้น ด้วยการ Cross-sell และสร้างประสบการณ์
ที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า
•		 Culture (วัฒนธรรม) - สร้างซีไอเอ็มบีที่ดีกว่าเดิม โดยเน้นการ
เป็นองค์กรที่ให้คุณค่ากับผลของการปฏิบัติงาน

สายธุรกิจรายย่อย
ปี 2559 เป็นปีแห่งความส�ำเร็จอย่างสูงอีกปีหนึ่งส�ำหรับสายธุรกิจ
รายย่อย ทั้งในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ
ลูกค้าพร้อมขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการให้บริการ
ที่เหนือความคาดหมายผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการขยายการให้บริการเปิดบัญชีที่ศูนย์บริการ AIS 64 สาขา
ทั่วประเทศ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ การเป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียว
ที่เปิดให้บริการธุรกรรมการเงินที่สาขา 7-Eleven ในรูปแบบของ
สาขาย่อยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกกว่า
ช่องทางสาขาอื่นๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นเรื่องการเป็น
ธนาคารที่ให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้ารายบุคคล
นอกเหนือไปจากการที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายน�ำเสนอแก่ลูกค้า
ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนลูกค้าและ
สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารที่เพิ่มขึ้น
ในด้านของสินเชื่อ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพของสินเชื่อ อันเป็น
ผลจากการก� ำ หนดเงื่ อ นไขการสมั ค รสิ น เชื่ อ ซึ่ ง สามารถคั ด กรอง
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นผู้น�ำด้านการให้
บริการสินเชื่อ สายธุรกิจรายย่อยได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งโดยเปิด
ให้บริการสมัครสินเชื่อนอกสถานที่ผ่าน DSE Tablet ของธนาคาร
ซึ่งสามารถรู้ผลการอนุมัติได้ทันที ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ที่ดีและเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า
ภาพรวมผลประกอบการในปี 2559 ของสายธุรกิจรายย่อยเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
•		 รายได้จากการด�ำเนินงานเท่ากับ 7,134 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
ปี 2558 ประมาณ 1,135 ล้านบาท
•		 รายได้ ที่ ม าจากดอกเบี้ ย ของทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ท่ า กั บ 5,830
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2558
•		 ก�ำไรก่อนหักภาษีเท่ากับ 1,500 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณ 1,320 ล้านบาท
•		 ยอดอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ รวมเท่ า กั บ ประมาณ 102,860 ล้ า นบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.9

สายบริหารธุรกรรมการเงิน
สายบริหารธุรกรรมการเงินของธนาคารให้บริการลูกค้าองค์กรและ
สถาบันการเงินด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย
ครบวงจรอันประกอบด้วย การบริหารเงินสด สินเชื่อธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ และบริการด้านหลักทรัพย์ ได้แก่ บริการตัวแทน
หลั ก ประกั น และตั ว แทนผู ้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ บริ ก าร Escrow Account
•		 Cost (ค่าใช้จ่าย) - ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพธุรกิจ
บริการดูแลผลประโยชน์ บริการรับฝากทรัพย์สิน และบริการอื่นๆ
•		 Capital (เงินทุน) - ใช้และสร้างประโยชน์สงู สุดจากสินทรัพย์เสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยความแข็งแกร่งของเครือข่ายกลุม่ ซีไอเอ็มบีในภูมภิ าค
•		 Compliance (การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ) - เตรี ย มพร้ อ ม
รองรับมาตรฐานการสกัดการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมี
การด�ำเนินการตามความร่วมมือระหว่างประเทศ Financial
Action Task Force
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

อาเซียน สายบริหารธุรกรรมการเงินมีความพร้อมที่จะสนับสนุน
การท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มอาเซียนรวมไปถึงในระดับโลกให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ
ในการมุ่งมั่นสู่ Target 2018 (T18) ในปี 2559 สายบริหาร
ธุรกรรมการเงินได้พัฒนาก้าวที่ส�ำคัญในการเพิ่มผลก�ำไรของ
ธุ ร กิ จ จากการบริ ห ารต้ น ทุ น การส่ ง มอบนวั ต กรรมทางการ
เงิน และการขยายฐานลูกค้าที่ใช้บัญชีธนาคารเป็นบัญชีหลัก
นอกจากนี้ ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารกลาง
แห่งประเทศมาเลเซียและธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่ง
เสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการช�ำระค่าสินค้า
และบริการระหว่างประเทศทั้งสอง ธนาคารได้รับเลือกให้เป็น 1
ใน 3 ธนาคารในประเทศไทยให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
ในการให้บริการช�ำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าว กรอบความ
ร่วมมือนี้ได้น�ำไปสู่บริการรูปแบบใหม่ๆของสายบริหารธุรกรรม
การเงินด้วยสกุลเงินริงกิต (MYR) การบริหารเงินสดและสินเชื่อ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เอื้อต่อธุรกิจน�ำเข้าและส่งออกกับ
คู่ค้าในประเทศมาเลเชีย จนส่งผลให้ธนาคารในฐานะ ACCD
มีมูลค่าการช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการ MYR สูงสุดในประเทศ
ส่วนบริการด้านหลักทรัพย์ ธนาคารได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 2
ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารนายทะเบี ย นผู ้ อ อกหุ ้ น กู ้ (Bond Registrar
Services) ประเภทจ�ำนวนรุ่นของหุ้นกู้ด้วย นอกจากนี้ บริการ
ธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของกลุ ่ ม ซี ไ อเอ็ ม บี ภ ายใต้ ชื่ อ
BizChannel@CIMB ที่ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารแล้ ว นั้ น ลู ก ค้ า ไม่ ว ่ า
จะมี บั ญ ชี กั บ ธนาคารใดในกลุ ่ ม ซี ไ อเอ็ ม บี จ ะสามารถสั ม ผั ส
ประสบการณ์ ก ารใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการท� ำ ธุ ร กรรม
การเงิ น ออนไลน์ ไ ด้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ในขณะเดี ย วกั น บริ ก าร
การบริ ห ารเงิ น สดของธนาคารยั ง คงได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ลู ก ค้ า ทั้ ง บริ ษั ท ห้ า งร้ า น สถาบั น และบริ ษั ท ข้ า มชาติ ชั้ น น� ำ
อาทิ บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น
ในปี 2560 สายบริ ห ารธุ ร กรรมการเงิ น ของธนาคารจะยั ง คง
มุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าและสร้างฐานรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การหาลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการน�ำเข้าและส่งออกในภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนการขยายความสามารถการให้บริการสู่ระบบ
ดิ จิ ต อลเพื่ อ รองรั บ แนวโน้ ม ของตลาดที่ ข ยายตั ว มากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำในระดับภูมิภาค
อาเซียนของธนาคาร

สายธุรกิจขนาดใหญ่
บรรษัทธุรกิจ
สายบรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการทางการ
เงินครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และขนส่ง เป็นต้น
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร
ธนาคารจึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การ
สนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ควบคูไปกับการเป็นสื่อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจ
และการลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี
ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอัตราที่สูง
กว่าปี 2558 เล็กน้อย แต่ยังต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบส�ำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ยังได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์ภายในของแต่ละประเทศ และสถานการณ์
ในประเทศ ได้แก่ ภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต�่ำต่อเนื่อง
ก�ำลังซื้อระดับฐานรากที่อ่อนแอ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีปญ
ั หา และส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของลูกค้า
รายใหญ่ ดังนั้น สายบรรษัทธุรกิจจึงได้มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ
ลูกค้าสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน การระมัดระวังในการพิจารณา
ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อรายใหม่ ตลอดจนการบริหารดูแล
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาคุณภาพของพอร์ตลูกค้าสินเชื่อ
อย่างสม�่ำเสมอต่อไป สายบรรษัทธุรกิจยังได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจ
และภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับส�ำนักวิจยั และร่วมมือ
กับสายบริหารความเสี่ยง ในการขยายสินเชื่อไปในธุรกิจที่อยู่ใน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มความเสี่ยงต�่ำ การมุ่งเน้นลูกค้า
ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการ
ลงทุนไปยังอาเซียน รวมทั้งการให้สินเชื่อที่สามารถสร้างรายได้
ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น
สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ที่ก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร ทั้งรายได้
ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึง
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยง การประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ
ในปี 2559 สายธุรกิจขนาดใหญ่ (ประกอบด้วยสายบรรษัทธุรกิจ
และสายวาณิชธนกิจ) มีอัตราการลดลงของรายได้รวม ประมาณ
ร้ อ ยละ 5 โดยมี สั ด ส่ ว นรายได้ ที่ ม าจากดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 57 ต่อรายได้รวม เป็นผลมาจากการขยายตัว
ของสิ น เชื่ อ และเงิ น ฝาก จึ ง ส่ ง ผลให้ ร ายได้ จ ากดอกเบี้ ย รวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากค่าธรรมเนียม
ลดลงประมาณร้อยละ 13 เป็นผลมาจากลูกค้าขนาดใหญ่หลาย
รายได้ชะลอโครงการออกไปเพื่อดูสถานการณ์ในปี 2560 ทั้งนี้
รายได้ ส ่ ว นใหญ่ ยั ง คงมาจากลู ก ค้ า กลุ ่ ม ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ธนาคาร และไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้ให้บริการหลัก รวมทั้งกลุ่ม
ที่มีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
แนวคิดที่ว่า “Be More Relevant to Important Clients and
Accelerate Our ASEAN Initiatives”

นอกเหนื อ จากการสร้ า งรายได้ ใ นประเทศแล้ ว สายธุ ร กิ จ ขนาด
ใหญ่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ประเทศใน
กลุ ่ ม อาเซี ย น และ CLMV อย่ า งเด่ นชั ด โดยจากการที่ธ นาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีศักยภาพ
ทางด้านเงินทุน บุคลากร และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มประเทศ
อาเซี ย น ท� ำ ให้ ส ายธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ท�ำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายการลงทุนสูงทั้งใน
ประเทศและการขยายการลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในอาเซี ย น โดยสามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ลู ก ค้ า ได้ ร วดเร็ ว และให้ บ ริ ก ารได้ ต รงตามความคาดหวั ง ทั้ ง นี้
ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้
ให้กับกลุ่มในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโต
ของรายได้ร้อยละ 12
ส�ำหรับแผนธุรกิจที่จะก้าวไปข้างหน้าในปี 2560 สายบรรษัทธุรกิจ
ได้ มุ ่ ง เน้ น ในการสร้ า งรายได้ ที่ มั่ น คงและต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วาม
ส� ำ คัญกั บการสร้า งรายได้ประจ�ำ (Recurring Income) ควบคู่
ไปกั บ การสร้ า งรายได้ ต ่ อ เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละธุ ร กรรมอื่ น
(Cross-selling) สายงานได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนมุ่งเน้นหาราย
ได้จากกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญที่คัดเลือกขึ้นมาเป็นหลัก และได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง ขนาดพอร์ ต สิ น เชื่ อ ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสม ควบคู ่ ไ ปกั บ การ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรภายในของแต่ละทีมงานให้สอดคล้อง
กับประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการ
ซ�้ ำ ซ้ อ น และควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ เ ป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
วางแผนการบริ ห ารผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการ
ไปในระดับอาเซียน และการเพิ่มธุรกิจจากลูกค้าต่างประเทศที่เข้า
มาลงทุ น ในประเทศไทย ภายใต้ ก ารผสานพลั ง ความร่ ว มมื อ กั บ
กลุ่มซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ ต่อไป
วาณิชธนกิจ
ปี 2559 เป็นปีที่มีความท้าทาย ต่างๆ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ที่ ข ยายตั ว เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ลบทั้ ง
ภายในและภายนอกดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า

เป้ า หมายหลายรายได้ ช ะลอการควบรวมกิ จ การ (Merger &
Acquisition) และการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยออกไป เพื่ อ รอให้ ส ภาวะเศรษฐกิ จ เอื้ อ อ� ำ นวย
อย่ า งไรก็ ต าม ที ม งานวาณิ ช ธนกิ จ ยั ง คงด� ำ เนิ น ขั้ น ตอนต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการด� ำ เนิ น การให้
ธุรกรรมต่างๆ บรรลุผลส�ำเร็จในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีธุรกรรม
รายใหญ่เกิดขึ้นจ�ำนวนหลายราย
ธนาคารยั ง ได้ ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการเสริ ม สร้ า งจุ ด แข็ ง
ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ ล ะอุ ต สาหกรรมเป็ น ผู ้ ดู แ ลโดยประสานงานแลกเปลี่ ย น
ความรู้และข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อให้สามารถ
น� ำ เสนอบริ ก ารทางการเงิ น แก่ ลู ก ค้ า อย่ า งครบวงจร ซึ่ ง รวมถึ ง
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละค� ำ แนะน� ำ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ดั ง นั้ น จึ ง สามารถเสริ ม สร้ า งความ
สัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า รวมทั้งยังครอบคลุมไปถึง
การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น และการคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้า
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 สายงานวาณิชธนกิจได้ประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำธุรกรรมร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทั้งในระดับ
ประเทศและภู มิ ภ าค โดยการร่ ว มเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยและผู ้ ซื้ อ
หน่วยทรัสต์เบื้องต้นในประเทศ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 2)
(WHART) มูลค่า 3,162 ล้านบาท และการร่วมเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
และรับประกันการจ�ำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ
ส�ำหรับการท�ำ IPO ของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(BPP) มูลค่า 13,618 ล้านบาท
จากการผนึกก�ำลังของสายบรรษัทธุรกิจ สายวาณิชธนกิจ และกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีในระดับอาเซียน จะท�ำให้ธนาคารมีศักยภาพก้าวสู่การเป็น
ธนาคารที่ส�ำคัญและมีความหมายส�ำหรับลูกค้าที่มีความส�ำคัญ
ต่อธนาคาร นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการร่วมกันก้าวสู่ธุรกิจ
การลงทุนในอาเซียน

ในปี 2559 ธนาคารมีธุรกรรมส�ำคัญๆ ที่ประสบความส�ำเร็จดังนี้
ตราสารหนี้

หน้าที่

ธุรกรรมแลกพันธบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

18,894

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

14,300

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

10,000

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
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36

ตราสารหนี้

หน้าที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

7,333

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

5,445

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

4,698

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

4,000

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

4,000

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

3,000

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

2,500

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(9) จ�ำกัด

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

2,046

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

1,905

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

1,500

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

1,333

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

1,133

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

1,400

บริษัท ทีทีซีแอล จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

1,075

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

1,000

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

1,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

1,000

บริษัท อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

1,000

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

750

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

750

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

620

บริษัท เจ มาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

600

การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

590

บริษัท มั่นคงเคะหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
10,000

ตราสารหนี้

หน้าที่

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

500

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

400

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

400

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

300

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย

300

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

300

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายร่วม

154

ตราสารทุน

หน้าที่

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (BPP)

ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย และผู้ซื้อหุ้น
เบื้องต้นในต่างประเทศ
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

ตัวแทนจ�ำหน่าย

8,148

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)

ตัวแทนจ�ำหน่าย

5,475

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 2) (WHART)

ผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้ซื้อ
หน่วยทรัสต์เบือ้ งต้นใน
ต่างประเทศ (ร่วมกับ
กลุ่มซีไอเอ็มบี)

3,162

บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายและ
รับประกันการจ�ำหน่ายร่วม
(ร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี)

1,080

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (PTL)

ตัวแทนรับจองซื้อ

สายพาณิชย์ธนกิจ
สายพาณิชย์ธนกิจ ให้บริการลูกค้าธุรกิจที่มียอดขายไม่เกิน 3,000
ล้านบาทต่อปี ผ่านศูนย์ธุรกิจที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่กลยุทธ์ทั่วประเทศ
และด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบ
วงจร นอกจากนี้ สายพาณิชย์ธนกิจ ยังผลักดันให้ลูกค้าไปขยาย
ธุรกิจในอาเซียน โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีความ
แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วภูมิภาค
ปี 2559 เป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างและวางรากฐานภายในองค์กร
โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ตามยอดขายของลูกค้า
(เล็ก-กลาง-ใหญ่) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
13,618

640

ให้ครอบคลุมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการ
และจั ด ท� ำ มาตรฐานการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ
โครงสร้างองค์กรและให้ทัดเทียมกับสถาบันการเงินคู่เทียบ ทั้งนี้
เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อมีความรวดเร็ว มีคุณภาพมากขึ้น และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ผลการด�ำเนินงานของสายพาณิชย์ธนกิจ ในปี 2559 มีการชะลอตัว
ลงมาก ตามภาวะเศรษฐกิจซึง่ ถูกกดดันจากปัจจัยเสีย่ งทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการสิ น เชื่ อ ชะลอตั ว ขณะ
เดียวกันก็ท�ำให้ความสามารถในการช�ำระหนี้ลดลง โดยเฉพาะใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเกิด NPL ในระดับสูงตั้งแต่ไตรมาสแรก

37

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ท�ำให้ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการขยายตลาด โดยได้จัดท�ำกระบวนการติดตาม
คุณภาพหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดท�ำ Portfolio health check อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้และป้องกัน
การเกิด NPL ได้ทันท่วงที
ส�ำหรับปี 2560 สายพาณิชย์ธนกิจจะมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคง โดยการรักษาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ การวางแผน
ปล่อยสินเชื่อตามพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและรักษาการเติบโตของการด�ำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์ธนกิจอย่างยั่งยืน

ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารอื่นๆ*
รวม

หน่วย (ล้านบาท)

สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด เงินให้สินเชื่อ ส่วนแบ่งตลาด
2,944,230
2,689,447
2,845,868
2,913,023
1,883,188
950,512
821,000
271,280
233,776
212,147
298,797
16,063,268

18.3%
16.7%
17.7%
18.1%
11.7%
5.9%
5.1%
1.7%
1.5%
1.3%
1.9%

2,178,141
1,972,404
1,794,835
2,026,272
1,108,288
676,557
598,948
155,068
109,923
149,097
699,685
11,469,217

19.0%
17.2%
15.6%
17.7%
9.7%
5.9%
5.2%
1.4%
1.0%
1.3%
6.1%

1,941,093
1,904,089
1,697,581
1,939,048
1,448,882
690,907
593,441
224,934
176,354
141,070
493,100
11,250,499

17.3%
16.9%
15.1%
17.2%
12.9%
6.1%
5.3%
2.0%
1.6%
1.3%
4.4%

แหล่งข้อมูล งบการเงินรวม ณ ธันวาคม 2559 ของธนาคารพาณิชย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
แหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�ำนวน 192.3 พันล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 45.9 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณร้อยละ 85.4 จาก
เงินทุนทั้งหมดส�ำหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ส่วนที่เหลือใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและ
การลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุมการใช้ไปของแหล่งเงิน
ทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก เงินให้สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำนวน 77.2 พันล้านบาท ในขณะที่เงินให้
สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปีมีจ�ำนวน 129.8 พันล้านบาท ในด้านเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำนวน 191.3 พันล้านบาท และ
เงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจ�ำนวน 1.0 พันล้านบาท
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Capital Adequacy Ratio)
ธนาคารมี ก ารค� ำ นวณเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง (CAR)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งได้มีการก�ำหนด
ให้เพิ่มฐานเงินทุนเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดย
ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2559 ธนาคารมี ก ารด� ำ รงเงิ น กองทุ น ต่ อ

สินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 15.6 การด�ำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่ ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง และเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ
สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 10.2 และร้ อ ยละ 10.2 ตามล� ำ ดั บ
ซึ่ ง เห็ น ได้ ว ่ า ธนาคารยั ง คงรั ก ษาระดั บ เงิ น กองทุ น ของธนาคาร
สู ง กว่ า เกณฑ์ ขั้ น ต�่ ำ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ก� ำ หนดไว้ ที่
ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามล�ำดับ
หน่วย: พันล้านบาท

เงินกองทุน

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

24.1

24.7

21.0

24.1

24.7

21.0

กองทุนชั้นที่ 2

12.9

10.7

10.7

เงินกองทุนรวม

37.0

35.4

31.7

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)

10.2

10.8

9.9

10.2

10.8

9.9

5.4

4.7

5.1

15.6

15.5

15.0

237.4

229.0

211.5

กองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
สินทรัพย์เสี่ยงรวม

สายบริหารเงิน
ในปี 2559 สายบริ ห ารเงิ น สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ธนาคารได้ เ ป็ น
อย่างดี และด้วยความสามารถด้านผลิตภัณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนและ
อนุพันธ์ทางการเงิน ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
ASIAMONEY Polls
1. ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุดอันดับ
1 (1st Best for Overall FX Services)
2. ธนาคารต่ า งชาติ ที่มีผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนดีที่สุดอันดับ 1 (1st Best for FX Products and
Services)
3. ธนาคารต่างชาติที่มีงานวิจัยด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด
อันดับ 1 (1st Best for FX Research and Market Coverage)
4. ธนาคารต่ า งชาติ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น FX Options ดี ที่ สุ ด
อันดับ 2 (2nd Best for FX Options)

The Triple A Asset
5. สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย (The Best Structured Product House in Thailand)
6. สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Credit
Derivatives House in Thailand)
Thomson Reuters
7. ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสภาพคล่ อ งเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ ดี ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย (The Best Foreign Currency Liquidity
Provider in Thailand)
8. ผู้ให้ข้อมูลธุรกรรมทางด้าน THB FX Spot ที่ดีที่สุด (The Best
THB FX Spot Contributor)
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นอกจากนั้น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับการจัดอันดับที่ 6 จาก
Bloomberg ในด้านการให้บริการเป็นผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่าย
ตราสารหนี้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.16 โดยในปี 2559
ธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากส�ำนักบริหารหนี้สาธารณะให้เป็น
ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยและจั ด การแลกเปลี่ ย นพั น ธบั ต รภายใต้ Bond
Switching Program ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ จากการ
ที่ธนาคารเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทาง
ด้านตลาดทุน ธนาคารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด�ำเนินการออก
และจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนให้
แก่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศไทย
สายบริ ห ารเงิ น ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมทาง
การเงินและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้ า นการบริ ห ารความมั่ ง คั่ ง และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ย
ความเป็ น มื อ อาชี พ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนส�ำคัญ

ความรับผิดชอบแบบวันต่อวัน ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่ อ งและการควบคุ ม จะมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ซึ่งจะประชุมกันอย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
ประมาณการณ์แหล่งเงินทุนของธนาคาร ALCO เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการโดยรวมและการก�ำกับดูแลสภาพคล่อง และให้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นสภาพคล่ อ ง ก่ อ นที่ จ ะขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมัติเพดานความ
เสี่ ย ง และระดั บ ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งที่ ก ารยอมรั บ ได้
ที ม บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น (ALM) เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และท�ำงานใกล้ชิด
กับสายบริหารเงิน ในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะ
ที่สายธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบในการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ฝากเงิน และ
แหล่งเงินทุนอื่นๆ สายบริหารเงินท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินทุน
โดยรวม เมื่อมีความจ�ำเป็นหรือฉุกเฉิน ธนาคารมีการจัดการอย่าง
รอบคอบ ในสถานะสภาพคล่องที่จะตอบสนองความต้องการ
ประจ� ำ วั น มาตรการของธนาคาร และการคาดการณ์ ก ระแส
เงินสดนั้น เกิดขึ้นจาก profile ที่ครบก�ำหนดของสินทรัพย์ หนี้สิน
ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ตามกรอบระยะเวลา
ครบก�ำหนด ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจในภาวะปกติและภาวะ
วิ ก ฤตเป็ น ประจ� ำ ส� ำ หรั บ บริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะได้รับการก
ระจายอ� ำ นาจ ดั ง นั้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น สภาพคล่ อ ง ธนาคารอาจ
พิจารณาและอนุมัติวงเงินให้กับบริษัทเหล่านั้นตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันและ
ที่คาดว่าจะเกิด กับรายได้ เงินกองทุนผู้ถือหุ้น หรือชื่อเสียงของ
ธนาคารที่ เ กิ ด จากการไม่ ส ามารถที่ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ตอบสนองความต้องการเงินทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ทั้งที่
คาดการณ์ไว้และไม่คาดคิด) หรือภาระผูกพันตามกฎระเบียบ
ที่มีก�ำหนดการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึง การด�ำเนินงานประจ�ำวัน
และมีค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้ ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเกิดจากการไม่สมดุลกันในระยะเวลาของกระแส
เงินสด
ธนาคารจะยังคงให้ความส�ำคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุง
ฐานลูกค้ารายย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของสินทรัพย์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของ ของธนาคาร กลยุทธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
ธนาคารฯ คือเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารฯ สามารถตอบสนองภาระ ได้ แ ก่ การผลั ก ดั น การขยายเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ แ ละเงิ น ฝาก
ผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ กระแสรายวัน (CASA) รวมทั้งเงินฝากประจ�ำรายย่อย ซึ่งเป็น
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ การรักษา แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนการเงินต�่ำและมั่นคง ในขณะที่ใช้เงินฝาก
คุณภาพที่สูง และมีการกระจายพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ รวมถึงตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อนุพันธ์ จากลูกค้า
สภาพคล่ อ ง และแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ภายใต้ ภ าวะปกติ บรรษั ท ธุ ร กิ จ หรื อ ลู ก ค้ า รายใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามอ่ อ นไหวในด้ า น
และภาวะวิ ก ฤต เนื่ อ งจากเครื อ ข่ า ยที่ ก ว้ า งและการมุ ่ ง เน้ น ราคามากกว่ า ลู ก ค้ า รายย่ อ ย เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการบริ ห าร
ตลาดขนาดใหญ่ ข องธนาคาร คื อ การรั ก ษาฐานเงิ น ฝากหลั ก ความสมดุ ล ของการระดมเงิ น และสภาพคล่ อ งของธนาคาร
หลากหลายประเภทประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก โดยธนาคารมีทีมงานที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาด
กระแสรายวั น และเงิ น ฝากระยะยาว เพื่ อ ให้ มี ฐ านเงิ น ทุ น ให้ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม และเสริ ม ความสั ม พั น ธ์
ขนาดใหญ่ ที่ มี เ สถี ย รภาพ ธนาคารยั ง คงส� ำ รองสภาพคล่ อ ง กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะน�ำไปสู่การรักษาการเติบโต
บางส่วน ตลอดทั้งปี เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคาร ความ ของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดท�ำระบบ
ปลอดภัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงสร้างและยุทธวิธีมุมมอง เตือนล่วงหน้าซึ่งจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ของธนาคาร
มีแผนระดมสภาพคล่องฉุกเฉิน ซึ่งจะท�ำให้ฝ่ายจัดการสามารถ
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ด�ำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ภาวะที่ขาดสภาพคล่อง ตลอดจนภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออ�ำนวย

นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้สนิ เชือ่ โดยให้ความส�ำคัญต่อความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานตาม
ปกติของลูกค้าและแหล่งอื่นๆ ที่จะน�ำมาช�ำระหนี้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ให้ความส�ำคัญต่อหลักประกันที่จะมาค�้ำประกันการกู้ยืม
ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักประกันของการช�ำระหนี้และช่วยบรรเทาความ
เสียหายของธนาคารกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ ส�ำหรับสินทรัพย์
ที่ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย เงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักร
เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อ
มูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ
อันดับเครดิตของผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคาร
มีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไป
ตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่
ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมิน
ที่เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารก�ำหนด

รุนแรงของปัญหาและความเสี่ยง คือ Watch List – Low, Medium
และ High ในส่วนของกลุ่ม Watch List – Low ยังถือว่าเป็นลูกหนี้
จัดชั้นปกติของธนาคาร ขณะที่กลุ่ม Watch List-Medium และ
High ถื อ เป็ น ลู ก หนี้ จั ด ชั้ น กล่ า วถึ ง เป็ น พิ เ ศษ โดยลู ก หนี้ ก ลุ ่ ม
Watch List ทั้ ง 3 ระดั บ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ลู ก หนี้ NPL ที่ ยั ง อยู ่
ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มียอดหนี้เกินกว่า 10 ล้าน
บาทขึ้ น ไป จะมี ก ารรายงานสถานะและความคื บ หน้ า ในการ
แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality
Committee: AQC) เป็นประจ�ำทุกเดือน
คณะกรรมการคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลและ
พิจารณาให้ค�ำแนะน�ำการจัดการหนี้ของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวและ
รวมถึงลูกหนี้กลุ่มอื่นที่ธนาคารต้องการดูแลใกล้ชิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สิ น เชื่ อ ได้ มี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาลู ก หนี้ ไ ด้ ทั น เวลาก่ อ นที่
จะกลายเป็ น หนี้ ที่ มี ป ั ญ หา อั น จะเป็ น การช่ ว ยลดความเสี ย หาย
ของธนาคารและท�ำให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนกลับมาจาก
สินเชื่อที่มีปัญหาสูงขึ้น

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
ที่ให้ความร่วมมือ มีศักยภาพ และมีแนวโน้มสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้
เงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารและลูกหนี้ได้รับ
ธนาคารได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านในการบริ ห ารและ ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคาร
ติดตามหนี้ที่มีปัญหาและที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา (Watch List) มีโอกาสได้รับช�ำระหนี้คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต�่ำสุด ในขณะที่
อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ลูกหนี้ยังคงสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งการติ ด ตามหนี้ สูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะด�ำเนินการปรับปรุง
มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ก�ำหนดแนวทาง โครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
การปฏิบัติในการติดตามหนี้ตั้งแต่ประเภทลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะ ระมัดระวังมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกันเงินส�ำรองเพิ่ม
มีปัญหา ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหนี้ที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้
ลงมา และมี ก ารทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกเหนื อ ไปจากการจั ด ธนาคารพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ โดยธนาคารจะถื อ
ชั้ น ลู ก หนี้ ต ามที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนดแล้ ว ธนาคาร ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ
ยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่ง กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี้
เป็นการจัดชั้นล่วงหน้าส�ำหรับลูกหนี้ที่มีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจ การอนุมัติ การจัดท�ำเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล
มี ป ั ญ หาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการ
จัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็น และของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็น
ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ธนาคารจึ ง ได้ จั ด ท� ำ แนวทาง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การและประสานงานในการปรั บ ปรุ ง
การติดตามและรายงานผลลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวขึ้นเรียกว่า Early โครงสร้างหนี้แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที่สาม
Warning Process เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ ที่ เ ป็ น ผู ้ ช� ำ นาญการเฉพาะซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งหากพบว่า ทีป่ รึกษาทางการเงินให้เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือท�ำการปรับปรุง
มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในอนาคตจะได้มีการก�ำหนดแผนการ โครงสร้างหนี้แทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ปฏิบัติต่อลูกหนี้ดังกล่าวให้เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลดความ จะต้องน�ำเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ
เสี่ยงให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูก พิจารณาสินเชื่อ หรือผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามค�ำสั่งของธนาคาร
จัดให้เป็นลูกหนี้กลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความ
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์
และการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
ก�ำหนดให้จัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
อัตราที่ก�ำหนดส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ทั้งนี้ เป็นไป
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการ
เงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือตามที่จะมีการแก้ไขโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทาง
ปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า โดยมี
ทั้งการจัดชั้นตามเกณฑ์คุณภาพ และการจัดชั้นตามจ�ำนวนวัน
ค้างช�ำระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยใช้ผลที่ด้อย
กว่าระหว่างสองเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผลสรุปการจัดชั้นเพื่อสะท้อน
ความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้
นอกจากการกั น เงิ น ส� ำ รองรายลู ก หนี้ / รายบั ญ ชี (Specific
Provision) ธนาคารอาจจะให้มีการกันเงินส�ำรองทั่วไป (General
Provision) ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพือ่ รองรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจและจาก
ปัจจัยอื่นๆ

กิจกรรมและการด�ำเนินงาน
ด้านภาพลักษณ์ที่ส�ำคัญในรอบปี
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นธนาคารระดับอาเซียนควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด
ผลทางธุรกิจ ถือเป็นแนวทางที่ธนาคารให้ความส�ำคัญ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของธนาคารได้มีประสบการณ์ร่วมและ
รู้จักธนาคารมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ธนาคารได้ออกแคมเปญ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ชุด “Are You Ready for ASEAN?”
เพื่อตอกย�้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายธนาคารในภูมิภาค ด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ห ลากหลายรวมถึ ง ที ม งานที่ พ ร้ อ มให้
ค�ำปรึกษาและบริการลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กร นอกจากนี้
ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันอาเซียน (ASEAN
Day) เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยจัดการแข่งขันจักรยานขึน้ เป็น
ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “One Ride One ASEAN” ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ร วมกว่ า 1,200 คน
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นั บ เป็ น การตอกย�้ ำ ภาพลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ธนาคารระดั บ
อาเซี ย นและสอดรั บ กั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) อย่างเป็นทางการ
นอกเหนือจากการตอกย�้ำภาพลักษณ์ ธนาคารยังท�ำการตลาด
เชิงรุกด้วยการออกผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนต่างๆ รวมถึงรายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น แคมเปญส�ำหรับลูกค้า CIMB Preferred
และลูกค้ากองทุน โปรโมชั่นบัตรเครดิตที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว
รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสมัครสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และ
บัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ เพื่อขยายฐานและอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมออกบูธในงาน
มหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ
นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อ�ำเภอหาดใหญ่)
ภายใต้แนวคิด “Financial Trainer” เพื่อขยายฐานลูกค้าใน
แต่ละภูมิภาค
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลือ่ นไหวของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของธนาคารต่อสาธารณชน
ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าทางธุรกิจ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และช่องทางการให้บริการแก่ผู้บริโภคที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น
การเปิดให้บริการธุรกรรมบาท-ริงกิต และล่าสุดกับการเปิดให้
บริการสาขาย่อยสีตบุตรเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นสาขา
ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย
โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าประชาชนในวงกว้างแบบ Talk of
the Town รวมถึงข่าวสารด้านผลงานวิจัยและวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยส� ำ นั ก วิ จั ย ของธนาคาร
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงจากสื่อมวลชนในการน�ำเสนอข่าว
เช่น ในประเด็นเรือ่ งการออกจากกลุม่ ยูโรโซนของสหราชอาณาจักร
(BREXIT) และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ในปี 2560 กลุ ่ ม ซี ไ อเอ็ ม บี มี แ นวทางในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
Brand Positioning รวมถึงธุรกิจ ภายใต้ธีม “FORWARD” ด้วย
ทีมงานของธนาคาร เครือข่าย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
ที่พร้อมน�ำพาลูกค้าทุกกลุ่ม “ก้าวไปอีกขั้น สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้”

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานโดยรวม
1. ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม
ธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 มีราย
ได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
12,928.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 694.1 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันปี 2558
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่ม
ขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ร้อยละ 16.4 และรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ร้อยละ 11.4 ในขณะทีร่ ายได้
อื่นลดลงร้อยละ 37.7 ก�ำไร
จากการด�ำเนินงานก่อนหัก
หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.8 เป็นจ�ำนวน 5,504.6 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยของค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานร้อยละ 4.2

อย่างไรก็ตามขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 มี
จ�ำนวน 629.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558
ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 1,052.4 ล้านบาท เป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นในส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ 66.6 ซึ่งการตั้งส�ำรองที่สูงขึ้นนั้นมา
จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้ของบางกลุ่มอุตสาหกรรมในระหว่าง
ปีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในระยะ
ฟื้นตัว
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) อยู่ที่
ร้ อ ยละ 3.77 ส� ำ หรั บ ปี 2559 ในขณะที่
ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.27 เป็นผลจากการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อ
ซึ่ ง ค�้ ำ ประกั น โดยธนาคารอื่ น และเงิ น ให้
สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคาร
อยู่ ที่ 206.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.7 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2558 กลุ ่ ม ธนาคารมี เ งิ น ฝาก
(รวมตั๋ ว แลกเงิ น หุ ้ น กู ้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงิ น บางประเภท) จ� ำ นวน 223.5
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นปี
2558 ซึ่ ง มี จ� ำ นวน 218.4 พั น ล้ า นบาท
อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ต่ อ เงิ น ฝาก (Modified
Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคาร
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.4 จากร้อยละ 91.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ 1,388.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.4 เป็นผลจากการลดลงของ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 21.8 รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 167.9
ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 ส่วนใหญ่มาจาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ธุ ร กรรมเช่ า ซื้ อ และ
สัญญาเช่าทางการเงิน และค่าธรรมเนียม
จากการจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย
และรายได้ จ ากการด� ำ เนิ น งานอื่ น ลดลง
862.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.7 ส่วนใหญ่
เกิดจากการลดลงของธุรกรรมบริหารเงิน
(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 4.8 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.3
พันล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 มีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจาก
เงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุด
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน
296.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.2 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นสุทธิกับการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
อั ต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งาน
ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 57.4 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
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ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 58.3 เป็นผลจากแผนการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีผนวกกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
(ค) ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวน 629.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 1,052.4 ล้านบาท เป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นในส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 66.6 ซึ่งการตั้งส�ำรองที่สูงขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดราย
ได้ของบางกลุ่มอุตสาหกรรมในระหว่างปีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในระยะฟื้นตัว
(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปี 2559 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ -2.3 เมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 4.4 ขณะเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ -4.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 สาเหตุหลักเกิดจาก
ขาดทุนสุทธิในระหว่างปี

2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 297.5 พันล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน
7.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จ�ำนวน 8.5 พันล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 5.8 พันล้านบาท หรือร้อยละ 40.3
เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวน 21.2 พันล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 4.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 55.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 171ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุน
เพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจ�ำนวน 196.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่มา
จากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย
สินทรัพย์อื่น จ�ำนวน 7.7 พันล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 2.0 พันล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ
สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์และลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
คุณภาพของสินทรัพย์
(ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน 205.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
7.0 พันล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 198.6 พันล้านบาท เงินให้สินเชื่อแบ่ง
เป็นการให้กู้ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการสาธารณูปโภคและบริการ มีสัดส่วน
รวมร้อยละ 66.9 ของเงินให้สินเชื่อรวม ทั้งนี้มีเงินให้กู้ยืมแก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจ�ำนวน 57.2 พันล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนสูง
อยู่ที่ร้อยละ 27.8 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จ�ำนวน 50.0 พันล้านบาท
หรือร้อยละ 24.3 และการสาธารณูปโภคและบริการจ�ำนวน 30.4 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ14.8 สินเชื่อที่มีอัตราการขยาย
ตัวได้แก่ สินเชื่อการสาธารณูปโภคและบริการ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเติบโตร้อยละ 22.2 ร้อยละ 16.8 ร้อยละ 16.1 และ ร้อยละ 7.3 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน %
การเกษตรและเหมืองแร่

4,791

2.3

6,052

3.0

(1,261)

(20.8)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

49,992

24.3

52,411

26.4

(2,419)

(4.6)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

12,460

6.1

15,800

8.0

(3,340)

(21.1)

การสาธารณูปโภคและบริการ

30,448

14.8

24,918

12.5

5,530

22.2

สินเชื่อส่วนบุคคล

13,059

6.4

11,180

5.6

1,879

16.8

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

57,239

27.8

53,337

26.9

3,902

7.3

สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

24,338

11.8

20,962

10.6

3,376

16.1

อื่น ๆ

13,261

6.5

13,946

7.0

(685)

(4.9)

100.0 198,606

100.0

6,982

3.5

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี

205,588

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยจะ
ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย
(ข) การจัดชั้นสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้ า งรั บ (ไม่ ร วมเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น ) ของกลุ ่ ม
ธนาคารอยู่ที่ 206.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์
ที่ ป ระกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย สิ น เชื่ อ
จัดชั้นปกติ 180.7 พันล้านบาท สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
12.8 พันล้านบาท และสินเชื่อด้อยคุณภาพจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญมีจ�ำนวน 4.6 พันล้านบาท 4.8
พันล้านบาท และ 3.4 พันล้านบาท ตามล�ำดับ

2558 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 3.1 เนื่ อ งจากความสามารถในการช� ำ ระหนี้
ของลูกค้าภาคธุรกิจบางรายลดลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคง
มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้
การด�ำเนินการดูแล และการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด

อัตราส่วนเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 77.3 ลดลงจากสิ้ น ปี
2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 106.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินส�ำรอง
ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่จ�ำนวน 9.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็น
ส�ำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 3.5 พัน
ล้านบาท

(ง) การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุด
รับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้างช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่าสาม
เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
การช�ำระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทน และธนาคารยัง
ได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�ำระ
ดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อ
ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะ
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระครบถ้วนแล้ว

(ค) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NPLs) อยู ่ ที่ 12.7 พั น ล้ า นบาท
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL
ratio) อยู่ที่ร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธนาคารรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้
ใหม่ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งเช่ น เดี ย วกั บ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ใ หม่ ซึ่ ง จะรั บ รู ้
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการ
ช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจ�ำนวน 21.4 พันล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 4.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 การลดลงดังกล่าวเป็น
ผลจากธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธนาคารมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
270.8 พันล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน
6.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจ�ำนวน 25.6 พันล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 8.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 24.8 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้นในระหว่างปี

เงิ น รั บ ฝากจ� ำ นวน 183.7 พั น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 13.4
พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ แ ละเงิ น ฝากประจ� ำ สุ ท ธิ กั บ การลดลงของ
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) จ�ำนวน 11.6
พันล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 8.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 42.1
ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน
18.9 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 2.8 พันล้านบาท หรือร้อยละ 17.7
ส่วนใหญ่เกิดจากตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 26.7
พันล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 403 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.5 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิในระหว่างปี
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
ทั้ ง สิ้ น 2,405.3 พั น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 79.0 พั น ล้ า นบาท
(ร้อยละ 3.4) จากจ�ำนวน 2,326.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ตราสารอนุพันธ์ ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง

หน่วย: ล้านบาท

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

เปลี่ยนแปลง %

37

54

(31.5)

490

282

73.8

1,331

1,224

8.7

ภาระผูกพันอื่น:

2,403,407

2,324,703

3.4

ตราสารอนุพันธ์

2,367,672

2,288,552

3.5

18,404

17,678

4.1

6,668

9,447

(29.4)

อื่นๆ

10,663

9,026

18.1

รวม

2,405,265

2,326,263

3.4

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
เงินลงทุน

สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนาคารมีจ�ำนวน 1.9 พันล้านบาท
ลดลงสุทธิ 458.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
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เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมด� ำ เนิ น งานในปี 2559 มี จ� ำ นวน 11.2 พั น ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยขาดทุ น จากการด� ำ เนิ น งาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 4.1 พันล้านบาท ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
774.7 ล้านบาท และรายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับสินทรัพย์ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 4.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อ
และเงินลงทุนเพื่อค้า นอกจากนี้ หนี้สินด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 11.4 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมลงทุ น มี จ� ำ นวน 2.0 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากตราสารหนี้ ที่ ถื อ จน
ครบก�ำหนด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�ำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธนาคารมีเงินสดรับสุทธิจากตั๋วแลกเงิน
และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินสดรับสุทธิจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็นเงินให้สินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ดังนี้
หน่วย: พันล้านบาท

ระยะเวลา

เงินให้สินเชื่อ*

%

เงินฝาก*

%

เงินกู้ยืม*

%

ทวงถาม

20.4

9.9

91.1

47.4

6.5

14.2

ไม่เกิน 1 ปี

56.8

27.4

100.2

52.1

6.3

13.7

เกิน 1 ปี

129.8

62.7

1.0

0.5

33.1

72.1

รวม

207.0

100.0

192.3

100.0

45.9

100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี้
หน่วย: พันล้านบาท

ประเภทเงินฝาก
จ�ำนวนเงิน

2559*
%

จ�ำนวนเงิน

2558*
%

จ�ำนวนเงิน

2557*
%

3.1

1.7

3.1

1.7

2.8

1.5

88.0

45.7

85.0

46.4

58.9

30.3

ประจ�ำ

101.2

52.6

94.9

51.9

132.5

68.2

รวม

192.3

100.0

183.0

100.0

194.2

100.0

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
แนวโน้มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
Moody’s Investors Service
Outlook
Bank deposits
Baseline credit assessment
Adjusted baseline credit assessment
Counterparty risk assessment
Issuer rating
ST issuer rating
RAM Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

2 สิงหาคม 2559
AA (tha)
มีเสถียรภาพ
AA-(tha)
12 ธันวาคม 2559
Stable
Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2
16 มิถุนายน 2559
AA2/มีสถียรภาพ/P1
AA3/มีเสถียรภาพ

อัตราส่วนทางการเงิน
การด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่าหนี้สิน โดยเป็น ส่วนของเจ้าของเป็น จ�ำนวน 25.3 พัน ล้านบาท
ธนาคารมีเงินกองทุน 37.0 พันล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 15.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงส�ำหรับกลุ่มธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 16.1 โดยมีเงิน
กองทุน 38.0 พันล้านบาท
สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ธนาคารด�ำรงเงินฝากทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เฉลีย่ ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกูย้ มื เฉลีย่ ตามที่ ธปท.
ก�ำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดทีศ่ นู ย์เงินสด เงินฝากที่ ธปท. รวมเป็นจ�ำนวน 2.4 พันล้านบาท
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 90.9 จากร้อยละ 90.1 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งระดับดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแผนงานของธนาคาร
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประวั ติ ผ ลงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก เพื่ อ การแต่ ง ตั้ ง
เป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกที่จะน�ำเสนอต้องได้รับความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ค่าสอบบัญชี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจ�ำนวนรวม 11.2 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางและ
ค่าถ่ายเอกสาร
(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 2559 มีจ�ำนวนเงินรวม 110,000 บาท
ส�ำหรับบริการที่ใช้ในปี 2559
โครงสร้างรายได้
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
1.1 รายได้จากการดำ�เนินงาน
							

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

%

2558

%

2557

%

11,320.1

109.1

11,343.1

110.8

10,767.3

125.2

68.7

0.7

73.3

0.7

150.5

1.7

1,313.4

12.7

1,598.2

15.6

1,535.3

17.9

21.6

0.2

11.1

0.1

7.6

0.1

12,723.8

122.7

13,025.7

127.2

12,460.7

144.9

2,611.6

25.2

3,893.4

38.0

3,922.9

45.6

2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

281.8

2.7

338.1

3.3

327.3

3.8

3. เงินน�ำส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/
กองทุนเพือ่ การฟื้นฟูฯและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

991.1

9.6

1,001.8

9.8

928.4

10.8

4. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

871.0

8.4

852.9

8.3

838.4

9.8

51.5

0.5

55.2

0.5

11.3

0.1

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

4,807.0

46.4

6,141.4

59.9

6,028.3

70.1

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

7,916.8

76.3

6,884.3

67.3

6,432.4

74.8

รายได้จากการด�ำเนินงาน

2,454.9

23.7

3,350.8

32.7

2,167.5

25.2

10,371.7

100.0

10,235.1

100.0

8,599.9

100.0

รายได้ดอกเบี้ย
1. เงินให้สินเชื่อ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
1. เงินรับฝาก

5. อื่นๆ

รายได้รวม
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1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

%

2558

%

2557

%

1,289.7

52.5

1,374.9

41.0

1,236.4

57.1

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

238.7

9.7

319.3

9.5

296.5

13.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

1,051.0

42.8

1,055.6

31.5

939.9

43.4

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

1,402.5

57.1

1,819.4

54.3

1,804.9

83.3

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
ที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(810.4)

(33.0)

(458.2)

(13.7)

(1,093.7)

(50.5)

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

482.6

19.7

551.0

16.5

329.5

15.2

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

329.2

13.4

383.0

11.4

186.9

8.6

2,454.9

100.0

3,350.8

100.0

2,167.5

100.0

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ

2. บริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท/โครงสร้าง

2559

%

2558

%

2557

%

1,734.0

102.9

1,443.7

123.8

1,274.2

127.4

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

551.0

32.7

526.7

45.2

495.5

49.5

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

1,183.0

70.2

917.0

78.6

778.7

77.9

502.7

29.8

248.8

21.4

221.3

22.1

1,685.7

100.0

1,165.8

100.0

1,000.0

100.0

รายได้ดอกเบี้ย

948.5

97.0

871.1

100.7

908.7

109.8

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

183.0

18.7

196.4

22.7

233.9

28.3

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

765.5

78.3

674.7

78.0

674.8

81.5

รายได้จากการด�ำเนินงาน

211.8

21.7

190.6

22.0

152.7

18.5

รายได้รวม

977.3

100.0

865.3

100.0

827.5

100.0

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ�ำกัด
รายได้ดอกเบี้ย

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้รวม
2. บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท/โครงสร้าง

2559

%

2558

%

2557

%

รายได้ดอกเบี้ย

0.7

1.5

1.2

2.0

1.1

1.2

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

0.2

0.4

0.2

0.3

0.2

0.2

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

0.5

1.1

1.0

1.7

0.9

1.0

รายได้จากการด�ำเนินงาน

45.3

98.9

58.8

98.3

95.0

99.0

รายได้รวม

45.8

100.0

59.8

100.0

95.9

100.0

3. บริษัท ซีที คอลล์ จ�ำกัด

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ธนาคารมีทดี่ นิ จ�ำนวน 2,134 ล้านบาท อาคารจ�ำนวน 2,974 ล้านบาท อุปกรณ์จำ� นวน 2,654 ล้านบาท
และสินทรัพย์ระหว่างท�ำจ�ำนวน 17 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้อยค่าจ�ำนวน 4,109 ล้านบาท กลุ่มธนาคาร
มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบัญชีจ�ำนวน 3,670 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและห้องชุดดังกล่าวใช้เป็นที่ท�ำการของส�ำนักงาน
ใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และที่ท�ำการของบริษัทย่อย
(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มธนาคารได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ทั้งนี้กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายภายใน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

1 - 3 ปี

309

237

257

197

4 - 5 ปี

6

8

6

8

6 - 10 ปี

5

12

5

12

11 - 30 ปี

1

2

1

2

321

259

269

219

รวม
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(3) ภาระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีภาระผูกพัน เนือ่ งจากธนาคารได้เข้าท�ำสัญญาติดตัง้ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กบั บริษทั
หลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจ�ำนวนเงินประมาณ 83 ล้านบาท 3.57 ล้านริงกิต
มาเลเซีย 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 715 พันเหรียญสิงคโปร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558: 112 ล้านบาท 1.1 ล้านริงกิตมาเล
เซีย และ 27 พันเหรียญสหรัฐ)
การขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด “บสส.”
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ท�ำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กับ บสส. โดยธนาคาร (ในฐานะผู้โอน)
ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสส. (ในฐานะผู้รับโอน) โดยได้รับช�ำระค่าซื้อส่วนแรก จ�ำนวน 4.22 ล้านบาท ณ วันท�ำสัญญา
และรับช�ำระส่วนที่เหลือ จ�ำนวน 80.28 ล้านบาทในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
• บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “บสก.”
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ท�ำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กับ บสก. โดยธนาคาร (ในฐานะผู้โอน)
ขายสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่ บสก. (ในฐานะผูร้ บั โอน) และได้รบั ช�ำระราคาโอนเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินจาก บสก. จ�ำนวน 8 ฉบับ
ฉบับละ 117.44 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 939.52 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระอยู่ระหว่างวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
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ภาพรวม
การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมุง่ ทีจ่ ะใช้หลักเกณฑ์
การบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพือ่ ให้ธนาคารมีผลประกอบ
การทางการเงินที่มั่นคง
น่าเชื่อถือและยั่งยืน
การประกอบธุ ร กิ จ ธนาคารต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้ า นเครดิ ต (Credit Risk) ความเสี่ ย ง
ด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ธนาคารมี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การระบุ ค วามเสี่ ย ง
การวั ด ความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ติ ด ตาม
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงด้วย
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ แ ข็ ง แกร่ ง
โ ด ย มี ห ลั ก ก า ร ว ่ า ผ ล ต อ บ แ ท น ต ้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ธ นาคาร
รับได้
คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการ Board Risk Committee (BRC)
เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นความเสี่ ย งที่ มี ค วาม
อิ ส ระ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ทุ ก

ประเภทของความเสี่ยง และรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
BRC ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
คณะกรรมการธนาคารทั้งหมด และคณะ
กรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management
Committee: RMC) ที่ พิ จ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อ BRC และคณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ความเสีย่ ง
ด้านเงินกองทุน (การก�ำกับดูแลเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทั้งนี้
RMC ประกอบด้ ว ยผู ้ มี ค วามรู ้ ความ
เชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ท� ำ หน้ า ที่
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ BRC และ
คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณา รวมทั้ ง
ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลในด้านนี้
เพื่อให้ความเสี่ยงด้านต่างๆ มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมี ก ระบวนการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจที่
โปร่งใส
ทั้ ง นี้ ธนาคารมี ส ายบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ
หน้าที่พัฒนาและด�ำเนินการตามนโยบาย
กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ ย งภายในธนาคารที่ เ หมาะสม
สายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ BRC,
RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และ

คณะกรรมการพิจ ารณาสิน เชื่อ ตลอดจน
ช่ ว ยฝ่ า ยจั ด การในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ สายบริ ห าร
ความเสี่ ย งเป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระจาก
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ มี ธุ ร กรรมหรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ในปี 2559 คณะกรรมการ BRC ได้มีมติ
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคุ ณ ภาพ
สินทรัพย์ (Asset Quality Committee:
AQC) โดยมี ห น้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและ
ก� ำ หนดแนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพรวมทั้ ง ลู ก หนี้ ที่ ห าก
ไม่ ไ ด้ รั บ การบริ ห ารจั ด การจะกลายเป็ น
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
นอกจากนี้สายบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้ง
ทีม บริห ารสิน ทรัพ ย์พิเ ศษเพื่อ ดูแ ลจัดการ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา
ส� ำ หรั บ ลู ก หนี้ ที่ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ การบริ ห าร
จัดการจะกลายเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ เ ป็ น ความเสี่ ย ง
ที่ อ าจเกิ ด จากการสู ญ เสี ย อั น เป็ น ผลมา
จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า ที่ ไ ม ่ เ พี ย ง พ อ ห รื อ
คลอบคลุ ม ซึ่ ง อาจคุ ก คามการด� ำ เนิ น
งานของธนาคารหรื อ เป็ น ผลท� ำ ให้ ข าด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือการขาด
ทรั พ ยากรและมาตรการที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ คื อ
การรั ก ษาความเสี่ ย งที่ ด� ำ เนิ น การโดยธนาคารให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์
และเงิ น ทุ น โดยลดการเกิ ด ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ดั ง นั้ น
ธนาคารมีการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่ ง อนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมี ก ระบวนการ
การบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ
การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของ
แผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ต ามความจ� ำ เป็ น และเหมาะสม
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และคณะกรรมการธนาคารมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด ตลอดกระบวนการก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ หลั ง จากการ
ด�ำเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารที่ได้รับ
มอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบ
กับเป้าหมายและแผนงาน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญๆ สรุป ได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากโครงสร้างองค์กร
และการบริหารจัดการไม่เหมาะสม
ธนาคารตระหนั ก ดี ว ่ า โครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสมเป็ น กลไก
ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ท�ำหน้าที่และรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ก�ำหนด โดยมี
กระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจตาม
หลักการก�ำกับดูแลและการปฏิบัติงานที่ดี อันจะท�ำให้การท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ มีความถูกต้องเที่ยงตรง และการด�ำเนินการตาม
แผนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และภาวะการแข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็นปัจจัยภายนอกที่ธนาคารต้อง
ติดตามอยู่เสมอ การด�ำเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์
ภายนอกที่ไม่เอื้ออ�ำนวยอาจท�ำให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ส�ำนักวิจัยร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมีการติดตามและวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ชิด โดย
เฉพาะการวิเคราะห์และประเมินธนาคารคู่แข่งอย่างสม�่ำเสมอ
และจะมี ก ารรายงานผลวิ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�ำเนินการที่
เหมาะสมต่อไป
3. ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
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ของกลไกในการลดและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การรักษาเงิน
กองทุนให้เพียงพอทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme
but plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress
Test) โดยธนาคารได้ก�ำหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน
ตลอดจนแผนปฏิบตั กิ ารในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคาร
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด หนึ่งในเครื่องมือที่ธนาคารใช้คือ
CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์
และสายการเงินร่วมกับสายบริหารความเสี่ยงใช้เป็นสัญญาณ
เตื อ นล่ ว งหน้ า ในการติ ด ตามและรั ก ษาระดั บ ความเพี ย งพอ
ของเงินกองทุน

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการที่ ลู ก ค้ า
หรื อ คู ่ สั ญ ญาไม่ ยิ น ยอมหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระหรื อ
พั น ธะที่ มี ต ่ อ ธนาคารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู ้ ห รื อ สั ญ ญา
ผู ก พั น อื่ น ๆ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อาจส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพของ
สินเชื่อธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการท�ำ
ก� ำ ไรและระดั บ เงิ น กองทุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดยรายได้
ที่ ไ ด้ รั บ จะต้ อ งสอดคล้ อ งและคุ ้ ม ค่ า กั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิค
การวั ด ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ความเสี่ ย ง ตลอดจน
มีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการก�ำหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ท�ำหน้าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมัติสินเชื่อ และผู้บริหารจัดการความเสี่ยง
ในขณะเดี ย วกั น กรอบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ ย งส� ำ หรั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี
ธนาคารได้ ป รั บ ปรุ ง และทบทวนเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
ประเภทลู ก ค้ า และพอร์ ต สิ น เชื่ อ ของธนาคารที่ เ ติ บ โตขึ้ น
ประกอบไปด้ ว ย Corporate Rating Tool ซึ่ ง พั ฒ นาและใช้
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า บรรษั ท ธุ ร กิ จ หรื อ ลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ เครื่ อ งมื อ
จั ด ระดั บ ความเสี่ ย ง SMEs Rating Model ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เครื่ อ งมื อ จั ด ระดั บ ความเสี่ ย ง
Insurance Model ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม Life & Non-Life
เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised
Lending Rating Model) และระบบประเมิ น โดยใช้ ค ะแนน
(Credit Scoring) ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทัง้ สินเชือ่ ไม่มหี ลักประกัน
และสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน
ธนาคารมีระบบงาน (system) เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยง

การติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบจ� ำ ลอง (model monitoring)
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ท�ำการก�ำหนด
ระดั บ คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ ใหม่ ข องลู ก ค้ า รายย่ อ ย (Acquisition
Quality Trigger: AQT) เพื่อท�ำการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชื่อ
รายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และนโยบายของธนาคาร ธนาคารมี ห น่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม ดู แ ล
ความเสี่ ย งด้ า นตลาด ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากหน่ ว ยงานที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ ย ง อี ก ทั้ ง ธนาคารยั ง มี ก ารประเมิ น และก� ำ หนดเงิ น ทุ น
ส� ำ รองเพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งด้ า นตลาด ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด

ความเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Non-performing Loan:
NPL) เป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่กระทบต่อความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนั้น ธนาคาร
จึงให้ความส�ำคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ชิด
และระมัดระวัง และมีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการ
ลู ก ค้ า ที่ มี ป ั ญ หาในเชิ ง รุ ก เพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ สิ น เชื่ อ
ด้ อ ยคุ ณ ภาพลง ส� ำ หรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ระดั บ
Portfolio นั้น ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของสิ น เชื่ อ โดยมี ก ารก� ำ หนดเพดานความเสี่ ย ง (Risk Limits)
ในระดั บ ที่ เ หมาะสม เช่ น เพดานความเสี่ ย งในระดั บ ประเทศ
เพดานความเสี่ยงในการให้เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเสี่ยง
ตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators
เพื่อช่วยในการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัว
ของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการปล่อย
สินเชื่อ ดังนี้ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวัง
ในการปล่อยสินเชือ่ ” และ “Green – ขยายสินเชือ่ ” เป็นต้น นอกจากนี้
ธนาคารได้ มี ก ารจั ด ท� ำ การทดสอบภาวะวิ ก ฤตเพื่ อ ประเมิ น
ผลกระทบที่ธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและ
การเงินตกต�่ำ ในกรณีที่เป็นไปได้และกรณีรุนแรง

ความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

ทุกๆ ปี ธนาคารมีการก�ำหนด Risk Appetite หรือระดับความเสี่ยง
ของ Portfolio ที่ยอมรับได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์
ว่าจะเป็นในปีนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจด�ำเนินไป
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มี
การติดตามควบคุมเป็นประจ�ำทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRC
และคณะกรรมการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านตลาด
ค ว า ม เ สี่ ย ง ด ้ า น ต ล า ด ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ
ความผั น ผวนในมู ล ค่ า ของธุ ร กรรมหรื อ เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ค้ า ดั ง นั้ น
ความเสี่ ย งด้ า นตลาดเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ธนาคารมี ก ารท� ำ ธุ ร กรรม
ที่ มี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของปั จ จั ย ด้ า นตลาด อั น ได้ แ ก่
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคา
ของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้
ธนาคารใช้ น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นตลาดเพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ว่ า กฎระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของทางการ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งอั ต ราดอกเบี้ ย ของธุ ร กรรมในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า จะอยู ่
ในการควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
กรอบนโยบายที่ ค ณะกรรมการธนาคารก� ำ หนด โดยธนาคารมี
การค� ำ นวณราคายุ ติ ธ รรมของธุ ร กรรมในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า ทุ ก วั น
เพื่อติดตามก�ำไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงาน
ควบคุมดูแลความเสี่ยงท�ำหน้าที่จัดท�ำรายงานสถานะความเสี่ยง
รายวัน มีการก�ำหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek
Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
และการรักษาระดับความเสี่ยงตามที่นโยบายของธนาคารก�ำหนด
นั้น ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงิน
ในการให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้ ก� ำ หนดเพดาน
ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมแยกตามประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละประเภท
ความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit,
Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท�ำการ
ประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็น
ประจ�ำทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress
Testing) อย่างสม�่ำเสมอ
3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุน
และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการท�ำธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือ
จากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึง
หุ ้ น สามั ญ ที่ ไ ด้ รั บ มาจากการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ มี ป ั ญ หา และ
ในบางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ก าร
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ส� ำ หรั บ ตราสารอนุ พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิด
ความเสี่ยงด้านตลาดทั้งหมด จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชี
เพื่อค้าของตราสารทุน หรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดกับรายได้ เงินกองทุนผู้ถือหุ้น หรือชื่อเสียง
ของธนาคารที่เกิดจากการไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการเงินทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ทั้งที่
คาดการณ์ไว้และไม่คาดคิด) หรือภาระผูกพันตามกฎระเบียบ ทีม่ กี ำ� หนดการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงการด�ำเนินงานประจ�ำวัน และ
มีค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการไม่สมดุลกันในระยะเวลาของกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ การรักษา
พอร์ตที่มีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต เนื่องจากเครือข่ายที่กว้างและการมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ของธนาคาร ธนาคารมุ่งรักษาฐานเงินฝากหลักที่หลากหลาย
ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื่อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพ
อีกทั้งธนาคารยังคงส�ำรองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทั้งปี เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคารมีความปลอดภัย สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ โครงสร้างและยุทธวิธีมุมมองของธนาคาร
ความรับผิดชอบแบบวันต่อวัน ส�ำหรับการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จะมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เพือ่ หารือเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และประมาณการณ์แหล่งเงินทุนของธนาคาร ALCO เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการ
โดยรวมและการก�ำกับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมัติเพดานความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ ทีมบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและท�ำงานใกล้ชิดกับสายบริหารเงิน ในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะที่ สายธุรกิจ
ต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ
สายบริหารเงินท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินทุนโดยรวมเมื่อมีความจ�ำเป็นหรือฉุกเฉิน ธนาคารมีการจัดการสถานะสภาพคล่อง
อย่างรอบคอบในการตอบสนองความต้องการประจ�ำวัน ธนาคารมีการวัดและการคาดการณ์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจาก
profile ที่ครบก�ำหนดของสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบก�ำหนด ภายใต้
เงื่อนไขทางธุรกิจ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็นประจ�ำ ส�ำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้มีการกระจายอ�ำนาจ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงิน
ให้กับบริษัทเหล่านั้น ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่บริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยง (Management Action Triggers: MATs)
และระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ และเป็นการแจ้งเตือนผู้บริหารถึงสภาวะและแรงกดดันด้านสภาพคล่องที่
เกิดขึ้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้งสมมติฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความต้องการทาง
ธุรกิจและสภาวะตลาด สถานะด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบประจ�ำทุกวัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ความเสี่ยงภายใน
และข้อก�ำหนดของทางการเกี่ยวกับการเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การมี แ ผนฉุ ก เฉิ น ด้ า นสภาพคล่ อ งของธนาคารเพื่ อ เป็ น การแจ้ ง เตื อ น และเพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในช่ ว งวิ ก ฤตสภาพคล่ อ งและอยู ่ ภ ายใต้ ส ภาวะตลาดที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ แผนฯ ประกอบด้ ว ยสององค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ
คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมบริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis
Management Team: FCMT) EWS จะถู ก ออกแบบมาเพื่ อ แจ้ ง เตื อ นผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร เมื่ อ ใดก็ ต าม
ที่สภาพคล่องอาจจะมีความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และการประเมิน
ความต้องการเงินทุน และกลยุทธ์ในอนาคตของวิกฤตสภาพคล่อง EWS จะถูกสร้างขึ้นจากชุดของตัวชี้วัด (ตรวจสอบกับ
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า) ที่น่าเชื่อถือ สามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร
การทดสอบสภาวะวิ ก ฤตสภาพคล่ อ ง จะด� ำ เนิ น การทุ ก ครึ่ ง ปี เ พื่ อ ระบุ แ ละวั ด ผลกระทบทางการเงิ น และช่ ว ยให้
ฝ่ า ยจั ด การด� ำ เนิ น มาตรการได้ ล ่ ว งหน้ า สถานการณ์ จ� ำ ลองสภาวะวิ ก ฤตมี 3 รู ป แบบคื อ วิ ก ฤตเฉพาะธนาคาร
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(BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (MWC) และวิกฤติรวม BISC and
MWC (CC) สมมติฐานที่ใช้รวมทั้งอัตราการไหลออกของเงินฝาก
อั ต ราเบิ ก ใช้ เ งิ น กู ้ และส่ ว นลดมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง
จะมี ก ารบั น ทึ ก และผลการทดสอบจะถู ก น� ำ เสนอ ALCO
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการธนาคาร
ผลการทดสอบที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารมีสภาพคล่องเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขการ
ทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ

การจั ด เพดานความเสี่ ย ง (MATs) มี ก ารก� ำ หนดเป็ น มาตรการ
Pre-emptive เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อ
รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ (NII) รวมทั้ ง ความอ่ อ นไหวของ EVE โดย
ผลวิเคราะห์ NII และ EVE จะรายงานไปยัง ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคาร เป็นประจ�ำทุกเดือน
ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ที่คาดการณ์ โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE ผลของ
การทดสอบในภาวะวิกฤตจะถูกใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ในงบดุล
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ผลตอบแทนธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (IRRBB)
หมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประกอบการ
รายได้ของธนาคารและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเคลื่อนไหวของ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
อัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผ่านนโยบาย ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากกระบวนการควบคุ ม ที่
ที่มีการก�ำหนดขึ้นโดย ALCO ทั้งนี้ IRRBB ที่ด�ำเนินการโดยธนาคาร ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
จะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งยังประกอบด้วย
กรรมการธนาคาร ALCO เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ
คณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานต่อ BRC และด้วยการสนับสนุน การขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระ
จากทีมบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) ของสาย ทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของ
บริหารความเสี่ยง และด้านบริหารเงินกองทุนและงบดุลของสาย ธนาคารได้
การเงิน ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล
การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เพื่อที่จะสร้าง เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีประสิทธิผล ธนาคารจึง
ความมั่นใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีสาย ได้จัดให้มีนโยบาย แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ธนาคาร
บริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจัดการ IRRBB วันต่อวัน และปิด มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
gapping รวมทั้งด�ำเนินการตามของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจหน้าที่
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value ก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ
of Equity: EVE) ซึ่ ง เป็ น มาตรการวั ด ผลกระทบระยะยาวของ BRC ตามอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ อนุมตั นิ โยบาย และวิธปี ฏิบตั ิ
การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมสินทรัพย์ ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติ
และหนี้สินทั้งหมดของธนาคาร โดยก�ำหนดและประเมินความเสี่ยง สากล นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
จากอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อหารือ พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน
(เช่น มูลค่าปัจจุบันของรายได้และเงินทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน และให้ ค� ำ แนะน� ำ ในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย ง
อนาคต) เนื่องจากมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินจะเพิ่มขึ้นและ ด้านปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มาตรการนี้จะช่วย โดยมี ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากร
ให้ ธ นาคารสามารถประเมิ น ขนาดความเสี่ ย งและผลกระทบต่ อ กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
เงินทุนโดยเน้นสถานะของบัญชีเพื่อการธนาคารในปัจจุบัน ทั้งนี้
EVE จะค� ำ นวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิ เ คราะห์ ผ ล มาตรฐานการปฏิบัติงานความเสี่ย งด้านปฏิบัติก ารของธนาคาร
กระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ คือ การก�ำหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และหนี้สินในช่วงเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี้ ธนาคารยังประเมินผล ด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านธุรกิจ ด้าน
กระทบจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยได้รับ
จากการที่ อั ต ราดอกเบี้ ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละ ความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติการ
ในหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
ภาวะวิกฤตด้วย
57

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ทัง้ ภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ มี ก ารปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรม
การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใน
หน่ ว ยงานของตน จึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ป ระสานงานด้ า นก� ำ กั บ
การปฏิบตั งิ านและบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Designated
Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตาม
ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในหน่วยงานนั้นๆ ทีมบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ ารจะท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเครือ่ งมือ ระบบ และกระบวนการ
ให้สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของ
ธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
โดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี้
1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
(Risk Control Self-assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง
ด้วยตนเองและรายงานผลต่อสายบริหารความเสี่ยง รายงาน
เหล่ า นี้ จ ะใช้ เ พื่ อ ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดแผนด�ำเนินการแก้ไขและ
ติดตาม นอกจากนี้ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน
เหล่านั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นการช่วยลดอุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั เวลา ตลอดจน
มี ก ารก� ำ หนดหน้ า ที่ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง รวมถึ ง การก� ำ หนดขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบและอ�ำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจน มีระบบ
ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจ รวมทั้ ง มี ก ารดู แ ลเรื่ อ งความ
ปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท�ำให้มีความมั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ
(Loss Event Data Reports)
ธนาคารก� ำ หนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ห น้ า ที่ ร ายงานข้ อ มู ล ความ
เสี ย หายผ่ า นช่ อ งทางที่ ธ นาคารก� ำ หนด รายงานข้ อ มู ล ความ
เสียหายนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของตน และป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต ข้อมูลการ
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รายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและก�ำหนดรูปแบบการค�ำนวณเงิน
กองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ น� ำ KRI มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เหมาะสมกับองค์กร ทั้งนี้ สัญญาณ
เตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจัดท�ำ KRI
จะท�ำให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและ
ติดตามผลการบริห ารจัดการความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น ได้อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น และหลี ก เลี่ ย งความสู ญ เสี ย หรื อ
ความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม
(Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็นช่องว่างในการควบคุม
การปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งการออกแบบวิธีการควบคุมที่ไม่ดี
เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุที่อาจท�ำให้
ความเสี่ยงที่คงอยู่เกินความเสี่ยงที่ก�ำหนดของธนาคาร เพื่อที่
จะบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี้ ธนาคารได้พัฒนานโยบาย
บริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของนโยบาย
จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้
ถูกระบุและจ�ำแนกออกมา รวมถึงมีการก�ำกับดูแลให้แน่ใจว่า
ประเด็นปัญหาได้ถูกแก้ไขหรือได้มีการรายงานต่อผู้บริหารของ
ธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม
5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
(New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้ก�ำหนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดโดยให้ระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ าร เป็นต้น รวมถึงก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นโดยคณะท� ำงานและหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและน�ำผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด
6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
(Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
และความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า จึ ง ก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานและ

วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากลู ก ค้ า โดยจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี ถึ ง ธนาคาร ได้ แ ก่
การร้ อ งเรี ย นผ่ า นส� ำ นั ก กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ (ศู น ย์ ก ลางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ Complaint Centre) การร้ อ งเรี ย น
ผ่านศูนย์บริการลูกค้า (CIMB Thai Care Centre) การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) โดยส�ำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้น
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะท�ำหน้าที่พิจารณาและจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน เพื่อให้ท�ำการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจัดท�ำหนังสือตอบชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาจากหน่วยงาน
ทางการ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ท�ำหนังสือตอบชี้แจงไปยังหน่วยงานทางการ เพื่อให้ได้รับทราบผลการด�ำเนินการ
แก้ไข นอกจากนี้ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมดและแนวทางแก้ไขน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะท�ำงาน
ร่วมพิจารณาปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและป้องกัน
ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หลังจากนั้น ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน
7. แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan)
ธนาคารก�ำหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงบริษัทใน
เครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและด�ำเนินการเขียนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มี
การทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์
วิกฤตใดๆกระทั่งส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่ส�ำคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที่ส�ำคัญนั้นกลับคืนมาและให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องได้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของธนาคารและความมั่นใจของลูกค้า
ของธนาคารและบริษัทในเครือ
8. การตรวจสอบและก�ำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระที่ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและก�ำกับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ส่วนฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานท�ำหน้าที่ติดตามควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เป็นผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึ่งบันทึกเป็นเงินลงทุนในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร แต่เป็นจ�ำนวนที่ไม่มีนัยส�ำคัญ
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการ
ธนาคารเชื่อมั่นว่าความ
พยายามอย่างต่อเนื่อง
ของธนาคารในการสร้าง
วัฒนธรรมและโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการที่
แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กรจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถ
สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น
ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ด�ำเนินการก�ำหนดหลัก
ปฏิบัติในการก�ำกับดูแล
กิจการและมาตรฐาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ระดับสูงสุดส�ำหรับกิจกรรม
ต่างๆ ของธนาคาร
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ธนาคารมี ก ระบวนการในการก� ำ หนด
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยก�ำหนด
กระบวนการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ ก าร
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการควบคุ ม ในด้ า น
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ต่างๆ ซึ่งรวมด้านการเงินและปฏิบัติการ
ตลอดจนการก�ำกับการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ด้านตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานท�ำ
หน้ า ที่ ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในขณะที่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจกฎหมายและ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติทางวินัย
ธนาคารก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริมศักยภาพ
ในการแข่ ง ขั น และมู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดจน
สร้างความมัน่ คงแก่ธนาคาร ธนาคารมีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของสถาบันทีก่ ำ� กับดูแลธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง
โปรดดูรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
www.cimbthai.com

การก�ำกับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใช้ สิ ท ธิ พื้ น ฐาน
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น รวมทั้ ง มี ก ารสื่ อ สาร
กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในเชิ ง รุ ก อยู ่ เ สมอ เช่ น สิ ท ธิ
ในการซื้อขายหรือโอนหุ้นและการได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร
การมีส ่วนแบ่งก�ำไรอย่างเท่าเทียมและ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณา
ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นั ย ส� ำ คั ญ เช่ น การแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรก�ำไร
การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น
ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบญ
ั ชีของธนาคาร ส�ำหรับการประชุม
คราวอื่นนอกเหนือจากการประชุมสามัญ
เรียกว่าการประชุมวิสามัญซึง่ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็น
สมควร ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของธนาคารประจ�ำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2559
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอเรื่ อ งเพื่ อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง
การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31
มกราคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยวาระการประชุ ม มี ก ารระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลตลอดจนความเห็ น ของคณะกรรมการ
แต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย
หลั ก เกณฑ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม การออกเสี ย งลงคะแนน การ
มอบฉั น ทะของผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงานประจ� ำ ปี 2558 ในรู ป เล่ ม
โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด ในฐานะเป็ น นายทะเบี ย นหุ ้ น ของธนาคาร เป็ น ผู ้ จั ด ส่ ง
หนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม
14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคารก่ อ นวั น
ประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า 14 วั น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ มี เ วลา
ศึกษาข้อมูลส�ำหรับก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ” ) ด้ ว ย ตลอดจนโฆษณา
ค� ำ บอกกล่ า วหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น เป็ น
เวลา 3 วั น ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 วั น ตามที่
กฎหมายได้ก�ำหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
โดยจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ล งทะเบี ย น และตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลั ก ฐานแสดงความเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ รั บ มอบฉั น ทะเพื่ อ รั ก ษา
สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยน� ำ ระบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) มาใช้ ใ นการลงทะเบี ย นเพื่ อ จั ด พิ ม พ์ บั ต รลงคะแนน
ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม นอกจากนี้ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่าง
น้ อ ย 2 ชั่ ว โมง และในระหว่ า งการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยั ง สามารถ
ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระที่ ยั ง ไม่
ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดท�ำแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์ม
ดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
2559 มีผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 9 ราย มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 กรรมการธนาคารเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 100 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะรวมจ�ำนวน 500 ราย รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
24,018,606,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.9480 จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธาน
กรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการได้มอบหมาย
ให้รองประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้าน
ภาษา นอกจากนี้ธนาคารได้น�ำเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ รวมทั้ง
จัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตอบค�ำถาม
รวมทั้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน ส�ำหรับการนับคะแนน
เสียงระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การลง
คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามล�ำดับในหนังสือนัด
ประชุม โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระการประชุมในการนับคะแนน
เสียง ธนาคารได้ใช้บัตรคะแนนเสียงที่มีบาร์โค้ด (Barcode) และ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้จัดท�ำรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระส�ำคัญของค�ำถาม
ค�ำชี้แจง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงเท่าไร เป็นต้น โดยจัดส่งร่างรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายใน 14 นับแต่วันประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.cimbthai.com ส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น รวมทั้ ง หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล
ภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการน�ำ
ข้ อ มู ล ภายในของธนาคารไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นตน โดยคณะ
กรรมการธนาคารได้ มี น โยบายและก� ำ หนดเป็ น ระเบี ย บงาน
ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของธนาคาร รวมถึ ง
คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะใช้ ข ้ อ มู ล ภายในอั น เป็ น
สาระส�ำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อท�ำการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อน
ที่ ข ้ อ มู ล นั้ น จะเผยแพร่ สู ่ ส าธารณชน นอกจากนี้ กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รองกรรมการผู ้ จั ด การขึ้ น ไป หรื อ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูง และผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดั บ บริ ห ารในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
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ฝ่ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งรายงานการซื้ อ -ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องธนาคารและรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลั ก ทรั พ ย์ ข องธนาคารต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และต้อง
ส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเก็บ
เป็นหลักฐานธนาคารได้จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานทีค่ รอบคลุม
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่
จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณธุรกิจของซี ไอเอ็มบี ไทย
(CIMB Thai Code of Conduct)
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ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใดมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งที่ มี ก ารพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะต้องงดออกเสียงลง
คะแนนในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว นอกจากเป็ น การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
กรรมการ
3. พนักงาน
ธนาคารเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยส่งเสริม
ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบัติงานของตน
และมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึน้ การด�ำเนินการดังกล่าว
จะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตที่ยั่งยืนและรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม
4. เจ้าหนี้และคู่ค้า
ธนาคารยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจในระดับสูง
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยท�ำธุรกิจกับเจ้าหนี้
และคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นในการน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
โดยในขณะเดี ย วกั น ก็ ป กป้ อ งผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ า รวมทั้ ง
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ธนาคารได้
จัดตั้ง CIMB Thai Care Centre เพื่อรับและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า ที่ศูนย์นี้จะมีฐานข้อมูลรวบรวม
ข้อร้องเรียนของลูกค้าและจัดเป็นหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาและ
ประเภท มีการจัดท�ำรายงานส่งไปยังส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด้ า นตรวจสอบภายใน และฝ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามที่ได้รับการ
ร้ อ งเรี ย นมาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นธรรม สอดคล้ อ งกัน และ
ทันการณ์ โดยธนาคารรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ตลอดเวลา ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้าเท่านั้น

5. คู่แข่ง
ธนาคารเห็นความส�ำคัญของสภาวะการด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขัน
และเป็นธรรม จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
รวมทั้ ง ไม่ ก ้ า วล่ ว งเข้ า ไปยั ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของคู ่ แ ข่ ง
ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยมีการก�ำหนด
หลักปฏิบตั ทิ ดี่ ที างจริยธรรมและกฎหมายเพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับ
พนักงาน

2. ผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการมีระบบการท�ำงานทีท่ ำ� ให้การด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารควบคุ ม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็นนโยบาย
ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ปกป้องรักษาทรัพย์สนิ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในลักษณะที่เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนาคารตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วาม
ถูกต้อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัว่ ถึง โดยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและ
สือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์
ของธนาคารทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลในแบบรายงานประจ�ำปีตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) และการด�ำเนิน การโครงการหรือกิจ กรรมต่า งๆ

6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนั ก ว่ า ธนาคารสามารถสร้ า งผลในทางบวกต่ อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ จึงได้มีการท�ำและส่งเสริมกิจกรรมการ
กุศลต่างๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน โครงการบริจาค
โลหิต และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เด็กที่ด้อย
โอกาส และชุมชนโดยทั่วไป (ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคารได้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)

ที่ จ ะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ต่ อ ตลาดทุ น ไทย รวมทั้ ง
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และข่ า วสารกิ จ กรรมต่ า งๆ ของธนาคารกั บ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุน ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก วิ เ คราะห์
และประชาชนทั่วไป การด�ำเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้แก่
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท�ำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและป็นตัวแทนในการ
สื่ อ สารกั บ นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ สื่ อ มวลชนและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป รายงานผลประกอบการ การท�ำธุรกรรมที่เป็น
สาระส�ำคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2559 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
1. ธนาคารให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จ�ำนวน 14 ราย
เข้าพบฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อรับทราบสถานภาพการ
ประกอบการ
2. จัดท�ำการเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทมี
กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
3. มี ช ่ อ งทางให้ ข ้ อ มู ล และตอบข้ อ ซั ก ถามของผู ้ ล งทุ น และ
สื่อมวลชนที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@cimbthai.
com หรือทางโทรศัพท์+662-626-7738 หรือทางเว็บไซต์http://
www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
• การแถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชนเพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารสู ่
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึงและเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเกี่ยวกับผลประกอบการ
และการเติบโตของธุรกิจได้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขา
ด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย
การบัญชีตรวจสอบและเป็นบุคคลที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐ รวม 10 คน การเลือกตั้งคณะกรรมการของธนาคารเป็นไป
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับธนาคาร ซึ่งก�ำหนดให้
คณะกรรมการของธนาคารมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน
12 คน โดยธนาคารได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการและการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้
สอดคล้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง ธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 คน
กรรมการอิสระ
4 คน
(ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ)
โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคารและมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการโดยไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ใน
การก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำออก
จากกัน ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด ตลอดจนเพื่อความ
เป็นอิสระของประธานกรรมการในการก�ำกับดูแลฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการธนาคารมี ว าระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อย่ า งชั ด เจนตาม
ข้อบังคับของธนาคาร คือในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ออกจากต�ำแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งอาจได้
รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ก็ได้
ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของคณะ
กรรมการไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
• กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร
สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ
กรรมการมีอ�ำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นอีกได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
• กรรมการธนาคารควรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้ง นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท
และท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
ด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ และดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
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• ให้คำ� ปรึกษา และค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับธนาคารเป็นกฎระเบียบและ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
• ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ
ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
• จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื่อช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ กั บ ธนาคาร ทั้ ง นี้ ธนาคารก� ำ หนดบทบาท หน้ า ที่
และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตั้ง และการ
ถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจและมุง่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลให้มี
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่ายจัดการตามนโยบาย
และกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of
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Conduct) ไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่มีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
คู ่ ค ้ า /เจ้ า หนี้ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและสั ง คม
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของ
ลู ก ค้ า ความซื่ อ สั ต ย์ ยุ ติ ธ รรม มี คุ ณ ธรรมในวิ ช าชี พ ความรู ้
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ำกับ
ดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่บุคลากรของ
ธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารเป็ น ประจ� ำ โดยใช้
ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาด�ำเนินการลงโทษผู้ละเมิดนั้น
ทางวินัย โปรดดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารได้ที่
เว็บไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com
ธนาคารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้นโยบาย
ผ่ า นระบบ LMS (Learning Management System)
และให้มีการลงนามรับทราบเพื่อให้มีการปฎิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว
ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ก�ำหนดในนโยบาย ดังนี้
• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สนิ เชือ่ หรือ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือ ท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์
เกีย่ วข้องกับกรรมการหรือผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของธนาคาร
กับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก� ำ หนด โดยต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการด้ ว ยมติ
เอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพัน
หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อนั้นๆ เข้าร่วม
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการนั้น
• ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกรรมส�ำคัญไว้ใน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลงเข้าท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าท�ำรายการเพื่อ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ และ/
หรือสิทธิในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของ
ธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หากเข้ า เกณฑ์ ก ารท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการธนาคาร
รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ห รื อ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เที ย บเท่ า ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู ้ บ ริ ห ารซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในสายกลยุ ท ธ์
และการเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่ น ๆ ตามข้ อ ก� ำ หนดส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.)
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการต้องด�ำเนินการดังนี้
1) ดูแลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนั้นสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และเงื่อนไขของรายการ
ไม่แตกต่าง หรือเสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและ
2) ดูแลให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้
ผู้ลงทุนทราบอย่างพอเพียง
การด�ำเนินการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขั้นตอนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ำรายการ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี้อาจจัดให้มีความเห็น
จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม กรณีรายการดังกล่าวต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายการระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
(รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้
ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Investment Bank
Berhad เป็นบริษัทในกลุ่ม
ของ CIMB Group ซึ่ ง เป็ น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ โ ดยอ้ อ มของ
ธนาคาร

ธนาคารออกหุ้นกุ้ด้อยสิทธิจ�ำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย ซึ่งมีระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี และก�ำหนด Call Option ในปีที่ 5

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2559
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (ยกเว้นกรรมการที่
เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ทีม่ สี ว่ นได้เสียซึง่ ไม่
ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี)้ เห็น
ควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เนือ่ งจากเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

CIMB Investment Bank Berbad และ/หรือบริษัทในเครือ
ภายใต้ CIMB Group ได้รับแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่เป็น Financial
Advisor / Principal Advisor / Lead Arranger / Lead
Manager / Book Runner / Underwriter โดยมีการคิด
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าวทีร่ อ้ ยละ 0.15 ของ
วงเงิ น รวมของการออกหุ ้ น กู ้ ใ นสกุ ล ริ ง กิ ต มาเลเซี ย เที ย บ
เท่ากับ 5,000 ล้านบาท
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จ� ำ กั ด (CPAM) เป็นบริษัท
ในกลุ ่ ม ของ CIMB Group
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารต่ออายุสัญญาการให้บริการแก่ CPAM เป็นระยะ
เวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2559 ถึง 15 เมษายน
2561 โดยบริ ก ารดั ง กล่ า วจะครอบคลุ ม ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล และคาดว่าจะสร้างรายได้
ให้กับธนาคารจ�ำนวน 970,000 บาท
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่มีส่วนได้เสีย
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และงดออกเสี ย ง
ในวาระนี้ ) เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
ธนาคารได้รับประโยชน์
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Bank Berhad (CIMB
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร โดยถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ
93.71 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่
จ� ำ หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ
ธนาคาร

CIMB Bank โดย Group Decision Management, Consumer
Banking ให้การสนับสนุนธนาคารผ่านการถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลูกค้า และโมเดล
ทางสถิติ โดย CIMB Group จะเข้าดูข้อมูลลูกค้าของธนาคาร
ในส่วนที่ไม่เป็นความลับ และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ CIMB Group ไม่ได้คิดค่าบริการใดๆกับธนาคาร

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
4/2559 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เนือ่ งจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์

รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป
CIMB Bank Berhad (CIMB
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร โดยถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ
93.71 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่
จ� ำ หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ
ธนาคาร

ธนาคารได้ช�ำระเงินคืน (Pay Back) ค่าใช้งานระบบ 1P ให้
กับ CIMB Bank ในอัตราใหม่ คือ 39.72 ริงกิตมาเลเซียต่อ
หนึ่งบัญชีเปิดใหม่

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จ� ำ กั ด (CPAM) เป็ น บริ ษั ท
ในกลุ ่ ม ของ CIMB Group
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารแนะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก องทุ นส่ ว นบุ คคลและกองทุ น
ส�ำรองเลี้ยงชีพของ CPAM ให้กับลูกค้า โดยคิดค่าธรรมเนียม
การแนะน�ำผลิตภัณฑ์ดังนี้
- กรณีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพใหม่ (พนักงานไม่น้อยกว่า
30 คน และมี เ งิ น สมทบต่ อ เดื อ นเกิ น 30,000 บาท):
คิดร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม Set Up (ประมาณ 0 30,000 บาท)
- กรณีโอนย้ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุ น เดี่ ย ว (Single Fund): คิ ด ร้ อ ยละ 30 ของ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพปีแรก
- กองทุนร่วมทุน (Pooled Fund): คิดร้อยละ 0.15 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่โอนย้าย

รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
5/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เนือ่ งจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
6/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นรายการสนับสนุธรุ กิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB
Group ซึง่ ถือเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

iCIMB (MSC) Sendirian Berhad พัฒนาระบบ ShARP
ให้กับธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ hubbing
(ทีจ่ ดั สรรให้กบั ธนาคาร) จ�ำนวน 3,556,956 บาท ช�ำระภายใน
ระยะเวลา 3 ปี (ปีละ 1,185,652 บาท)
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป

CIMB Bank Berhad (CIMB
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร โดยถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ
93.71 ของจำ�นวนหุ้ น ที่
จำ�หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ
ธนาคาร
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CIMB Bank คิดค่าใช้จ่ายกับธนาคารส�ำหรับโครงการ Thai
Corporate Website Redesign โดยจัดสรรเป็นเงินจ�ำนวน
1,078,495 บาท ต่อปี รวมเป็นจ�ำนวน 5,392,475 บาท
ส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
7/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้) เห็น
ควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคารได้
รับประโยชน์
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
8/2559 เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เนือ่ งจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาธร
จ�ำกัด (บบส.สาทร) เป็นบริษทั
ในกลุ่มของ CIMB Group ซึ่ง
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร

ธนาคารปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดสรรค่าใช้จา่ ยในการใช้งานระบบ
1P ให้กับ บบส.สาทร โดยเปลี่ยนจากการคิดอิงตามจ�ำนวน
บัญชีเปิดใหม่ เป็นคิดตามจ�ำนวนบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
จ�ำนวนธุรกรรมการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่มีส่วนได้เสีย
ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี)้
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคารได้รับ
ประโยชน์ และมีการก�ำหนอัตราจัดสรรค่าใช้จา่ ย
ทีส่ มเหตุสมผล

การจัดสรรค่าใช้จ่ายใหม่ดังกล่าวจะเท่ากับร้อยละ 3.70 ใน
ขณะทีก่ ารจัดสรรค่าใช้จา่ ยแบบเดิมซึง่ อิงตามจ�ำนวนบัญชีเปิด
ใหม่จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.02
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทัว่ ไป

CIMB Bank Berhad (CIMB
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร โดยถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ
93.71 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่
จ� ำ หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ
ธนาคาร

ธนาคารใช้บริการ Credit Migration Model จาก CIMB Bank
ส�ำหรับโมเดลดังต่อไปนี้
1) Credit Risk Migration Model for Non-retail Portfolio
2) Credit Risk Migration Model for Retail Portfolio (ส�ำหรับ
ธนาคารและบริษทั ย่อย)
3) Credit Risk Migration Model for Corporate Bond Portfolio
ทัง้ นี้ CIMB Bank จะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการในข้างต้น
เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ CIMB Bank ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ Basel ของธนาคารกลางมาเลเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่มีส่วนได้เสีย
ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี)้
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคารได้รับ
ประโยชน์ และมี ก ารก� ำ หนดอั ต ราค่ า บริ ก าร
ทีเ่ หมาะสม

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทัว่ ไป
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB
Group ซึง่ ถือเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

iCIMB (MSC) Sendirian Berhad ด�ำเนินการระบบ GEPS ให้
กับธนาคาร โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ Hubbing (ซึง่ ได้
จัดสรรให้กบั ธนาคาร) จ�ำนวน 469,431.50 บาท ก�ำหนดช�ำระ
ภายในระยะเวลา 4 ปี (เฉลีย่ ปีละ 117,357.78 บาท ต่อปี)
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทัว่ ไป

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (CIMBST)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ผู ้ ถื อ
หุ้นใหญ่ 100% เป็น CIMB
Securities International Pte.
Ltd. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกทอดหนึ่งเป็น
CIMB Group

ธนาคารให้บริการตรวจสอบภายในกับ CIMBS และ CPAM
โดยคิดค่าบริการตามจ�ำนวนชัว่ โมงทีค่ าดว่าจะให้บริการผูต้ รวจ
สอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั กรณีตอ้ งเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทัว่ ไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่มีส่วนได้เสีย
ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี)้
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคารได้รับ
ประโยชน์ และมี ก ารก� ำ หนดอั ต ราค่ า บริ ก าร
ทีเ่ หมาะสม
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่มีส่วนได้เสีย
ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี)้
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคารได้รับ
ประโยชน์ และมี ก ารก� ำ หนดอั ต ราค่ า บริ ก าร
ทีเ่ หมาะสม

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จ�ำกัด (CPAM) เป็นบริษทั ใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึ่ง
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร
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ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ถื อ
หุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารลงนามในสัญญาร่วมกับ CIMB Group Sdn Bhd
ในการใช้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบ Regional
Corporate Loan Management System (RCLMS) ซึ่งจะ
มีการคิดค่าบริการไม่รวมภาษีดังนี้
หน่วย: ริงกิตมาเลเซีย
ปี
2559 2560 2561 2562

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
10/2559 เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์ และมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

ค่าบริการรวม

40,107 240,641 625,124 628,837

ปี
ค่าบริการรวม

2563

2564

2565

632,660

636,598

640,655

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB
Group ซึ่ ง ถื อ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้ บ ริ ก าร Security Operation Center จาก
Tangarine Monitoring Center เพื่อด�ำเนินการให้ธนาคารมี
การตรวจสอบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ตลอดเวลา และ
สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามความปลอดภัยด้านไซเบอร์
รวมถึงลงนามในสัญญาร่วมกับ iCIMB (Malaysia) Sdn
Bhd โดยคิดค่าบริการรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี
2560 เป็นต้นไป ดังนี้
หน่วย: ริงกิตมาเลเซีย
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
ค่าบริการรวม

1.2

1.2

1.2

1.2

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
12/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้) เห็น
ควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์ และมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

1.2

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป
iCIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็นบริษัทในกลุ่มของ CIMB
Group ซึ่ ง ถื อ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาธร
จ�ำกัด (บบส.สาทร) เป็นบริษทั
ในกลุ ่ ม ของ CIMB Group
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร
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ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17
มี น าคม 2559 มี ม ติ ใ ห้ ยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารรั บ คื นหนี้ สู ญ
การปรับโครงสร้างหนี้ และการบริหารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) รวมถึงการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPA) ซึ่งจัดอยู่ในประเภท Non-material Function โดย
สัญญาในปัจจุบันจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร
และการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ ขึ้ น คื อ “Special Assets
Management Team” ซึ่งจะอยู่ภายใต้สายบริหารความเสี่ยง
เพื่อดูแลรับผิดชอบบริหาร NPL และ NPA โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทนสายสนับสนุน
ธุรกิจ ซึ่งจะยกเลิกสายงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคารและ บบส.สาทร ได้มีการเจรจาลดค่าบริการส�ำหรับ
สินเชื่อขนาดใหญ่และ SME รวมถึงสินเชื่อรายย่อยที่มีหลัก
ประกัน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อแลกกับการต่ออายุสัญญาการใช้
บริการออกไปอีก 2 ปี (ปี 2560-2061) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
บบส.สาทร มีรายได้ลดลงประมาณ 2.8 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
การต่ออายุสัญญาดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับ บบส.สาทร
จ�ำนวนประมาณ 3 ล้านบาท
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่
12/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
(ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของ CIMB
Bank ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม และงดออกเสี ย งในวาระนี้ )
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว เนือ่ งจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ ธนาคาร
ได้รับประโยชน์ และมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

- รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือต�ำแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ช�ำระแล้วของกิจการนั้น ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อบริษัท
บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย

เงินให้สินเชื่อ
ภาระ
คงค้าง/
ผูกพัน เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินฝาก

การกู้ยืม

(%)
การถือหุน้
93.71

-

มีผู้บริหารร่วมกัน

44

-

-

3,755

71,805
102,216

-

-

-

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,523

-

-

-

บริษัทย่อย
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

-

19,028

134

-

99.99

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม

บจ. ซีที คอลล์

-

8

56

-

99.99

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
Mr. Goh Therd Siang
เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม

บจ. เวิลด์ลีส

-

2,644

24

-

99.99

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม

-

581

-

-

Mr. Goh Therd Siang
กรรมการ

8,507
1,792
56
50

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร
CIMB Securities (Singapore)

-

-

49

-

-

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ำกัด

-

-

371

-

-

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

9

-

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

38

846

-

-

-

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราปกติส�ำหรับผู้ฝากเงินทั่วไป
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ข. ธนาคารไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร
- ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน
กับกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น
ไปหรือต�ำแหน่งเทียบเท่านั้น เป็นการให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการ
ของธนาคาร อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ใ ช้ เ ป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย สวั ส ดิ ก าร
ส�ำหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมี
เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการที่ธนาคารหรือ
บริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไปหรือต�ำแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ10
ขึ้นไปของทุนที่ช�ำระแล้วของกิจการ บางส่วนเป็นเงินกู้ที่โอนมา
จากการควบรวมกิจการกับธนาคาร บางส่วนมาจากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้และบางส่วนเป็นเงินให้สินเชื่อใหม่ โดย
ใช้อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดทั่วไปและเป็นเงื่อนไขปกติของ
การท�ำธุรกิจ
- ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครอง
ผู้ลงทุน
ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคาร การอนุ มั ติ ร ายการระหว่ า งกัน ของ
ธนาคารจะต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติตามนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมทั้งต้องผ่านการวิเคราะห์และการ
ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหาร
หรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่เข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติในเรื่องดังกล่าว
- แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ำรายการระหว่างกันของธนาคาร เป็นรายการซึ่งเป็นการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป โดยทุ ก รายการได้ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอน
และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติตามที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นไปได้
ว่าการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ้นตามการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีการก�ำหนดขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติในการอนุมัติและทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้แล้ว
4. การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีเพื่อให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
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• องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมี ก ารจั ด องค์ ก รโดยค� ำ นึ ง ถึ ง การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ที่
เหมาะสมเพื่ อ ให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายใน รวมทัง้ ระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิผล
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า ง
เป็นธรรม ธนาคารมีการจัดท�ำแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะกลาง
เพื่ อ ก� ำ หนดแผนกลยุ ท ธ์ แ ละทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ก าร
สื่ อ สารให้ พ นั ก งานระดั บ บริ ห ารทั้ ง องค์ ก รได้ ท ราบและน� ำ ไป
ด�ำเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้
• การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
คณะกรรมการ Board Risk Committee เพื่อก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การก�ำกับดูแลความเสี่ยงทุกประเภท
และการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ สายบริหารความ
เสี่ยงเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและระเบียบงานต่างๆ ด้านบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารตลอดจนก�ำหนดมาตรการการควบคุม
และติดตามความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างความตระหนักใน
การเป็นเจ้าของความเสี่ยงของพนักงานทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ธนาคารมี ก ารก� ำ หนดและทบทวนขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละ
อ�ำนาจการอนุมัติวงเงิน ของผู้บริห ารแต่ล ะระดับรวมทั้ง มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไก
ส�ำคัญในการถ่วงดุลอ�ำนาจการบริหาร (Check and Balance)
โดยจั ด ท� ำ เป็ น ระเบี ย บงานที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและมี ก าร
ทบทวนความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการให้สิน
เชื่อแก่หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคารผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่ง
ในกรณีที่มีการท�ำธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ
ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะ
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาทุกครั้งส่วนธุรกรรม
การขายให้ ให้เช่า รับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กับกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ธนาคารก�ำหนด

นอกจากนี้ ธ นาคารมี ฝ ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง านท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตาม
ควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และ
มีด้านตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคารธนาคาร
มีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลอื่นๆ
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญๆ ได้อย่างเพียงพอ
และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกี่ยว
กับระบบการควบคุมเอกสารส�ำคัญด้วยอิเล็กโทรนิกส์เพื่อใช้ในการ
ติดตามและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม
นอกจากนี้ ธนาคารมีการสื่อสารนโยบายระเบียบปฏิบัติงานไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
• ระบบการก�ำกับและติดตาม
ธนาคารมีระบบการก�ำกับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
กลยุ ท ธ์ น โยบาย ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารก�ำหนดไว้
ทั้ ง นี้ ธนาคารมี ก ารจั ด ท� ำ แผนงานประจ� ำ ปี ซึ่ ง จะมี ก ารทบทวน
เป็ น ระยะๆ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล้ อ ง
กั บ สภาวการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฎิ บั ติ ปรั บ ปรุ ง
แก้ไข หรือการด�ำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสังเกต
หรื อ ข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การหรื อ การ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ง. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารมีการก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอด
ทั้ ง ปี โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารอย่ า งน้ อ ย
หนึ่งครั้งในทุกๆ ไตรมาส มีการก�ำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบ
และเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารได้ พิ จ ารณา ศึ ก ษาวาระการประชุ ม อย่ า งเพี ย งพอ
และจั ด สรรเวลาในการประชุ ม อย่ า งเหมาะสม เลขานุ ก าร
คณะกรรมการธนาคารเป็ น ผู ้ จ ดบั น ทึ ก การประชุ ม บั น ทึ ก การ
ประชุ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพร้อมส�ำหรับให้
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในปี 2559
ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจ�ำนวน
12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการได้เปิดเผยไว้
ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”)
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะต่ า งๆ อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยโดยประเมิ น แบบ
รายคณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและผู้บริหาร และประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารท�ำหน้าทีร่ วบรวมผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
เสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการต่อไป
รวมทั้ ง ธนาคารยั ง จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส�ำเร็จ (Key Performance
Indicator) ที่ก�ำหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดย
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่รวบรวมผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจ�ำนวนค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ทั้ ง นี้ ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วมี อั ต ราที่ เ หมาะสมเที ย บเคี ย งได้ กั บ
ระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารอย่ า งกว้ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น เพี ย งพอที่ จ ะปรั บ
เปลี่ยนได้ตามผลการด�ำเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดย
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ก�ำหนดให้กรรมการของธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผล
ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวให้กับธนาคารและผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2559 โดยอัตราค่าตอบแทนรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ต�ำแหน่ง)

ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)

• ประธานกรรมการ

71,500 บาทต่อคน

58,500 บาทต่อคน

• รองประธานกรรมการ

48,400 บาทต่อคน

39,600 บาทต่อคน

• กรรมการ

24,000 บาทต่อคน

20,000 บาทต่อคน

70,000 บาทต่อคน

-

1. ค่าเบี้ยประชุม

2. ค่ารับรอง
• ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้
ปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ต�ำแหน่ง)

ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)

• ประธาน

39,600 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน

• กรรมการ

22,000 บาทต่อคน

18,000 บาทต่อคน

• ประธาน

28,600 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน

• กรรมการ

22,000 บาทต่อคน

18,000 บาทต่อคน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น
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• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
จากการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก�ำหนด

1.		 ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการธนาคารในแต่ละ
สายงาน/ด้าน

• คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใดมาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะ
กรรมการ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ในกิ จ การงานของ
ธนาคาร โดยก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร

3.		 ก�ำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้านที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมในการสืบทอดต�ำแหน่งได้ทันทีหรือภายใน 1 ปี

• คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตามหลั ก เกณฑ์ พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจ�ำกัด และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรม
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการธนาคารส่วนใหญ่
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors:IOD)
ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และ
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) ทั้งนี้ ราย
ละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ที่ประวัติ
คณะกรรมการธนาคาร
ส�ำหรับในปี 2559 มีกรรมการใหม่ทไี่ ด้รบั แต่งตัง้ จากการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 2 คน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศ
โดยมีการแนะน�ำภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ
แผนงานประจ�ำ พร้อมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทั้ง
รวบรวมกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดต่ า งๆ ที่ ก รรมการควรทราบ
ในฐานะการเป็นกรรมการ
ซ. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจึงมอบหมายให้ด้านทรัพยากรบุคคล
จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในการบริหารงานและด�ำเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อ
เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ ส ามารถสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ได้ ทั น ที ห รื อ ในระยะเวลาที่
ก�ำหนดโดยมีขั้นตอนส�ำคัญในการด�ำเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

2.		 ก�ำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

4.		 ก�ำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้านที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมในการสืบทอดต�ำแหน่งได้ภายในระยะมากกว่า
1 ปีขึ้นไป
5.		 ก�ำหนดและวางตัวพนักงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่มี
ศั ก ยภาพสู ง เป็ น พิ เ ศษที่ มี โ อกาสเป็ น ผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ใน
โอกาสต่อไป
6.		 วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการก�ำหนดและวางตัวและ
ด�ำเนินการพัฒนาตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อม
7.		 ทบทวนและจั ด ท� ำ แผนประจ� ำ ปี เ พื่ อ เสนอขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
ฌ. องค์กรและบุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ธนาคารมี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน
2,699 คน โดยเป็นพนักงานที่ประจ�ำอยู่สาขาจ�ำนวน 802 คน และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 1,897 คน โดยแบ่ง
ตามสายงานหลักๆ ดังนี้
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
		

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายบริหารความเสี่ยง
สายสนับสนุนธุรกิจ
สายการเงิน
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ
สายธุรกิจขนาดใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
สายพาณิชย์ธนกิจ
สายบริหารเงิน
สายบริหารธุรกรรมการเงิน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสื่อสารองค์กร
ด้านตรวจสอบภายใน
ด้านกลยุทธ์
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ธนบดีธนกิจ
รวม

1
98
81
90
562
114
1,299
155
68
50
52
14
20
55
7
21
12
2,699

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดท�ำแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างผู้น�ำจากบุคลากรภายใน
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งต่างๆ ในองค์กร โดยวางแผนพัฒนาบุคลากร
ตาม Competency ในต�ำแหน่งส�ำคัญ (Competency Based
Learning) ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสาขา
ธนาคารได้มีการจัดท�ำ Training Roadmap ตามแต่ละต�ำแหน่ง
โดยมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ทั ก ษะการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อย่ า ง
มื อ อาชี พ ให้ แ ก่ พ นั ก งานสาขาทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์การบริหารงานของธุรกิจรายย่อย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558
ธนาคารได้ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาของพนั ก งานสาขาในหลายๆ
โครงการ อาทิเช่น Winning Wealth Management Program
และ โครงการ Branch Network Talent Development Program
เป็นต้น ซึ่งด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนาผู้น�ำโดยการจัดอบรมหลักสูตร
ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) ให้กบั พนักงานทุกระดับชัน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดถึ ง มี ก ารน� ำ ระบบ Learning Management System
(LMS) ซึ่งเป็นการอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบ E-learning
ในหลั ก สู ต รพื้ น ฐานส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ชั้ น ด้ ว ย
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
แนวคิด A Better CIMB ตามแนวทางของ CIMB Group อีกด้วย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
การรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาลของ
ธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ
รถยนต์ /รถจั ก รยานยนต์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษา และสิ น เชื่ อ
เอนกประสงค์ เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารชั้นน�ำ

ของประเทศและรั ก ษาพนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพให้ ค งอยู ่ กั บ
ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจ�ำที่ทางธนาคาร
จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานในปี บั ญ ชี ดั ง กล่ า วเป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น
2,058.08 ล้านบาท ธนาคารยังคงมีแผนที่จะปรับปรุงสวัสดิการ
เพื่อพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท�ำให้ธนาคารเป็น
นายจ้างที่ลูกจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมท�ำงานด้วย
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2559 ธนาคารได้ จั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ พ นั ก งานรวมทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน 258 หลักสูตร ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายในธนาคาร
จ�ำนวน 115 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจ�ำนวน 143
หลักสูตร โดยมีจ�ำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น
มากกว่า 2,838 คน หรือคิดเป็น 98% ของพนักงานทั้งหมด เมื่อคิด
ค�ำนวนเป็นจ�ำนวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลีย่ เท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
19.1 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2559 ธนาคารได้ลงทุนด้านการ
พัฒนาหลักสูตร Leadership ตามลิขสิทธิ์ของ Development
Dimensions International (DDI) เพิ่มเติม โดยด�ำเนินการสอน
โดยวิทยากรภายในเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่มีอยู่อาทิเช่น หลักสูตร
Working as a High-Performing Team, หลักสูตร Embracing
Change, หลักสูตร Fostering Innovation เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
หลักสูตรที่เพิ่มทักษะเฉพาะในงาน เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์
สินเชื่อตามมาตรฐานของ Omega Credit Skills, ความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และระเบียบงานธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้
ธนาคารยั ง สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขา
วิ ช าการบริ ห ารให้ แ ก่ พ นั ก งาน และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละ
สร้างเครือข่ายระหว่าง CIMB Group โดยส่งพนักงานไปอบรม
ต่างประเทศ เช่น Group Orientation, INSEAD Program และ
Middle Management Development Plan เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

ลาป่วย

30.11

30.76

0.0

0.0

69.89

69.24

2.77

2.71

0

0

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
อื่นๆ
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)
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นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร
และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่มีการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิดเชื้อชาติ เพศ
อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการไม่ร่วมข้องเกี่ยวหรือสนับสนุนหน่วยงานหรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีการกระท�ำหรือการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
เช่น การไม่ท�ำซ�้ำดัดแปลงเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานการมีส่วนได้เสีย) โดยให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�ำการ นับจาก
สิ้นสุดแต่ละไตรมาสและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะน�ำเสนอส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันท�ำการนับจากวันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงานจาก
กรรมการและผู้บริหารนั้น
นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง “การต่อต้านการคอร์รัปชัน”
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อก�ำหนดที่เหมาะสมในการป้องกันคอร์รัปชั่น ธนาคารยังได้จัดท�ำนโยบายและ
แนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันธนาคารได้รับการรับรองเป็น“สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” อย่าง
สมบูรณ์ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ธนาคารยังคงมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการสร้างการเติบโตของก�ำไรอย่างยั่งยืนและการรักษาความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธนาคารในการท�ำธุรกิจด้านต่างๆ
ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 ได้แก่
ล�ำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ (%)

23,215,584,403

93.71

1.

CIMB BANK BERHAD

2.

BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE

760,756,147

3.07

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

145,854,988

0.59

4.

นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์

33,609,986

0.14

5.

นายปรีชา สุจินันท์กุล

14,100,000

0.06
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ล�ำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ (%)

6.

นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ

13,452,575

0.05

7.

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

11,944,716

0.05

8.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX

10,416,925

0.04

9.

นายวรพจน์ ดีจริยา

10,000,005

0.04

9,623,250

0.04

549,388,684

2.22

รวมจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 6,953 ราย

24,774,731,679

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 6,893 ราย

789,071,961

3.18

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 60 ราย

23,985,659,718

96.82

รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น

24,774,731,679

100.00

10.

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
ผู้ถือหุ้นอื่น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญได้แก่ CIMB
Bank Berhard ซึ่งถือหุ้นธนาคารร้อยละ 93.71 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล)
จากผลการด�ำเนินงานในแต่ละรอบปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 43 ซึ่งระบุว่า “ห้ามจ่าย
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินก�ำไร
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินส�ำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผล
แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” ส�ำหรับ
บริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับเงินก�ำไรของ
บริษัทย่อย
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โครงสร้าง
การจัดการของธนาคาร
โครงสร้างการจัดการของธนาคาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการธนาคาร
2. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการชุด
ย่อยส�ำหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ระดั บ 2
คณะกรรมการธุ ร กิ จ รายย่ อ ย คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
และหนี้สิน คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee คณะกรรมการ
การตลาดและการติดต่อสือ่ สาร และ คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คณะกรรมการธนาคาร
1. กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
หมายความถึง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้เป็น
ผู้บริหารของธนาคารอาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หมายความถึ ง กรรมการที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารกรรมการ
ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการใดๆเยี่ยงผู้บริหารและให้
หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
3. กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการรายหนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้ที่สามารถมีอ�ำนาจ
ลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้

4. กรรมการอิสระ
หมายความถึงกรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมในการ
บริ ห ารงานหรื อ มี ผ ลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ดังนี้
(1) ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของธนาคารบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารทั้งนี้ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
(2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคารบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล�ำดับ
เดีย วกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ ให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารบริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคาร ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

77

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
(5)

(6)

(7)
(8)

78

ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงการกระท�ำอืน่ ในลักษณะเดียวกันซึง่ เป็นผลให้ธนาคาร
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของธนาคารหรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การ
ค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่เริ่มมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันที่
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือไม่เป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็ น ไปตามวรรคหนึ่ ง (ก) ถึ ง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจ
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ร ่ ว มตั ด สิ น ใจในการ
ด�ำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ย ล� ำ ดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้

ข. อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน
พนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จ
รางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร
หรื อ บุ ค คลใดที่ ท� ำ กิ จ การให้ ธ นาคาร และก� ำ หนดจ่ า ย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นเหมาะสม เพื่อช่วยควบคุมดูแล
การด�ำเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร
รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่
ปรึกษาของคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็น
ในกิจการงานของธนาคาร และก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ค. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่
การใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที่เห็นโดยสุจริต

ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของทางการ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ก�ำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ การบริหาร
งาน การใช้ทรัพยากร การก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินกิจการ
ทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร และก�ำกับติดตามดูแลการ
ด�ำเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือก
ตัง้ กรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เปิดช่อง
ทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลอืน่ เข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ
3. สรรหาผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
ที่หลากหลาย ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
4. ทบทวนและอนุมตั งิ บประมาณในการด�ำเนินงานโดยพิจารณาร่วม
กับฝ่ายจัดการ
5. มอบหมายอ�ำนาจให้ผู้บริหารสามารถด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องส�ำคัญ มีผลกระทบสูง
และเป็นเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทุน การลงทุนในธุรกิจอื่น การควบรวมกิจการ การ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ และรายจ่ายลงทุน หรือหากเป็นเรื่องที่ต้อง
ขอให้คณะกรรมการให้สตั ยาบัน ซึง่ รวมถึงเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว
6. ก� ำ หนดเรื่ อ งที่ ฝ ่ า ยจั ด การจะต้ อ งน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการธนาคาร
7. ก�ำหนดมาตรการเพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการมีการถ่ายทอดและดูแลให้มี
การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆไปยังพนักงานทุกระดับของ
องค์กร
8. ก�ำกับ ติดตาม ดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานให้ธนาคารด�ำเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
9. ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ด�ำเนินการให้ธนาคารมีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์
ของธนาคาร ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเพือ่ ป้องกันและขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�ำหนดนโยบายและวิธกี ารควบคุม
ดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายในของธนาคาร
ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน พร้อมทัง้ มีการประเมินผลและทบทวน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกสิน้ ปี

11. ดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
12. เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือให้
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และดูแลให้มกี ารจัดท�ำบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน และ
มีระบบจัดเก็บเอกสารทีท่ ำ� ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ในภายหลัง
13. จัดให้มีระบบการรายงานผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่า เป็น
ไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพือ่ ให้คณะ
กรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและ
กลยุทธ์ตา่ งๆ ได้ตามความเหมาะสม
14. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารระดับ
สูงเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�ำเหน็จประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเพิม่
มูลค่าของส่วนผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณา
15. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัล
และเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดทีท่ ำ� กิจการให้กบั
ธนาคาร โดยจะเป็นผูท้ ำ� การประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้ ตามทีฝ่ า่ ย
จัดการน�ำเสนอ
16. แต่งตัง้ บุคคลใดมาเป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับ
ความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยเหลือให้
ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จา่ ยของธนาคาร
พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จตามทีเ่ ห็นสมควร
17. แต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ก�ำกับ
ดูแลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในด้านที่ได้
รับมอบหมาย พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จให้ตาม
ที่เห็นสมควร คณะกรรมการชุดย่อยสามารถจัดจ้างที่ปรึกษา
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัดให้
มีพนักงานประจ�ำท�ำหน้าที่ติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการชุดย่อยด้วยค่าใช้จ่าย
ของธนาคารได้
18. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ
เชือ่ ถือได้ และทันเวลา
19. แต่งตัง้ เลขานุการของคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ช่วยดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และช่วยให้คณะกรรมการ
ธนาคารและธนาคารปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
20. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายหรือกฎบัตรของคณะกรรมการ
และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
21. จัดให้มกี ารควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ต่างๆให้มปี ระสิทธิผลและมีความสอดคล้องกันทัง้ องค์กร
22. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเป็นประจ�ำทุกปี
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คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมที่จะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้
การครอบง�ำใดๆ และพร้อมที่จะคัดค้านในกรณีที่มีความเห็น
ขั ด แย้ ง หรื อ กรณี ข องความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต ลอดจน
อนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตาม
ที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี้
หลักความเพียงพอ
1)		 กระท�ำการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
2)		 การตัดสินใจนั้นได้กระท�ำอย่างระมัดระวัง และ
3)		 การตั ด สิ น ใจนั้ น ได้ ก ระท� ำ อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยไม่ มี
ผลประโยชน์ส่วนตน
หลักความระมัดระวัง
1)		 ท�ำโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยู่ภายใต้สถานการณ์
เช่นนั้นจะพึงกระท�ำ
2)		 ท�ำโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3)		 ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ถูกต้อง
หลักความซื่อตรง
1)		 การกระท�ำนั้นมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
2)		 การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) การไม่น�ำข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอื่น

ง. การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ
เป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการเลื อ กตั้ ง บุ ค คลเข้ า ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหา
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและ
เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารดังนี้
1. โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมการของ
ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยจ�ำนวน
กรรมการไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารให้
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ นเลื อ กตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารตาม
ข้อบังคับของธนาคารข้อ 16. คือ
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(1) ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ ถื อ โดยถื อ ว่ า
หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้ ง เป็ น รายบุ ค คลหรื อ เป็ น คณะครั้ ง เดี ย วเต็ ม ตามจ� ำ นวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตาม
แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลง
คะแนนไม่ ว ่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง เป็ น รายบุ ค คลหรื อ เป็ น
คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับ
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่
ทั้งหมด (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั
การเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลาก
ตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�ำหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
จ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก
ต�ำแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่เป็น
ผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลง
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติคณะกรรมการธนาคาร
จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้
อ�ำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ถอดถอน
กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ป ระโยชน์ ข องประชาชน
หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจาก
ต�ำแหน่งได้ และให้ธนาคารแต่งตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวแทน และ
ให้ถือว่าค�ำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ถอดถอนหรือ
แต่งตั้งกรรมการนี้เป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1

ประธานกรรมการ

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

รองประธานกรรมการ/กรรมการและประธานส�ำรอง กรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ

3. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการก�ำกับดูแลกิจการ

5. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ/กรรมการ และประธานส�ำรอง
Board Risk Committee

7. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ/กรรมการ Board Risk Committee

8. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ/ประธานกรรมการ Board Risk Committee

9. นายประเวช องอาจสิทธิกุล/2

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

10. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/3

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น กรรมการ และ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2559
		
/2 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็น กรรมการ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
		
/3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ เป็นกรรมการ แทนนางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก CIMB
Bank จ�ำนวน 2 คน คือ ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน และ นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ และ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ โดยให้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

จ. คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆต่อไปนี้ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
4. คณะกรรมการชุดย่อยส�ำหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
5. คณะกรรมการจัดการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
8. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
9. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
10. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
11. คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
12. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
13. คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการอิสระ

เป็น ประธาน

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ

เป็น กรรมการ

3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล/1

กรรมการอิสระ

เป็น กรรมการ

4. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านตรวจสอบภายใน

เป็น เลขานุการเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบภายใน

5. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

เป็น เลขานุการเกี่ยวกับ
งานฝ่ า ยก� ำ กั บ การ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ที่ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลัก
ปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดละหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ ข้อก�ำหนดส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบภายใน
3. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก

82

4. สอบทานประสิทธิผลของงานก�ำกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ
6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย
7. สอบทานรายการที่ท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการอันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคารก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริตการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนส�ำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการ
ธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก�ำหนด
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
10. ก�ำหนดขอบเขตบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อท�ำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดแจ้ง
11. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการก�ำกับการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก�ำกับดูแลไม่ได้
ก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
12. อนุมัติรายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
13. อนุมัติกฎบัตรของด้านตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการอิสระ

เป็น ประธาน

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

รองประธานกรรมการ

เป็น กรรมการและ
ประธานส�ำรอง

3. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ

เป็น กรรมการ

4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น เลขานุการ
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อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้านสรรหา
• ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ (ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึน้ ไป) เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ
• คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ เพือ่ เสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ
(1) กรรมการธนาคาร
(2) กรรมการธนาคารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
(3) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
• ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
• พิจารณาการแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ในเครือ
เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
2. ด้านก�ำหนดค่าตอบแทน
• ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ทีใ่ ห้แก่กรรมการและ
ผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ (ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป) โดยต้องมีหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรือ่ ง
ผลประโยชน์และสวัสดิการต้องครอบคลุมในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับค่าตอบแทน ซึง่ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วย
เหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องด้วย)
• ดูแลให้กรรมการ และผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ (ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป) ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้
• ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความ
ส�ำคัญการเพิม่ มูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
• เปิดเผยนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารด้วย
• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และนโยบายของ CIMB Group
• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของกลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�ำหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
• อนุมตั แิ นวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปปฏิบตั ิ และรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร
4. พิจารณาในเรือ่ งต่างๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย
1. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน/1

กรรมการ

เป็น ประธาน

2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ

เป็น กรรมการและ
ประธานส�ำรอง

3. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

เป็น กรรมการ

4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น เลขานุการ

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน เป็น ประธานกรรมการ Board Risk Committee
และแต่งตั้งนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการและประธานส�ำรอง

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นความเสี่ ย งชุ ด ต่ า งๆ และก� ำ หนดอ� ำ นาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
1.3 คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
1.5 คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee
2. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management Action Trigger (MAT)
ของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
		 กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของธนาคาร
2.1 อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบท�ำให้ระดับความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติได้
2.2 อนุมัติเพดานความเสี่ยงและ MAT ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคารอนุมัติได้
กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.3 ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจ�ำเป็นต้องมี หรือการปรับปรุง
กรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบท�ำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะ
กรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ MAT ต่างๆ ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3. ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดังนี้
3.1 ติดตามการด�ำเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ก�ำหนด
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3.2 พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ รวมถึง
บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
		 อนุมัติบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
5. ก�ำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ
6. ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ และองค์ประกอบอื่นๆ ส�ำหรับ
การบริหาร ความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินัยในการบริหารความเสี่ยง ให้มีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
7. แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาภายนอกเพื่ อ ทบทวนและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งแก่ ค ณะกรรมการ Board Risk
Committee ตามความจ�ำเป็น
8. อนุมัติและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
8.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
8.2 การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
4. คณะกรรมการชุดย่อยส�ำหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งมิได้เป็นพนักงานของธนาคาร และ/หรือ ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในธนาคาร
1. ดร. อิสมาแอ อาลี
2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการทางการเงินตามหลัก ชาริอะฮ์ ท�ำธุรกรรมชาริอะฮ์
(Shariah Business) ผ่านธนาคารและบริษัทใน
2. ให้ความเห็น และน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยอื่นๆ ของธนาคารที่
เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย
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1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/1

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงิน

เป็น กรรมการ

3. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น กรรมการ

4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล/2

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการ

5. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการ

6. นางบุษกร พุทธินันทน์/3

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น กรรมการ

7. นางวรีมน นิยมไทย/4

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

เป็น กรรมการ

8. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร/5

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น กรรมการ

9. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว/6

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

10. นายตัน คีท จิน/7

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์

เป็น กรรมการ

11. นายประภาส ทองสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น กรรมการ

12. นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต/8

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

เป็น กรรมการ

13. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

เป็น เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ 		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ /1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559
		
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายอาทิตย์ มาสถิรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
		
/3 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนางบุษกร พุทธินันทน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560
		
/4 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนางวรีมน นิยมไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559			
		
/5 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/6 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/7 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนาย ตัน คีท จิน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/8 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้ นายพิสทิ ธิ์ สุจริตโศภิต ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารธุรกรรมการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้ค�ำปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆของธนาคาร
3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. ก�ำหนดการท�ำงานร่วมกันระหว่างสายงานและการท�ำงานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญอย่างรอบคอบ
7. อนุมัติอ�ำนาจอนุมัติเฉพาะในการด�ำเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง
8. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ/
เรื่องอื่นๆที่หน่วยงานก�ำกับดูแลไม่ได้ก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารทบทวนการปรับปรุงอ�ำนาจอนุมตั แิ ละนโยบายของธนาคารทีม่ ผี ลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร
10. อนุมัติการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื่อการ
สื่อสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอ�ำนาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนุมัติตั้งส�ำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร / ผู้บริหาร
ถูกฟ้องร้องตามที่น�ำเสนอโดยด้านกฎหมาย
13. อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือการแนะน�ำลูกค้าที่ผ่านช่องทางสายธุรกิจรายย่อย ส�ำหรับกรณีผลิตภัณฑ์
ของบุคคลที่ 3 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว
14. อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคย
อนุมัติแล้ว
15. อนุมัติการแต่งตั้งตัวแทนประกันภัยของธนาคาร
16. เรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
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1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น รองประธาน

3. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

4. นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

เป็น กรรมการ

5. นางบุษกร พุทธินันทน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น กรรมการ

6. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านวิเคราะห์ และบริหาร
ความเสี่ยง

เป็น กรรมการส�ำรอง

7. นางวรีมน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

เป็น กรรมการ

8. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น กรรมการ

9. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงิน

เป็น กรรมการ

10. นายตัน คีท จิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์

เป็น กรรมการ

11. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

เป็น กรรมการ

12. นายอนุวัตร์ ชื่นชนม์

เป็น เลขานุการ

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินกองทุน
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบการบริหารจัดการเงินกองทุน กรอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
กรอบการวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการประจ�ำปี
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Basel – Internal Adequacy Assessment Process/
ICAAP)
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
สถานการณ์/สมมติฐานเพื่อใช้ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) และ Risk Posture
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบสถานการณ์/สมมติฐานเพื่อใช้ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) และ Risk Posture ก่อนน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาอนุมัติ
กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และ Management Action Trigger (MAT)
3. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และ Management Action Trigger/MAT (เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นต้น) ของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ดังนี้
เรื่องที่ทางราชการก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
- พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และ MAT ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารหรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พิจารณาอนุมัติ
เรื่องที่ทางราชการอนุญาตให้คณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติได้
- พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงกรอบ/นโยบายฯ (เดิม) ที่อาจส่งผลกระ
ทบท�ำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา
- พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ MAT ทุกประเภท ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee
พิจารณา และพิจารณาอนุมัติเพดานความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ (เดิม) ของธนาคาร ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�ำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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- พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงของกรอบ/
นโยบายฯ (เดิม) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�ำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์/บริการ (“ผลิตภัณฑ์”) ของธนาคารหรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การทบทวน
ผลิตภัณฑ์ประจ�ำปี หรือการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์บริหารเงิน
(Treasury Products) ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ก่ อ นน� ำ เสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ใหม่การทบทวนผลิตภัณฑ์ประจ�ำปี
หรือการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ ของ Non-Treasury Products
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและท�ำให้ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การทบทวนผลิตภัณฑ์
ประจ�ำปี หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ที่มีอยู่ในปัจจุบันและท�ำให้
ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ก่อน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพิจารณาอนุมัติ
บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินของธนาคารจะน�ำผลิตภัณฑ์มาขาย 3
		 (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จ�ำกัด และบริษัทในเครือของธนาคาร
7. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลที่ 3 ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา
ทบทวนและประเมินผลหลังจากการออกผลิตภัณฑ์
8. ทบทวนและประเมิ นผล หลั ง จากการออกผลิ ต ภัณฑ์ของ
ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคาร
พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ (Underwriting Criteria) และ
อ�ำนาจอนุมัติต่างๆ
9. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ(ถ้าต้องการ)
และอ�ำนาจอนุมัติ (รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อ) ตามที่ระบุไว้
ในคู่มือผลิตภัณฑ์ และอ�ำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยง (ยกเว้นการอนุมัติสินเชื่อ) ของธนาคาร
10. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาสิ น
เชื่อ(ถ้าต้องการ) และอ�ำนาจอนุมัติ (รวมถึงการอนุมัติสิน
เชื่อ) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ และ อ�ำนาจอนุมัติอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (ยกเว้นการอนุมัติสินเชื่อ) ของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ก่อนน�ำเสนอต่อ

คณะกรรมการของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคาร พิจารณาอนุมัติ
โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากร ระบบ
11. พิจารณาและดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบ
รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสมส�ำหรับการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
12. พิ จ ารณาและดู แ ลให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเสี่ยงและการควบคุมกระบวนการการเปิดเผยข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องทาง
ราชการ ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการ Board Risk
Committee พิจารณา
การก�ำกับการปฏิบัติงาน
13. ก�ำกับให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกรอบ/นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และอ�ำนาจอนุมัติของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
การระบุและการวัดความเสี่ยง
14. พิ จ ารณาหรื อ อนุ มั ติ วิ ธี ก าร/มาตรฐานในการระบุ / วั ด
ความเสี่ยงด้านต่างๆ และกฏเกณฑ์ในการประเมิน ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เช่น score cut-off ส�ำหรับ Retail Portfolio เป็นต้น
เครื่องมือส�ำหรับวัดความเสี่ยง
15. พิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องมือส�ำหรับวัดความเสี่ยง
ต่างๆ รวมถึง risk models และ validation reports (ตาม
ความเหมาะสม) ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk
Committee หรือ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร พิจารณา
การรักษาคุณภาพของสินทรัพย์
16. ควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยการติดตามกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชื่อ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ และการแก้ไข
สิน เชื่อที่ไ ม่ก ่อให้เ กิดรายได้ (Non-Performing Loans)
อย่างใกล้ชิด
กรอบ/นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Management)
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการ
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พิจารณา
อนุมัติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ
18. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงชุดใหม่ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee
พิจารณาอนุมัติ
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
7. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ประกอบด้วย
1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น รองประธาน

3. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น กรรมการส�ำรอง
ด้านวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

4. นางวรีมน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

เป็น กรรมการ

หรือ นายกุศล ศรีเปารยะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านพาณิชย์ธนกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการส�ำรอง

5. นายปกรณ์ โมชดารา

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Special Asset Management
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการ

6. นายอดิศร จันทร์ผ่อง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น กรรมการ
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน 3
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน

7. เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการพิจารณาสินเชื่อ

สายบริหารความเสี่ยง

เป็น เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee ในการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การพิจารณาตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1 ที่มีวงเงินรวมและอันดับความเสี่ยงของกลุ่ม ตามตาราง
ด้านล่างดังนี้
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ตารางที่ 1
อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า /2

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกระดับความเสี่ยง

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า 9

ไม่เกิน 800 ล้านบาท

ไม่เกิน 800 ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า 7

ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า 4

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ
/2 อันดับความเสีย่ งของกลุม่ ลูกค้า ค�ำนวณจาก ค่าถัวน�ำ้ หนักเฉลีย่ ของ Global Obligor Rating บริษทั ในกลุม่ ทีม่ วี งเงินกับธนาคาร
โดยไม่ต้องน�ำวงเงิน DSR มาร่วมค�ำนวณ (กรณีวงเงิน Revolving จะเท่ากับวงเงินที่อนุมัติ ส่วนกรณีวงเงิน Non-revolving
เท่ากับภาระหนี้ บวก วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้)

2. พิจารณาอนุมัติการเกินวงเงินชั่วคราวไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินรวมลูกค้ารายนั้น และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน 1 ปี
ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1 ที่มีวงเงินและ/หรืออันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าไม่เข้าเกณฑ์อ�ำนาจอนุมัติคณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ตามตารางที่ 1 โดยวงเงินรวมของกลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงิน DSR) หลังจากเกินวงเงิน
ชั่วคราวแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงินสินเชื่อ และทบทวนการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวัน
ครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1
ที่มีวงเงินดังนี้
อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง

ไม่เกิน 15% ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ทุกระดับวงเงิน
ของธนาคาร

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ

4. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง ที่ท�ำให้มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1 ที่มีวงเงินดังนี้
อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง

ไม่เกิน 15% ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ทุกระดับวงเงิน
ของธนาคาร

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ
หมายเหตุ การพิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตามทีเ่ สนอ มีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหรือไม่ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อระดับ 2

5. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง ที่ไม่ท�ำให้มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1 ที่มีวงเงินดังนี้
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อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง

ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุด
ทุกระดับวงเงิน
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ
หมายเหตุ การพิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตามทีเ่ สนอ มีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหรือไม่ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อระดับ 2

6. การขยายระยะเวลาทบทวนวงเงินชั่วคราวของลูกค้าทุกระดับวงเงิน
7. ดูแลการให้สินเชื่อของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
และอยู่ภายใต้นโยบายสินเชื่อ ระเบียบงานและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร
8. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับเงื่อนไขช�ำระหนี้ และการด�ำเนินการใดๆเกี่ยวกับหนี้ที่มีปัญหารวมถึงการรับ
ช�ำระหนี้ที่มีการตัดหนี้สูญ โดยการตัดหนี้สูญต้องไม่เกินส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1
ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้
อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ

9. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับเงื่อนไขช�ำระหนี้ และการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหนี้ที่มีปัญหาที่ไม่มี
การตัดหนี้สูญหรือลดยอดหนี้ในบัญชี ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า ไม่รวมวงเงิน) DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง

ไม่เกิน 15% ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ทุกระดับวงเงิน
ของธนาคาร

/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ

10. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการจัดชั้นหนี้ การตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอันดับความเสี่ยงลูกค้าทุกระดับวงเงิน
11. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้วงเงินสินเชื่อนั้นอยู่
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร
12. พิจารณาอนุมัติการเกินวงเงิน PSR Passive Excess ของลูกค้าทุกระดับวงเงิน
13. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และ
ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง ส�ำหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1ที่มีวงเงินรวมและอันดับความเสี่ยงของกลุ่มตาม
ตาราง 1
14. ให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค�ำขอสินเชื่อ และ/หรือการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึง
การลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง ส�ำหรับ
ลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า/1ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

การด�ำเนินการใดๆเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ระบุวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอนุพันธ์แฝง และการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ให้ต่อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Parties)
15. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อ และการรับช�ำระหนี้หรือ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี หรือการตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินส�ำรองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้งไว้ ส�ำหรับลูกค้าและหรือกลุ่มลูกค้า1ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15% ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร รวม
ถึงการด�ำเนินการ ใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย
/1 รวมถึงกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทที่ถือหุ้นธนาคาร บริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มของภาครัฐ

เรื่องอื่นๆ
16. พิจารณาอนุมัติขายสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ หรือส�ำหรับพนักงาน และลูกจ้างของ
ธนาคาร ที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รวมแล้วไม่เกิน 50 ล้านบาท
17. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายที่ธนาคารได้รับมาจากการตีโอนทรัพย์ ช�ำระหนี้หรือ
ที่ได้จากการประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติราคาขาย วิธีการขายและเงื่อนไขการช�ำระเงิน
และการขายสินทรัพย์รอการขายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขายรวมกันแล้ว
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
18. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ Board Risk Committee
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
8. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย ประกอบด้วย
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1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น ประธานส�ำรอง

3. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวศศิมา ทองสมัคร

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

4. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

5. นางบุษกร พุทธินันทน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น กรรมการ

6. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น กรรมการ

7. นายประภาส ทองสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น กรรมการ

8. นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ปรึกษาทางการเงิน
รักษาการผลิตภัณฑ์การออม

เป็น กรรมการ

9. นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

เป็น กรรมการ

10. ผู้บริหารสูงสุด

ผลิตภัณฑ์บัตรและค่าธรรมเนียม

เป็น กรรมการ

11. นายบุญส่ง เตชะกฤตาธิกุล

รักษาการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
กลยุทธ์ลูกค้ารายย่อยและ
ดิจิตอลแบงก์กิ้ง

เป็น กรรมการ

12. นางสาวปิยวรรณ เธียรพรานนท์

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมการเงินและธุรกิจรายย่อย

เป็น กรรมการ
และเลขานุการ

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธ์และแนวคิดเชิงรุกเพื่อความเติบโตของธุรกิจรายย่อย โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของธนาคาร
สถานการณ์การแข่งขัน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาวและการตัดสินใจด้านการลงทุนของสายธุรกิจรายย่อย และบริษัท
ในเครือที่เกี่ยวกับธุรกิจรายย่อย ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้ การรับฝากเงิน สาขาและการบริการของสาขา บัตร
เครดิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการธุรกิจรายย่อยทุกประเภทและโครงสร้างพื้นฐานของงานสนับสนุน (ในที่นี้เรียกว่า
“ธุรกิจรายย่อย”) เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ
3. อนุมัติ/เห็นชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยุทธ์ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ภายใต้ธุรกิจรายย่อย
4. ติดตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานโดยรวมของธุรกิจรายย่อย โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1. ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจรายย่อย และผลก�ำไร/ขาดทุนของธุรกิจรายย่อย ทั้งในรูปแบบของประเภทผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ช่อง
ทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ
4.2. ผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.3. การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะเวลาการปฏิบัติการ และอื่นๆ
4.4. ความเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบกับธุรกิจรายย่อย เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
4.5. อัตราก�ำลังภายใต้ธุรกิจรายย่อย รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
5. อนุมัติให้ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และการเงินมีอ�ำนาจอนุมัติโครงสร้างและนโยบาย
ผลตอบแทนการขาย* ส�ำหรับพนักงานธนาคาร เช่น ก�ำหนดเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน เป็นต้น รวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทนใหม่ หรือที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 0.5
ล้านบาท กรณีที่เกิน 0.5 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
6. อนุมัติให้ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และการเงินมีอ�ำนาจอนุมัติแผนการตลาดใหม่
แผนการกระตุ้นยอดขาย และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง** (ยกเว้น การ
อนุมัติที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 0.5 ล้านบาท กรณีที่เกิน 0.5 ล้านบาท ต้องเสนอคณะ
กรรมการธุรกิจรายย่อย
7. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการของบริษัทในเครือมีอ�ำนาจอนุมัติโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทนการ
ขาย*ส�ำหรับพนักงานของบริษัทในเครือนั้นๆ รวมทั้งมีอ�ำนาจอนุมัติแผนการตลาดใหม่ แผนการกระตุ้นยอดขาย และสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง** ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 0.5 ล้านบาทและน�ำเสนอเพื่อทราบในที่
ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป กรณีที่เกิน 0.5 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยเพื่อขออนุมัติ
8. ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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หมายเหตุ ในกรณีทไี่ ด้รบั การอนุมตั ผิ ลตอบแทนการขายไม่เกิน 0.5 ล้านบาท แต่หากในภายหลัง ผลตอบแทนการขายทีเ่ กิดขึน้ จริงมีมลู ค่าเกิน
0.5 ล้านบาท ต้องน�ำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป

		
		

*ผลตอบแทนการขาย (Incentive) คือ รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานของธนาคาร (พนักงานขายและพนักงานขาย
อิสระ) ในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น ทองค�ำ รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ต้องน�ำมาค�ำนวณภาษี เช่น โปรแกรม
ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน
**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการขาย ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการตลาด
ในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้า/บัญชีใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจาก
การด�ำเนินงาน เช่น ค่าเอกสารการตลาด โบรชัวร์ แผ่นพับ welcome pack, lounge และอื่นๆ เป็นต้น

9. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินประกอบด้วย
1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น ประธานส�ำรอง

หรือ นายรัฐพล จุฑางกูร

หัวหน้าทีมอาวุโส
เป็น กรรมการส�ำรอง
ทีมความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และ
หนี้สิน

หรือ นายสมชาย ยงกฤตยา

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมความเสี่ยงด้านตลาด

เป็น กรรมการส�ำรอง

3. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

หรือ นางพรรณี ดีศิลปะกิจ

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจ
ขนาดใหญ่

เป็น กรรมการส�ำรอง

4. นายตัน คีท จิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์

เป็น กรรมการ

หรือ นายวรวุฒน์ โตเจริญธนาผล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ด้านกลยุทธ์

เป็น กรรมการส�ำรอง

5. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงิน

เป็น กรรมการ

หรือ นายเพา จาตกานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองสายบริหารเงิน

เป็น กรรมการส�ำรอง

หรือ นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารโครงสร้างการเงิน
และตลาดเงิน

เป็น กรรมการส�ำรอง

6. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวสมจิตรา ธนะโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารจัดการธุรกิจ

เป็น กรรมการส�ำรอง

7. นางวรีมน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

เป็น กรรมการ

หรือ นายปรีติ์ภพ วรดิถี

หัวหน้าทีมอาวุโสด้านพัฒนาและ เป็น กรรมการส�ำรอง
บริหารผลิตภัณฑ์พาณิชย์ธนกิจ

8. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

หรือ นายชยาคมน์ ภิรมย์รัตน์

ผู ้ จั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝากและ เป็น กรรมการส�ำรอง
บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

9. นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวชนิดา มุดจนทองสุข

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ด้านพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม่

เป็น กรรมการส�ำรอง

10. นายรัฐพล จุฑางกูร

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมความเสี่ยงด้านสินทรัพย์
และหนี้สิน

เป็น เลขานุการ

เป็น กรรมการ

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
การรายงานสถานการณ์ในการด�ำเนินการในปัจจุบัน และสภาวะตลาด
1. ทบทวนมุมมองทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
การทบทวนงบดุลและรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ
2. ทบทวนและวิเคราะห์แผนงบดุลของธนาคาร โดยพิจารณาแต่ละหน่วยธุรกิจ การจัดสรรสินทรัพย์และหนี้สิน การเติบโตใน
ปัจจุบัน ผลตอบแทน และรายรับส่วนเพิ่ม
3. ทบทวนความแตกต่างระหว่างงบดุลที่เกิดขึ้นจริง และแผนงบดุล รวมถึงพิจารณาผลกระทบ จากเงินกู้และเงินฝาก และ
อัตราส่วนต่างๆในงบดุล และแผนการจัดสรรเงินทุนว่า ธนาคารยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับหรือไม่
4. ทบทวนแนวโน้มของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายรับส่วนเพิ่ม รวมทั้งฐานะที่คาดการณ์ไว้และความแตกต่างจากแผนรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ และรายรับส่วนเพิ่ม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่ต้องการน�ำไปปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
5. ทบทวนผลกระทบจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติ และภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เข้มงวด
6. ทบทวนและดูแลกลไก FTP ที่เหมาะสมและท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการก�ำหนดรูปแบบและน�ำไป
ประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมให้น�ำไปใช้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในธนาคารและบริษัทในกลุ่มของธนาคาร
7. ทบทวนและอนุมัติการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด เช่น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐาน (Base Lending Rate) เช่น. MLR, MOR เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (base rate) ส�ำหรับ
การปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้า อัตราดอกเบี้ยกลาง (board rates) ส�ำหรับเงินฝากประจ�ำ และอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของธนาคาร
แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plans)
8. ทบทวนแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan (CFP)) ตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยธุรกิจ และประเมิน
ความศักยภาพของแผน เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินการได้จริง
9. ดูแลให้ตัวชี้วัดล่วงหน้า (early warning indicators) มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกันอยู่เสมอ
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การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
10. ทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนในการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
11. ดุแลให้นโยบาย และรูปแบบในการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับ CIMB Group
12. ทบทวน และให้ความเห็นในการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง (Management Action Triggers (MATs) / Limits) ส�ำหรับ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ
13. ก�ำหนด ควบคุมดูแล และทบทวน กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร
14. ทบทวนและดูแลฐานะความเสี่ยงของธนาคาร ให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด (MAT / Limits) ส�ำหรับความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องและ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมถึงทบทวนผลการทดสอบภาวะ
วิกฤต (stress testing) รายสกุลเงิน ที่ใช้ส�ำหรับภายธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร และตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศ
15. ทบทวนและให้ความเห็นต่อปัจจัยที่ใช้ใน risk model และผลการทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการน�ำ model ไปใช้
(model validation) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
16. นิยามและทบทวนความต้องการด้านสภาพคล่องและการจัดสรรเงินทุนของธนาคาร ตลอดจนการด�ำเนินการที่เหมาะสม
กับความต้องการดังกล่าว
อ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบ (Approval Authority)
17. ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบและนโยบายความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
18. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกระบวนการความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM risks methodologies)
และให้เป็นมาตรฐานตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ให้ความเห็นขอบแล้ว
19. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกรอบ นโยบาย และกระบวนการของ FTP ส�ำหรับธนาคาร
20. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในเรื่องการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐาน (Base Lending Rate) เช่น. MLR, MOR, เป็นต้น,
อัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (base rate) ส�ำหรับการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้า, อัตราดอกเบี้ยกลาง (board rates) ส�ำหรับ
เงินฝากประจ�ำ และอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ของธนาคาร
21. ให้ความเห็นชอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Delegated Authority (DA))ในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝาก
ส�ำหรับคณะกรรมการกลุ่มหน่วยธุรกิจต่างๆ (the group business committees)
22. น�ำเสนอคณะกรรมการ BRC และคณะกรรมการธนาคาร กรณีที่มีการเกินเพดานความเสี่ยง (MAT / trigger / limits
breaches) แต่ยังคงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล (non-regulatory) ซึ่งไม่มีผลต่อ Risk Appetite
Statement เงินกองทุน สภาพคล่องและ ชื่อเสี่ยงของธนาคาร

10. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committeeประกอบด้วย
1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น ประธานส�ำรอง

3. นายตัน คีท จิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์

เป็น กรรมการ

4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น กรรมการ

หรือ นายบุญส่ง เตชะกฤตาธิกุล

รักษาการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
กลยุทธ์ลูกค้ารายย่อยและ
ดิจิตอลแบงก์กิ้ง

เป็น กรรมการส�ำรอง

5. นายสมชาย ยงกฤตยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีมความเสี่ยงด้านตลาด

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวสุชาดา โภคทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น กรรมการส�ำรอง
ด้านวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิต
และระบบบริหารความเสี่ยง

6. นางบุษกร พุทธินันทน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น กรรมการ

7. นายเทพกร ศิริธนะวุฒิชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านเทคโนโลยี

เป็น กรรมการ

8. นายบุญเกียรติ เอกวานิช

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็น ที่ปรึกษา

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดแผนงานด้าน IT ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากรงบประมาณและ
อัตราก�ำลัง
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร
3. พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีการจัดหาและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
4. ก�ำหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบัติเช่นนโยบายความปลอดภัยด้าน IT
นโยบายการใช้ IT การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน IT
5. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับด้าน IT
6. ควบคุมประสิทธิภาพคุณภาพและประเมินผลการบริการด้าน IT
7. ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน IT แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานตามที่เห็นสมควรเพื่อด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
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9.
10.
11.
12.

อนุมัติโครงการ IT ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท
ทบทวนและให้ความเห็นชอบโครงการ IT ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท
อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการ IT ด้วยวิธีพิเศษ
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณส�ำหรับโครงการ 1Platform R 1.1 ที่มีมูลค่าไม่เกิน 24 ล้านริงกิต และ R 2.0 ที่มีมูลค่าไม่เกิน
2.467 ล้านริงกิต รวมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 26.467 ล้านริงกิต
13. ให้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ 1Platform โดยการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
14. พิจารณาและอนุมัติรวมถึงตัดสินใจในด้านกลยุทธ์ แนวทางการด�ำเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร บุคลากร เงินลงทุนและ
งบประมาณส�ำหรับโครงการ 1Platform
15. ตรวจสอบสถานะและอนุมัติการส่งมอบงานของโครงการ 1Platform ในแต่ละช่วงเวลา
16. ให้ค�ำแนะน�ำการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
17. พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ด�ำเนินงานของโครงการ
18. ตรวจสอบการปฏิบัติและโครงสร้างการบริหารโครงการ 1Platform ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลของธนาคาร
19. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ที่มีความเร่งด่วนทางธุรกิจ
20. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบระหว่างโครงการ IT
21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) ส�ำหรับโครงการที่น�ำขึ้นใช้แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการ
มีประสิทธิภาพและงานที่ส่งมอบเป็นไปตาม Business Case
22. จัดล�ำดับความส�ำคัญและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT ว่าเป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA)
23. แต่งตั้งคณะท�ำงาน Pre-ITSPC Review Team เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
Business Case ก่อนที่จะน�ำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ITSPC.
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
11. คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee ประกอบด้วย
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1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการ

3. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

หรือ นางพรรณี ดีศิลปกิจ

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจ
ขนาดใหญ่

เป็น กรรมการส�ำรอง

4. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น กรรมการ

หรือ นางสาวสุชาดา โภคทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น กรรมการส�ำรอง
ด้านวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิต
และระบบบริหารความเสี่ยง

5. ผู้บริหารสูงสุด

ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น กรรมการ

6. นางสาวสุมาลี บุญอนันต์

หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ
บริหารเงิน

เป็น กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์ แสงเลิศศิลปชัย

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

เป็น กรรมการส�ำรอง

7. นายสมชาย ยงกฤตยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีมบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

เป็น กรรมการ

8. ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง

เป็น เลขานุการ

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินข้อเสนอของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้และ
ตราสารทุน ทั้งในตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด (อันเป็นผลจากการซื้อและควบรวมกิจการ) ดังนี้
- การรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุน (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจ�ำหน่ายในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว รวมทั้ง
การรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้หรือการรับซื้อตราสารหนี้เพื่อจัดจ�ำหน่ายในลักษณะ Bought Deal
- การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมให้กับนักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง
		 และดูแลให้การก�ำหนดราคาในข้อเสนอการจัดจ�ำหน่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง มีมาตรการส�ำหรับรองรับความ
เสี่ยงในกรณีตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดที่จะช่วยอ�ำนวยให้ข้อเสนอ
ขายตราสารหนี้และตราสารทุนประสบความส�ำเร็จ
2. อนุมัติในการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนี้ดังกล่าว จะต้อง
มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต�่ำกว่า A3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ หรือการเสนอซื้อตราสารหนี้เพื่อจัดจ�ำหน่ายในลักษณะ Bought Deal
4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การถือครองตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Market Making ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่าย
- ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี้จะต้องอยู่ภายในปริมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
- หลัง 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดการรับประกัน
การจัดจ�ำหน่าย ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในเพดานส�ำหรับ Market Making Portfolio
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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12. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย
1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น ประธาน

2. นายประภาส ทองสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น ประธานส�ำรอง

3. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

เป็น กรรมการ

4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น กรรมการ

5. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น กรรมการ

6. นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวัน

หัวหน้าทีม ทีมประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็น เลขานุการ

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดทิศทาง และแนวทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจของธนาคารเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ brand ของ
กลุ่มธุรกิจ และสถานะของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทั้งหมด
2. ทบทวนและอนุมัติแผนการตลาดทั้งหมด รวมถึงรายการส่งเสริมการตลาดของ ATL และ BTL ทั้งหมด
3. เตรียมการเบื้องต้นด้วยความเอาใจใส่ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั่วไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่อสื่อต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ
4. ทบทวนและอนุมัติวิธีปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารภายใน ภายนอก และสื่อต่าง ๆ ทั้งหมด
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
13. คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
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1. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น ประธาน

2. นายปกรณ์ โมชดารา

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Special Asset Management
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น ประธานส�ำรอง

หรือ นายเฉลิมพล เดชาฤทธิ์

หัวหน้าทีมอาวุโส
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการส�ำรอง

3. ผู้บริหารสูงสุด

ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น กรรมการ

4. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

หรือ นางจิตตวดี แสงทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น กรรมการส�ำรอง
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ และบริหาร
ความเสี่ยง

5. นางวรีมน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

หรือ นายปรีติ์ภพ วรดิถี

หัวหน้าทีมอาวุโสทีมบริหารกลยุทธ์ เป็น กรรมการส�ำรอง
และ Portfolio และ CRM และ RM
Performance

6. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน

หรือ นางพรรณี ดีศิลปะกิจ

หัวหน้าทีมอาวุโส
เป็น กรรมการส�ำรอง
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่

8. ตัวแทนจากสายบริหารความเสี่ยง

เป็น กรรมการ

เป็น กรรมการ

เป็น กรรมการ

เป็น เลขานุการ

ผู้ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าทีม ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต 1
2. หัวหน้าทีม ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต 2
3. หัวหน้าทีม ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต 3
4. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย
5. ตัวแทนจากสายการเงิน
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม พัฒนาการ และแนวทางการจัดการ ลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL/Impaired Loan)
ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้กลุ่มที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (Watch List – Medium/High) และลูกหนี้อื่นๆ
ที่ผู้ดูแลบัญชีมีความกังวลว่าจะกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหา เฉพาะลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบันของลูกหนี้กลุ่ม Watch List ทั้งรายใหม่และรายเดิม และลูกหนี้สินเชื่อด้อย
คุณภาพ (NPL/Impaired Loan) ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พิจารณาความเหมาะสมของการจัดอันดับ
ความเสี่ยงลูกหนี้ และการจัดลูกหนี้เป็นกลุ่ม Watch List
3. พิจารณาให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมพิจารณาสินเชื่อเพื่ออนุมัติการตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่า
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ และ
หนี้สูญรับคืน
4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกหนี้สินเชื่อที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคต (Possible Impaired Loan – PIL) รวมถึงแนวโน้ม
ของลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และแนวโน้มการตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5. ดูแลให้หน่วยงานสินเชื่อ (Business Unit) มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการติดตามคุณภาพลูกหนี้ (Asset Quality Review) และมี
การใช้เครื่องบ่งชี้วัดที่เป็นการเตือนล่วงหน้าถึงสถานะของลูกหนี้ (Early Warning Indicators process) เป็นเครื่องมือในการ
ระบุว่าลูกหนี้รายใดมีแนวโน้มจะเป็นหรือเป็นหนี้ที่มีปัญหาจัดชั้นหนี้ให้เหมาะสมรายงานและติดตามดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา
ดังกล่าว โดยเฉพาะลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Impaired Loan) เพื่อให้สอดคล้องกับ Credit Risk Policy ของธนาคาร
กฎเกณฑ์ของทางการ และมาตรฐานทางบัญชี

103

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

6. พิจารณารายงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ (Restructuring and Rescheduling)
ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ (Rescheduling) หรือ
มีระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) ก่อนที่จะน�ำเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2559 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
													

ล�ำดับ

(1)
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

(7)
(8)
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร พิจารณา
ความเสี่ยง สินเชื่อ
ด้านเครดิต ระดับ 2

1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1

8/12

-

-

-

-

-

-

-

2 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

10/12

-

10/11

-

-

-

-

-

3 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

11/12

15/15

-

-

-

-

-

-

4 นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค/2

10/12

2/15

10/11

-

-

-

-

-

5 ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

12/12

15/15

11/11

-

-

-

-

-

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

12/12

-

-

10/11

-

-

-

-

7 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

12/12

-

-

11/11

-

-

-

-

8 ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

10/12

-

-

11/11

-

-

-

-

9 นายประเวช องอาจสิทธิกุล/3

8/12

11/15

-

-

-

-

-

10 นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/4

3/12

-

2/11

13/47

3/14

2/11

10/52

ล�ำดับ
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รายชื่อกรรมการ
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

(3)
คณะกรรมการ
ก�ำหนด
(4)
(6)
(2)
ค่าตอบแทน
คณะ
(5)
คณะ
คณะ
สรรหา และ กรรมการ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ การก�ำกับ Board Risk กรรมการ บริหาร
ตรวจสอบ ดูแลกิจการ Commitee จัดการ ความเสี่ยง

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อกรรมการ
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

-

(13)
(14)
(10)
(12)
คณะ
คณะ
(15)
(9)
คณะ
(11)
คณะ
กรรมการ กรรมการ
คณะ
คณะ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ การตลาด พิจารณา
ท�ำงาน
(16)
กรรมการ บริหาร
กรรมการ Market Risk
และ
การออก
บริหาร การเข้าร่วม
ธุรกิจ
สินทรัพย์ IT Strategic Committee การติดต่อ ผลิตภัณฑ์ จัดการหนี้ การประชุม
รายย่อย และหนี้สิน Planning
Thailand
สื่อสาร ของธนาคาร ที่มีปัญหา ผู้ถือหุ้น

1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1

-

-

-

-

-

-

-

0/1

2 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

-

-

-

-

-

-

-

1/1

3 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

-

-

-

-

-

-

-

1/1

4 นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค/2

-

-

-

-

-

-

-

1/1

5 ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

-

-

-

-

-

-

-

1/1

ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

(13)
(14)
(10)
(12)
คณะ
คณะ
(15)
(9)
คณะ
(11)
คณะ
กรรมการ กรรมการ
คณะ
คณะ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ การตลาด พิจารณา
ท�ำงาน
(16)
กรรมการ บริหาร
กรรมการ Market Risk
และ
การออก
บริหาร การเข้าร่วม
ธุรกิจ
สินทรัพย์ IT Strategic Committee การติดต่อ ผลิตภัณฑ์ จัดการหนี้ การประชุม
รายย่อย และหนี้สิน Planning
Thailand
สื่อสาร ของธนาคาร ที่มีปัญหา
ผู้ถือหุ้น

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

-

-

-

-

-

-

-

1/1

7 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

-

-

-

-

-

-

-

1/1

8 ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

-

-

-

-

-

-

-

1/1

9 นายประเวช องอาจสิทธิกุล/3

-

-

-

-

-

-

-

0/1

10 นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/4

3/12

3/14

3/11

4/16

0/0

3/11

2/7

0/1

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น กรรมการ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2559
		
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รับทราบการลาออกจากต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ของ นางวาทนันท์
พีเทอร์สิค มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
		
/3 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็น กรรมการ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
		
/4 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ เป็นกรรมการ แทนนางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ฉ. การสรรหาผู้บริหาร
ในรอบปี 2559 ธนาคารได้มีการสรรหาผู้บริหารของธนาคารเพื่อบรรจุในต�ำแหน่งงานที่ว่างลงโดยได้มีการสรรหาผู้มีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ ความช�ำนาญ และทักษะเฉพาะด้านตรงตามต�ำแหน่งงาน และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ในการสรรหาผู้บริหารดังกล่าว ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์ แล้วจึง
เสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป
1. คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้
1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/1

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

3. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล/2

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

5. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

6. นางบุษกร พุทธินันทน์/3

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

7. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน

8. นางวรีมน นิยมไทย/4

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ

9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร/5

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

10. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว/6

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

11. นายตัน คีท จิน/7

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์

12. นายประภาส ทองสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร

13. นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต/8

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

14. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และและฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559
		
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายอาทิตย์ มาสถิรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด สายบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
		
/3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นางบุษกร พุทธินนั ทน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560
		
/4 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้ นางวรีมน นิยมไทย รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559			
		
/5 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/6 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/7 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนาย ตัน คีท จิน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559
		
/8 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด สายบริหารธุรกรรมการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารที่ก�ำหนดโดย ก.ล.ต. มีจ�ำนวน 14 คน ดังนี้

106

1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

3. นายพรชัย ปัทมินทร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

5. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

6. นางบุษกร พุทธินันทน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

7. นางวรีมน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยธนกิจ

8. นายเพา จาตกานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองสายบริหารเงิน

9. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน

10. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

11. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

12. นายตัน คีท จิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์

13. นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน

14. นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและรายงาน ด้านการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรโดยรวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้
2. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและกลั่นกรองการด�ำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอ�ำนาจอนุมัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานปฏิบัติการ
และงานทรัพยากรบุคคล
5. เป็นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอ�ำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
6. ดูแลให้การสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
8. น�ำหลักบริหารโดยธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานนี้ จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารแต่ละคน ในปี 2559 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองในฐานะกรรมการ
ธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 12,142,400 บาท (ปี 2558: 10,384,000 บาท)
มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,272,400 บาท (ปี 2558: 6,136,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 2,057,600 บาท (ปี 2558: 1,824,000 บาท)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 1,359,200 บาท
(ปี 2558: 1,104,000 บาท)
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จ�ำนวน 1,453,200 บาท (ปี 2558: 1,320,000 บาท)
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หน่วย: บาท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ธนาคาร

ตรวจสอบ

ก�ำหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

Board Risk
Committee

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

1,600,000

-

-

-

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

รองประธานกรรมการ

1,464,400

-

302,000

-

3. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการอิสระ

704,000

993,600

-

-

4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการอิสระ

508,000

120,000

577,200

-

5. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ

528,000

552,000

480,000

-

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ

528,000

-

-

444,000

7. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

528,000

-

-

444,000

8. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

488,000

-

-

565,200

9. นายประเวช องอาจสิทธิกุล

กรรมการอิสระ

396,000

392,000

-

-

10. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/1

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

132,000

-

-

-

รวมค่าตอบแทน 7,272,400 2,057,600

1,359,200

1,453,200

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�ำเหน็จประจ�ำปี
โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวมา
ประกอบการพิจารณา ประเมินผลเงินบ�ำเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารหรือบุคคลใดที่ท�ำ
กิจการให้กับธนาคารโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจ่าย โดยจ่ายให้แก่ผู้ท�ำการ
ประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอ ในปี 2559 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนของผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จ�ำนวน
15 คนตามนิยามผู้บริหารของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 105.92 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�ำนวน 44 คนตามนิยาม
ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212.91 ล้านบาท
2.2 ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2559 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งเทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จ�ำนวน15 คนตามนิยามผู้บริหารของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4.60 ล้านบาท และสมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�ำนวน 44 คนตาม
นิยามผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.12 ล้านบาท
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1

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อายุ 69 ปี

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต California State University,
Northridge, U.S.A.

ประธานกรรมการ

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2559

ประวัติการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
(FGP) (ปี 2554)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) (ปี 2553)
- Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553)
- Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551)
- Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551)
- Director Certification Program (DCP) (ปี 2549)
- Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549)
- Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547)
- Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง 1 หุ้น
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
16 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
นายกสมาคม
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 - 2558
2556 - 2557
2556 - 2557
2554 - ส.ค. 2557
2554 - 2558
2554 - 2557
2552 - 2557
2552 - 2555
2549 - 2551
2547 - 2551
2547 - 2549
2546 - 2547

ตำ�แหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
สมาชิก
ปลัดกระทรวง สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการ
เลขาธิการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม สำ�นักนายกรัฐมนตรี
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสริซ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

109

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง
อายุ 65 ปี
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานสำ�รอง
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำ�กับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian
Institute of Accountants
ประวัติการอบรม
- Capital Market Directors Programme
(21-24 มีนาคม 2559)
- Implementation of FIDE Forum’s Directors Register
(2 มิถุนายน 2559)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

- Securities Commission-FIDE Forum Dialogue:
Fintech’s Impact on Financial Institutions
(29 สิงหาคม 2559)
- Bank Negara Malaysia: Future Finance Conference
(23 กันยายน 2559)
- CIMB Annual Management Summit
(11-12 พฤศจิกายน 2559)
- CIMB Board Risk Workshop
(2 ธันวาคม 2559)
- ICAEW Talk: 4Q South East Asia Economic Insight
(6 ธันวาคม 2559)
การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2539 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
RC Capital Sdn Bhd
Yu Cai Foundation
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Foundation
CIMB - Principal Asset Management Bhd.

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2549 - ก.พ. 2558
2549 - ก.พ. 2558
2548 - 2559
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542
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ตำ�แหน่ง
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PLC
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

3

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic
and State University, U.S.A.
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 30/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2553)

การถือหุ้นในธนาคาร

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic
and State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กันยายน 2552

- โดยตนเอง -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
บมจ. เวิลด์คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 - 2558
2555 - 2557
2549 - 2557
2550 - 2552
2549 - 2551
ส.ค. 2549 - ต.ค. 2549
2548 - 2551
2546 - 2550
2546 - 2549
2541 - 2549

4

ตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ที่ปรึกษาคณะบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการในคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
บจ. สแกนอินเตอร์
บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)
บลจ. ทหารไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บมจ. กสท โทรคมนาคม
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
อายุ 56 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2550

ราชกรีฑาสโมสร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส

- AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A.
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory
Accreditation Program (MAP) for
Directors of Public Listed Companies
(17-18 มีนาคม 2553)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 83/2553 English Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(27 เมษายน 2553)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of
Directors Course: Role of Directors
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
2557 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
PTT Global Chemical PCL

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2550 - ปัจจุบัน
Senior Adviser/Consultant

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
TPG Star SF Pte Ltd.
TPG Growth SF Pte Ltd.
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
Lien Centre for Social Innovation,
Singapore Management University
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Group Sdn Bhd
Asia Capital Advisory Pte Ltd.
TPG Capital Asia

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
-

5

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2552
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- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Universiti Malaya, Malaysia
ประวัติการอบรม
- World Capital Markets Symposium, Malaysia
(กันยายน 2558)
- Affin Hwang Asset Management Investment Forum
2015, Malaysia (มิถุนายน 2558)
- IDFR (Institute of Diplomacy and Foreign Relations)
Lecture Series 3/2015 themed “China’s One Belt,
One Road Initiative: Strategic Implications, Regional
Responses,” Malaysia (มิถุนายน 2558)
- ASEAN Game Changer Forum, Singapore
(กันยายน 2557)
- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit
& Risk (CAR) Summit, Malaysia (มิถุนายน 2557)
- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia
(มิถุนายน 2557)
- CIMB Group on the 5th Regional Compliance, Audit
& Risk (CAR) Conference, Indonesia (มิถุนายน 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 145/2554 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2554)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 83/2553 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2553)
- หลักสูตร The Non-Executive Director Development
Series (สิงหาคม 2552)
- หลักสูตร “Corporate Governance”
by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหาคม 2552)

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน

ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
CIMB Bank PCL, Vietnam
ประธานกรรมการ
CIMB Bank PCL, Cambodia
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
Dragon Group International Limited (DGI),
ประธานคณะกรรมการ
Singapore
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการคณะกรรมการสรรหา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ม.ค. 2554 - ม.ค. 2557
2548 - 2551

6

ตำ�แหน่ง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เอกอัครราชทูตมาเลเซีย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Universiti Putra Malaysia (UPM)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
อายุ 67 ปี
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ และประธานสำ�รอง
Board Risk Committee
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 11 เมษายน 2557

ราชอาณาจักรไทย

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Lamar University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Lamar University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Stanford Executive Program, Stanford
University, U.S.A. (ปี 2536)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 42/2547, Finance for Non-Finance Directors
(FND) รุ่นที่ 9/2547, Role of Compensation Committee
(RCC) รุ่นที่ 10/2553 และ National Corporate
Governance Committee (NCGC) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

113

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. เอิร์ทกรีน
บจ. บ้านหมี่ กรีน
บจ. พนม กรีน
บจ. ระยอง กรีน
บจ. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี
บจ. กรีน เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
บจ. กรีน เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557
2552 - 2557
2551 - 2552
2546 - 2550

7

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสำ�รวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บมจ. ปตท.

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น
อายุ 38 ปี
กรรมการ
กรรมการ Board Risk Committee
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

บมจ. ปตท.

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
- ปริญญาตรี การพาณิชย์ การบัญชี และการเงิน
Macquarie University, Sydney, Australia
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary (Economics,
Statistics, English, History), Aranui High School,
Christchurch, New Zealand

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
ปัจจุบัน
กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Investments, Khazanah Nasional Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. 		
(Non-Independent Non-Executive Director)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552
Principal
		
มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549
ผู้อำ�นวยการ
ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548
ผู้ช่วยที่ปรึกษา
เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546
นักวิเคราะห์อาวุโส
		

8

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน
อายุ 51 ปี
กรรมการ
ประธานกรรมการ Board Risk Committee
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), 		
Singapore
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah),
Jakarta, Indonesia
Credit Cards Group Head
Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia
FIG Specialist, McKinsey & Company,
Kuala Lumpur, Malaysia

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 Simon Fraser University, Canada
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Simon Fraser University, Canada
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory
Accreditation Program for Directors of
Public Listed Companies (2558)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holdings Bhd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
นายกสมาคม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank Bhd
Cagamas Holdings Bhd
Securities Commission Malaysia
Financial Markets Association of Malaysia

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 - 2558
2551 - 2555
2549 - 2551
2540 - 2549
2539 - 2540

ตำ�แหน่ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม &
ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บรรษัทธุรกิจ
& ช่องทางธุรกรรมการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารเงิน
ผู้บริหารเงินกลุ่ม
ผู้จัดการทั่วไปบริหารเงิน & ตลาดทุน
ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holding Bhd
CIMB Group Holding Bhd
CIMB Group Holding Bhd
CIMB Investment Bank
CIMB Investment Bank
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
New Hampshire College, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems,
New Hampshire College, U.S.A.
- ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2559

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2559)
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program,
Northwestern University (Kellogg) (ปี 2552)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 86/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) (ปี 2550)
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) Strategic
Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ปี 2550)
- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550
สนง.ตำ�รวจแห่งชาติ (ปี 2550)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor,
Designation 898/2533, Bank Administration
Institute, U.S.A. (ปี 2533)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor,
Designation 3167/2530, Bank Administration
Institute, U.S.A. (ปี 2530)

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์
บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด
สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2554 - 2558
เลขาธิการ
		
2548 - 2554
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
		
2554 - 2558
กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต
2554 - 2558
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2554 - 2558
กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ		
ประกันภัย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ		
ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
อายุ 47 ปี
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning
Committee
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ติดต่อสื่อสาร
ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting
Committee
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
Saint Louis University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1
และเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Advanced Management Program
– INSEAD Business School
- หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis
– Fitch Training, Singapore
- หลักสูตร Structured Derivatives Instruments
– JP Morgan, Singapore
- หลักสูตร Advanced Credit Training
– Bank of America, San Francisco
- หลักสูตร Basic Credit Training
– Bank of America, San Francisco

การถือหุ้นในธนาคาร

- โดยตนเอง -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 - 2559
2552 - 2556
2543 - 2552

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Executive Director

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

117

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

11

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
อายุ 66 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศณียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาเอก Al-Fiqh (เกียรตินิยมอันดับ 1)
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

- ปริญญาตรี Sharia (เกียรตินิยม)
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยและ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิเพื่อเด็กกำ�พร้า
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2553 - 2554
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล
2551 - 2553
หัวหน้าคณะกรรมการ
		
2550 - 2553
รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนาอิสลาม
		
2549 - 2553
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
2545 - 2553
กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้แทนฮัจย์ไทย
Shariah Advisory Council, Securities Commission,
Malaysia
สภาที่ปรึกษาเพื่อการเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการปริญญาเอกอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อายุ 51 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

- ปริญญาเอก Principles of Islamic Jurisprudence,
Islamic University of Medina, Saudi Arabia
- ปริญญาโท Principles of Islamic Jurisprudence,
Islamic University of Medina, Saudi Arabia
- ปริญญาตรี Islamic Law, Islamic University of Medina,
Saudi Arabia

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

- โดยตนเอง -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการพัฒนา
กิจการฮัจย์ พ.ศ. 2559
ประธานกรรมการชาริอะฮ์
หัวหน้าสำ�นักงานอามีรุลฮัจญ์
ที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กรรมการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชาริอะฮ์
คณะที่ปรึกษาและคณะทำ�งาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
อาจารย์ประจำ�แผนก
กฎหมายอิสลาม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ทิพยตะกาฟูล
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ท่านจุฬาราชมนตรี
สหกรณ์บีนา จำ�กัด
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2556 - 2557
รองเลขาธิการ
2555 - 2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		
		
2554 - 2556
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2552 - 2558
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
		
2551 - 2553
คณะทำ�งานพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามคำ�สั่งแต่งตั้งของศูนย์อำ�นวยการบริหาร		
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตามคำ�สั่งคณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประวัติคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

1

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
อายุ 47 ปี
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning
Committee
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ติดต่อสื่อสาร
ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting
Committee
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
Saint Louis University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1
และเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Advanced Management Program
– INSEAD Business School
- หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis
– Fitch Training, Singapore
- หลักสูตร Structured Derivatives Instruments
– JP Morgan, Singapore
- หลักสูตร Advanced Credit Training
– Bank of America, San Francisco
- หลักสูตร Basic Credit Training
– Bank of America, San Francisco

การถือหุ้นในธนาคาร

- โดยตนเอง -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 - 2559
2552 - 2556
2543 - 2552
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ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Executive Director

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
อายุ 56 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2554

- หลักสูตร Market Risk for Treasury Products,
New York institute of Finance (Financial Times)
- หลักสูตร Asset and Liability Management,
Chase Manhattan Bank, Singapore
- หลักสูตร Treasury Training Scheme,
The Institute of Banking and Finance (IBF),
Singapore
• Offshore Deposit Market
• Foreign Exchange Arithmetic
• Financial Future
• Options
• Citibank Bourse Game

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
4 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-
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3

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
อายุ 51 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 11 กันยายน 2555

- หลักสูตร Advanced Management Program,
Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า
บจ. ซีที คอลล์
บจ. เวิลด์ลีส
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - 2555
2550 - 2553
2545 - 2550
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ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน
กรรมการผู้อำ�นวยการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บลจ. ไทยพาณิชย์

4

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
อายุ 50 ปี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Colorado at Boulder, U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารความเสี่ยง

- หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop,
Standard Chartered Bank, Thailand

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Assets Valuation,
Standard Chartered Bank, Hong Kong

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2560

- หลักสูตร Executive Program, INSEAD,
Fontainebleau, France
- หลักสูตร Engaging & Managing People,
Standard Chartered Bank, London
- หลักสูตร Market Risks,
Standard Chartered Bank, Hong Kong
- หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA),
Standard Chartered Bank
- หลักสูตร Corporate Finance,
Deutsche Bank AG, Singapore

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้มีอำ�นาจ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559
ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557
ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ
		
2548 - 2551
ที่ปรึกษา สายการลงทุนทางเลือก
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารดอยช์แบงก์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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5

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

- ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายพรชัย ปัทมินทร
อายุ 44 ปี

- AFS Scholarship Student Exchange Program
ประวัติการอบรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 73/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) (ปี 2551)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กันยายน 2556

- หลักสูตรผู้บริหารตลาดทุน CMA-GMS รุ่นที่ 2
(CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559)

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2554 - ส.ค..2556
ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554
มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

6

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารธนชาต
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางบุษกร พุทธินันทน์
อายุ 59 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ - การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

- หลักสูตร Core Operations, Managing people,
Citibank, Singapore

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 มกราคม 2560

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Custody Services, E-Business,
Citibank, Singapore and Hongkong
- หลักสูตร Process Management,
Quality ISO, Citibank, Singapore
- หลักสูตร Risk in Financial Market,
Citibank, Philippines
- หลักสูตร Executive Program,
Columbia Business School, Columbia University
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การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ย. 2558 - ก.พ.2559
2558
2551 - 2557

7

ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ
อายุ 52 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านตรวจสอบภายใน

- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- หลักสูตร CIA Preparation
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor
(CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2550 - 2551
2549 - 2550

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager, Group Internal Audit

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Saint Louis University, U.S.A.

นางวรีมน นิยมไทย
อายุ 50 ปี

- ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
Iowa State University, U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Columbia Senior Executive Program,
Columbia University, U.S.A.

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2559
ธ.ค. 2551 - ก.ย. 2556
พ.ย. 2546 - ธ.ค. 2551

9

ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร กรุงไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
อายุ 44 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร CPP/Potentia,
MBTI Certification Program (ปี 2556)
- หลักสูตร CPP/Potentia,
MBTI Type and Coaching (ปี 2556)

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 - 2557
2554
2548 - 2554

10

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
อายุ 44 ปี

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Macquarie University, Australia

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2551 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการ สายการเงินกลุ่ม CIMB Bank

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2548 - 2551
2543 - 2548
2535 - 2543

ตำ�แหน่ง
ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
PriceWaterhouseCoopers/IBM
Deloitte
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit),
University of Bath, United Kingdom

นายตัน คีท จิน
อายุ 42 ปี

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1),
University College London, United Kingdom

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive Development
Programme, Cohort 4

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2556 - 2558
ผู้จัดการทั่วไป
2554 - 2556
ผู้บริหารสูงสุด – การบริหารพอร์ต Private Equity
		
2549 - 2554
หัวหน้าผู้บริหารโครงการด้าน Corporate Banking,
SME Banking, Treasury, Finance, Risk Management,
IT และ Operations
		
		
		
		
		
		
		
		
2548 - 2549
ผู้ชำ�นัญ
2540 - 2548
หัวหน้าทีม (ด้านต่างๆ)
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายประภาส ทองสุข
อายุ 53 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสื่อสารองค์กร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2553

128

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank, London Branch
Private Equity – Portfolio Management
(CIMB Group)
CASA Enhancement Programme (CIMB Niaga)
Regional CASA Taskforce (CIMB Group)
Bank-wide Business Turnaround (CIMB Thai)
Single Largest Big-Bang Bank Merger in ASEAN 		
(Bank Niaga – Bank Lippo Merger)
Cross-border Synergy Programme
(CIMB Group – Bank of Yingkou, China)
Cross-border Synergy Programme
(CIMB Group – Bank Niaga)
Fastest Bank Merger in Malaysia
(BCB – Southern Bank Merger)
Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)
Accenture Malaysia

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2547 - 2553
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ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. บัตรกรุงไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพิสิทธิ์ สุจริตโศภิต
อายุ 50 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน
City University of Hong Kong
- Executive Management Program,
Haas School of Business,
University of California, Berkeley
- ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์
Wayne State University, Michigan, U.S.A.

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์
Augustana College, Illinois, U.S.A.
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Advanced Management Program,
University of California, Berkeley, U.S.A.

การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2557 - ก.พ. 2559

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการบริหารเงินสด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)

129

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำ�แหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ
อายุ 56 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท กฎหมายภาษี DePaul University,
Chicago, Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรอบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

- หลักสูตรมาตรการป้องปรามการเก็งกำ�ไรค่าเงินบาท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท

- หลักสูตร Tone at the Top

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2551

- หลักสูตร Financial Institution Governance Program
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรพระราชบัญญัติ. การประกอบธุรกิจ
ข้อมูล เครดิต

- หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำ�หรับเลขานุการ
บริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
การธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Company Secretary Program
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุจกิจหลักทรัพย์
สำ�หรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงาน โดยสมาคมธนาคารไทย และ สมาคม
สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
การถือหุ้นในธนาคาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2551 - 2553

130 กลับไปที่หน้าสารบัญ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร

รายงานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2559 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในปี 2559
โดยสรุป บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วย
1.		 คั ด เลื อ กกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารธนาคารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ า งๆ และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
2.		 พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ในเครื อ ของธนาคารและเสนอคณะกรรมการธนาคารให้
ความเห็นชอบ
3.		 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และน�ำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม
4.		 ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีโดยรวมของพนักงานธนาคาร และน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
5.		 ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�ำหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติ
6.		 อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
7.		 ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2559 มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ
ผลประกอบการของธนาคารแล้ว

(นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค)
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการก�ำกับดูแลกิจการ
กลับไปที่หน้าสารบัญ 131

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งชาติลาว และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ และเพื่อให้
มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการบริหารการจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
ขอบเขตที่คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นครอบคลุมงานตรวจสอบภายใน รวมถึงงานสอบทานสินเชื่อ และงานการก�ำกับ
การปฏิบัติงานของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1.		 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี การรายงาน และการบริหารงานให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2.		 สอบทานการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจ
สอบและแผนก�ำกับการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้าที่งาน ความรู้ความสามารถ
และความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบภายในที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติลาว
3.		 สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ได้แก่ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
และข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาออกหรือการให้ออก ตลอดจนความเที่ยงธรรม ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีภายนอก
4.		 พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ ด้านตรวจสอบภายใน ฝ่ายสอบทาน
สินเชื่อ ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสั่งการและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไข
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
5.		 ควบคุมดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลาตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6.		 ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบ
ข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายงานการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงาน
ตรวจสอบนั้น มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

( นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
และตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลพินิจ
อย่ า งระมั ด ระวั ง และใช้ ป ระมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด ท� ำ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจ ได้อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)
กรรมการ

(นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร แสดงฐานะการเงิ น รวมของกลุ ่ ม กิ จ การและฐานะการเงิ น เฉพาะธนาคาร ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2559 และผลการด� ำ เนิ น งานรวมและ ผลการด� ำ เนิ น งานเฉพาะธนาคาร กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สด
เฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของกลุ ่ ม กิ จ การและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารข้ า งต้ น นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นส่ ว นของ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารในรายงานของข้ า พเจ้ า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคาร ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.9 นโยบายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มธนาคาร ส่วนการเปิดเผยเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ถือเป็นส่วนส�ำคัญของสินทรัพย์รวมซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 66 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อของ
ภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 87.77 และลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อ จากการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 12.23
ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ทั้ ง วิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณ และปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในการ
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อเฉพาะราย
และสินเชื่อทั้งหมดโดยรวม

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการออกแบบ การน�ำมาใช้ และความมีประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการควบคุมหลักเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ และ
การค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระบบ ดังต่อไปนี้
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารต่อความถูกต้องของ

ข้อมูลทีใ่ ช้ ความเหมาะสมของวิธกี ารค�ำนวณ ระบบงานกระบวนการ
และการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผล เพือ่ ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมหลักทัง้ การควบคุมแบบอัตโนมัตแิ ละ
ผูบ้ ริหารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับกลุม่ กิจการ โดยพิจารณา
การควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
ลูกหนี้แต่ละรายตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการเข้าถึงระบบ และ
ประเมินจากความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ อีกทั้งผู้บริหารยัง
การควบคุมในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งความ
ประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนีแ้ ต่ละราย และอาจมีการตัง้
ครบถ้วนและถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ที่น�ำมาใช้ในการค�ำนวณ
ค่าเผือ่ เพิม่ ขึน้ หากผูบ้ ริหารเห็นสมควร โดยพิจารณารวมถึงปัจจัย
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
เชิงคุณภาพ ได้แก่ ประวัตกิ ารจ่ายช�ำระในอดีต ฐานะทางการเงิน
ความถูกต้องของการน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประเมินราคาของ
และผลประกอบการของลูกหนี้ อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ และ
หลักประกัน การโอนย้ายข้อมูลและการกระทบยอดระหว่าง
แนวโน้มอุตสาหกรรมของลูกหนี้ เป็นต้น
ระบบเงินให้สินเชื่อและระบบบัญชีแยกประเภท
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารในการสอบทานและ
ในกรณีของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้บริหารได้พิจารณา
การอนุมัติการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บหนี้ในอนาคต
ซึ่งมีการใช้สมมติฐานที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และกระแส • ข้ า พเจ้ า ได้ อ ่ า นรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการหลั ก
ของกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านสินเชื่อ
เงินสดจากการขายหลักประกัน ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณะกรรมการด้ า นความเสี่ ย ง คณะกรรมการจั ด การ และ
การประเมินราคา
คณะกรรมการบริหารของบริษัทในกลุ่มกิจการ
นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ ห ารยั ง ได้ พิ จ ารณาถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ และ
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า ซึ่งส่งผลให้
และใช้ดุลยพินิจในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำรองทั่วไป ข้าพเจ้าสามารถใช้ประโยชน์จากเชือ่ ถือการควบคุมของกลุม่ กิจการ
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้วิธีการ
ส�ำหรับส่วนสูญเสียเพิ่มเติมที่อาจมีอีกด้วย
ตรวจสอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
เมื่อข้าพเจ้าพิจาณาจากถึงระดับความส�ำคัญของรายการ การ
ใช้ความเห็นดุลยพินิจของผู้บริหารและความไม่แน่นอนในการ ข้าพเจ้าได้ท�ำการวิเคราะห์สินเชื่อโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเชื่อ
ประมาณการ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจค่าเผื่อหนี้ ตามเกณฑ์ขนาดความเสีย่ ง และข้าพเจ้าได้ทดสอบการจัดประเภท
สงสัยจะสูญจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จึงเป็นเรื่องหลักข้าพเจ้า ของเงินให้สนิ เชือ่ เหล่านัน้ และได้ตรวจสอบว่าค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อ
ที่ให้ความส�ำคัญ
บางรายที่ผู้บริหารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม ข้าพเจ้า
ได้ ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการและการประเมิ น ความ
เหมาะสมของความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งจัด
ท�ำโดยผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหลักฐานทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหล่านั้น
ข้าพเจ้าได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการประเมินอย่างพินิจ
พิเคราะห์ถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจมีเพิ่มเติมจากที่ผู้บริหาร
ได้ประเมินไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
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วิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับสินเชื่อที่ไ ม่ก่อให้เ กิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณ
การกระแสเงินสดจากการจ่ายช�ำระของลูกหนี้ และราคาประเมิน
หลั ก ประกั น เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย
จะสูญดังนี้
• ข้าพเจ้าสอบถามในเชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักการการประมาณ

กระแสเงินสดซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะ
สมของประมาณการ โดยการทดสอบตรวจหลักฐานสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องและได้สนทนาในรายละเอียดกับผู้บริหารเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าในอนาคต ข้าพเจ้าใช้
ดุลยพินจิ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพและหลักฐานจากภายนอก (ถ้ามี)
ในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด
• ส�ำหรับมูลค่าของหลักประกันที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคานั้น
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั้น จาก
นัน้ ข้าพเจ้าได้สมุ่ เลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพือ่ ตรวจสอบว่า
ผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมิน
ราคา เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูป้ ระเมินราคาได้ใช้วธิ กี ารประเมินราคา
ตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้
ตรวจสอบความของถูกต้องของการน�ำราคาหลักประกันไปหัก
จากเงินให้สินเชื่อคงเหลือด้วย
ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหาร
ส�ำหรับการตั้งส�ำรองทั่วไป ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของ
ส�ำรองทัว่ ไปโดยใช้ประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมของข้าพเจ้า และ
ความรูแ้ ละเงือ่ นไขสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ข้าพเจ้าพิจารณา
ความเหมาะสมของส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไป โดยเปรียบ
เทียบสัดส่วนของส�ำรองดังกล่าวค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ
เชื่อของธนาคารกับธนาคารหลักอื่นๆ ในประเทศไทย
จากผลการปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างทีม่ ี
สาระส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 2.18 ส�ำหรับนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารซึ่งเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน และอ้างอิงถึงหมายเหตุ 7
ส�ำหรับการเปิดเผยซึ่งเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อนุพันธ์ทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้
สินอนุพันธ์จ�ำนวน 21,235 ล้านบาท และ 21,381 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ การวัดมูลค่าของอนุพันธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการก�ำหนดวิธีการวัดมูลค่า
และการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อ
ความเสี่ยงในการวัดมูลค่า
การวัดมูลค่าของอนุพนั ธ์ทางการเงินถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญที่
ข้าพเจ้าให้ความสนใจ เนือ่ งจากอนุพนั ธ์ทางการเงินนัน้ มี
การวัดมูลค่าทีม่ คี วามซับซ้อนและใช้วธิ กี ารทางเทคนิคใน
การประเมินมูลค่า
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ข้าพเจ้าประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมหลักต่อไปนี้
ต่อการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน:
• การควบคุมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าอนุพันธ์

ทางการเงิน ข้าพเจ้าก�ำหนดขอบเขตของงานกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างการวางแผนการตรวจสอบ
และใช้ผลงานจากผลการทดสอบการควบคุมทัว่ ไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมระบบงานของผู้เชี่ยวชาญ
• การควบคุ ม โดยบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความครบถ้ ว น ความเหมาะ
สม และความถูกต้องของข้อมูลที่น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการกระทบยอดส�ำหรับข้อมูลทีน่ ำ� เข้า
ระบบและการกระทบยอดระหว่างระบบอนุพนั ธ์ทางการเงินและ
ระบบการรายงานทางการเงิน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าอนุพนั ธ์ทางการเงินขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารวัดมูลค่า
และข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดเป็นอย่างมาก ความไม่เหมาะ
สมของวิธกี ารวัดมูลค่าและการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสมส่ง
ผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบและข้าพเจ้าสามารถเชื่อถือ
จากการควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ในงานตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าใช้วิธีการตรวจสอบอื่นนอกจากการทดสอบการควบคุม
โดยข้าพเจ้าได้ท�ำการวัดมูลค่าอย่างเป็นอิสระโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
ในตลาดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ จากนั้นข้าพเจ้าได้ประเมินเหตุผล
ของผลต่างระหว่างการวัดมูลค่าของข้าพเจ้ากับผลจากการวัดมูลค่า
ของกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่ง
ไม่สามารถอธิบาย

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
กรรมการมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารเหล่ า นี้ โดยถู ก ต้ อ ง
ตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ก รรมการพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น
เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
ธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาด
การณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการ
ตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและธนาคาร
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น
อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคารต้องหยุดการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และ
เหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบที่ ท� ำ ให้ มี ก ารน� ำ เสนอข้ อ มู ล โดยถู ก ต้ อ ง
ตามที่ควร
ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ ย ว
กั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของธนาคารภายในกลุ ่ ม หรื อ กิ จ กรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิ ส ระและได้ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้

6
7
8
8
9

10
11

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

1,938,616,493 2,397,196,928
8,527,657,244 14,292,801,636
21,235,341,272 25,581,046,242
55,061,910,795 54,891,019,817
-

1,936,147,365 2,395,111,405
8,463,665,047 14,229,670,008
21,235,341,272 25,581,046,242
55,061,910,795 54,891,019,817
1,324,920,707 1,324,920,707

211,437,378,135 203,552,832,710 202,939,467,801 196,736,743,351
589,798,750
520,569,785
593,582,295
524,470,027
212,027,176,885 204,073,402,495 203,533,050,096 197,261,213,378
(5,848,448,651) (4,945,478,647)
(38,988,676)
(90,837,521)
(9,793,289,246) (6,730,530,954) (9,666,516,204) (6,572,231,944)
(45,259,015)
(55,383,987)
(45,259,015)
(55,383,987)

196,340,179,973 192,342,008,907 193,782,286,201 190,542,759,926

12
13
14
15
16

45,230,520
1,285,079,244
3,670,638,674
368,387,320
1,289,224,887
7,708,041,398

41,017,884
1,194,255,368
2,769,718,388
378,987,475
1,040,358,204
9,692,983,893

45,230,520
1,195,702,862
3,609,493,321
363,158,838
1,075,692,045
7,529,507,359

140

41,017,884
1,109,004,276
2,714,361,639
373,090,594
862,314,440
9,533,185,948

297,470,307,820 304,621,394,742 295,623,056,332 303,597,502,886
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กรรมการ		

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

กรรมการ					

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

17
18
19
7
20
21
22

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

183,663,324,706 170,217,136,926 183,877,466,049 170,502,086,949
11,595,328,411 20,018,416,948 11,595,328,411 19,994,416,948
250,092,171
320,768,448
250,092,171
320,768,448
18,873,674,513
21,381,015,668
25,582,513,107
45,230,520
1,997,419,699
7,376,288,614

16,039,533,025
25,682,672,770
33,994,659,909
41,017,884
1,641,262,617
9,557,915,819

18,873,674,513
21,381,015,668
25,582,513,107
45,230,520
1,919,842,460
6,809,617,409

16,039,533,025
25,682,672,770
33,994,659,909
41,017,884
1,578,957,438
9,126,765,983

270,764,887,409 277,513,384,346 270,334,780,308 277,280,879,354

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษัทย่อย
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

23
12,387,365,840

12,387,365,840
13,705,170,716

24

25

13,705,170,716

12,387,365,840
5,712,665,258
1,094,080,196

12,387,365,840
5,712,665,258
720,704,664

12,387,365,840
5,712,665,258
1,115,382,330

12,387,365,840
5,712,665,258
737,068,079

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

397,800,000
7,156,262,868

365,950,000
7,964,078,385

397,800,000
5,675,062,596

365,950,000
7,113,574,355

26,705,420,411

27,108,010,396

25,288,276,024

26,316,623,532

297,470,307,820 304,621,394,742 295,623,056,332 303,597,502,886
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559 / บาท

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

พ.ศ. 2559 / บาท

9,865,765,753
1,837,426,211
(201,845,300)

8,477,024,704
1,734,247,566
(266,581,243)

7,916,809,026
1,289,666,205
(238,708,889)

6,884,365,944
1,374,889,474
(319,343,580)

32

1,635,580,911

1,467,666,323

1,050,957,316

1,055,545,894

33

1,402,493,444

1,819,384,602

1,402,493,444

1,819,384,602

34
35
36

(810,387,742)
482,570,051
352,086,453

(458,154,763)
551,005,717
377,101,198

(810,387,742)
482,570,051
329,240,877

(458,154,763)
551,005,717
383,010,621

12,928,108,870 12,234,027,781 10,371,682,972 10,235,158,015

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ

3,857,722,186
12,598,400
1,279,866,016
461,092,983
1,812,232,818

3,753,835,420
11,080,000
1,404,482,827
458,627,188
1,499,238,226

3,302,361,160
12,262,400
1,150,024,878
441,485,090
1,259,456,059

3,236,564,534
10,744,000
1,277,119,380
442,470,291
950,068,015

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ

7,423,512,403

7,127,263,661

6,165,589,587

5,916,966,220

6,279,268,383

3,770,112,827

5,785,126,100

3,425,200,000

(774,671,916)
145,146,699

1,336,651,293 (1,579,032,715)
(284,169,352)
318,811,256

892,991,795
(185,657,054)

(629,525,217)

1,052,481,941 (1,260,221,459)

707,334,741

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
(ขาดทุน) ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน) ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

37

38
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พ.ศ. 2558 / บาท

30 14,671,929,135 14,620,048,451 12,723,807,296 13,025,701,782
31 (4,806,163,382) (6,143,023,747) (4,806,998,270) (6,141,335,838)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
ที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

พ.ศ. 2558 / บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

(644,156,155)

12,859,905

(644,156,155)

12,859,905

(1,206,592)

28,964,409

(1,206,592)

28,964,409

58,446,328

(25,306,951)

58,446,328

(25,306,951)

117,141,965

2,489,409

117,141,965

2,489,409

(469,774,454)

19,006,772

(469,774,454)

19,006,772

1,078,204,826

(125,210,829)

1,078,204,826

(125,210,829)

(24,267,343)

(107,191,305)

(18,093,944)

(102,130,316)

(210,787,497)

46,480,426

(212,022,177)

45,468,228

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

843,149,986

(185,921,708)

848,088,705

(181,872,917)

รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

373,375,532

(166,914,936)

378,314,251

(162,866,145)

(256,149,685)

885,567,005

(881,907,208)

544,468,596

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์ ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
การแบ่งปัน (ขาดทุน) ก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

(629,525,217)
-

1,052,481,941
-

(1,260,221,459)
-

707,334,741
-

(629,525,217)

1,052,481,941

(1,260,221,459)

707,334,741

(256,149,685)
-

885,567,005
-

(881,907,208)
-

544,468,596
-

(256,149,685)

885,567,005

(881,907,208)

544,468,596

(0.03)

0.05

(0.05)

0.03

การแบ่งปัน (ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(ขาดทุน) ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับ
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร 40

(ขาดทุน) ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

24,774,731,679 21,650,992,558

24,774,731,679 21,650,992,558
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145

-

-

-

-

(24,267,343) (644,156,155)

-

291,736,776

-

-

12,387,365,840 5,712,665,258

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

-

-

-

969,952,859 (231,252,097)

-

-

-

-

-

12,859,905

-

-

291,736,776
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25

- (125,210,829) (107,191,305)

1,844,926,827 1,844,926,828

-

-

-

-

-

278,876,871

10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 (124,060,792)

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผลจ่าย
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฎหมาย
โอนไปก�ำไรสะสม

26

-

- 1,078,204,826

-

-

-

969,952,859 (231,252,097)

-

-

12,387,365,840 5,712,665,258

12,387,365,840 5,712,665,258 2,048,157,685 (255,519,440) (352,419,379)

25

26

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฎหมาย
โอนไปก�ำไรสะสม

หมายเหตุ

ส่วนเกินทุน
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน จากการตีราคา
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
สินทรัพย์
บาท
บาท
บาท

การวัด
มูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพัน
ส่วนเกิน(ต�่ำ)
ผลประโยชน์ กว่าทุนจากการ
หลังออก
เปลี่ยนแปลง
จากงาน มูลค่าเงินลงทุน
บาท
บาท

36,302,019

-

-

28,964,409

-

-

7,337,610

35,095,427

-

-

(1,206,592)

-

36,302,019

ขาดทุนจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน
จากการ
ด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
บาท
ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ
ของขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

-

-

(93,645,532)

-

-

-

373,375,532

-

720,704,664

รวมองค์
ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ
บาท

-

-

887,619,600

-

-

720,704,664

-

-

48,969,835 (166,914,936)

-

-

(174,934,230) (171,100,663)

-

-

(25,306,951)

-

-

(149,627,279) (220,070,498)

(116,487,902) (264,746,195) 1,094,080,196

-

-

58,446,328

-

(174,934,230) (171,100,663)

ขาดทุนจากการ
ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตราสาร
อนุพนั ธ์ส�ำหรับ
การป้องกัน
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(42,753,751)

-

-

-

-

-

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

-

-

(42,753,751)

ส่วนเกิน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสีย
ของธนาคาร
ในบริษัทย่อย
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

365,950,000

-

24,650,000

-

-

-

341,300,000

397,800,000

-

31,850,000

-

-

365,950,000

ส�ำรองตาม
กฎหมาย
บาท

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

39,370,188

-

100,168,663

-

885,567,005

7,964,078,385 27,108,010,396

100,168,663

(24,650,000)

1,052,481,941

- 3,689,853,655

(158,136,585) (158,136,585)

6,994,214,366 22,590,557,658

7,156,262,868 26,705,420,411

39,370,188

(31,850,000)

(629,525,217) (256,149,685)

(185,810,488) (185,810,488)

7,964,078,385 27,108,010,396

ก�ำไรสะสม
บาท
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-

3,867,738,430
1,844,926,828
-

12,387,365,840
10,542,439,013
1,844,926,827
12,387,365,840

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผลจ่าย
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
(ขาดทุน)ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฎหมาย
โอนไปก�ำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
5,712,665,258

969,952,859

-

-

(125,210,829)

-

-

1,095,163,688

2,048,157,685

-

-

1,078,204,826

-

969,952,859

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
บาท

(210,797,829)

-

-

(102,130,316)

-

-

(108,667,513)

(228,891,773)

-

-

(18,093,944)

-

(210,797,829)
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25

26

5,712,665,258

-

-

-

5,712,665,258

-

12,387,365,840

-

25

26

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส�ำรองตามกฎหมาย
โอนไปก�ำไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
บาท

การวัด
มูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลัง
ออก
จากงาน
บาท

291,736,776

-

-

12,859,905

-

-

278,876,871

(352,419,379)

-

-

(644,156,155)

-

291,736,776

ส่วนเกิน(ต�่ำ)
กว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
บาท

36,302,019

-

-

28,964,409

-

-

7,337,610

35,095,427

-

-

(1,206,592)

-

36,302,019

ขาดทุนจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน
จากการ
ด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
บาท

(174,934,230)

-

-

(25,306,951)

-

-

(149,627,279)

(116,487,902)

-

-

58,446,328

-

(174,934,230)

ขาดทุนจากการ
ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตราสาร
อนุพนั ธ์ส�ำหรับ
การป้องกัน
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(175,191,516)

-

-

47,957,637

-

-

(223,149,153)

(270,071,728)

-

-

(94,880,212)

-

(175,191,516)

737,068,079

-

-

(162,866,145)

-

-

899,934,224

1,115,382,330

-

-

378,314,251

-

737,068,079

ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ รวมองค์ประกอบ
ของขาดทุน
อื่นของส่วน
เบ็ดเสร็จอื่น
ของเจ้าของ
บาท
บาท

365,950,000

-

24,650,000

-

-

-

341,300,000

397,800,000

-

31,850,000

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

(185,810,488)

39,370,188

-

(881,907,208)

100,168,663

-

544,468,596

3,689,853,655

(158,136,585)

7,113,574,355 26,316,623,532

100,168,663

(24,650,000)

707,334,741

-

(158,136,585)

6,488,857,536 22,140,269,203

5,675,062,596 25,288,276,024

39,370,188

(31,850,000)

(185,810,488)

7,113,574,355 26,316,623,532

ก�ำไรสะสม
บาท

- (1,260,221,459)

-

365,950,000

ส�ำรองตาม
กฎหมาย
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

1,336,651,293

(1,579,032,715)

892,991,795

497,330,736
3,770,112,827
14,347,673
10,277,930
172,221,337
(96,738,212)
4,290,484

414,246,806
5,785,126,100
302,644,995
30,526,962
142,650,148
1,388,641
11,684,173
-

470,167,340
3,425,200,000
14,347,673
10,277,930
166,067,925
248,119
4,290,484

(322,857,972)
468,815,242
(571,459)
(728,736,343)
(13,074,954)
9,604,772
27,967,972
36,576

(425,352,139)
(108,592,164)
96,264,552
(470,349,197)
(26,932,026)
(2,392,301)
(10,064,738)
48,312,019
10,658,464

(322,857,972)
(91,006,865)
(571,459)
(728,736,343)
(11,486,702)
9,604,772
27,967,972
36,576

458,154,763
(14,671,879,227)
5,141,242,289

810,387,742
(12,785,751,455)
3,815,885,348

458,154,763
(13,077,532,558)
5,139,554,380

(4,079,311,476)

(3,922,804,273)

(3,938,690,785)

(3,613,282,170)

5,762,463,266
(1,342,468,824)
(12,208,351,681)
1,709,786,609
1,899,646,123

(7,769,716,740)
965,186,346
(12,946,534,144)
2,065,664,313
3,486,699,265
(6,180,186,065)

5,763,323,834
(1,342,468,824)
(9,261,228,058)
454,003,598
1,915,526,015

(7,776,075,046)
965,186,346
(10,448,746,321)
754,590,140
3,486,699,265
(6,203,974,364)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
(774,671,916)
(ขาดทุน) กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
440,170,964
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
6,279,268,383
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
37
302,644,995
สำ�รองสำ�หรับรายการนอกงบดุล
30,526,962
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
151,748,809
สำ�รองจากการประมาณการหนี้สิน
5,250,682
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
11,684,173
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(425,352,139)
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
322,090,738
ขาดทุน (กำ�ไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
96,264,552
ขาดทุน (กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(470,349,197)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
(29,016,065)
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
(2,392,301)
กำ�ไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(10,064,738)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
48,312,019
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์
10,658,464
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วย
810,387,742
มูลค่ายุติธรรม
34
(14,691,524,064)
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
3,815,050,461
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
สินทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

13,446,187,779 (13,677,513,614)
(8,423,088,537)
1,713,650,171
(70,676,277)
(23,522,672)
(14,314,372,766)
9,882,271,652
(122,504,066)
(123,010,806)
(1,911,540,150)
4,254,220,690

13,375,379,100 (13,603,652,904)
(8,399,088,537)
1,764,050,171
(70,676,277)
(23,522,672)
(14,314,372,766)
9,882,271,652
(122,504,066)
(124,023,003)
(1,921,335,943)
4,169,679,412

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ

(19,654,230,000) (22,275,595,877)
13,236,817,311 12,884,956,736
(4,506,261,540) (5,243,286,425)
(260,166,103)
(158,713,168)

(17,862,132,709) (20,770,799,494)
11,288,812,167 11,290,617,897
(4,507,130,058) (5,241,650,019)
(175,078,844)
(82,567,693)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

(11,183,840,332) (14,792,638,734)

(11,255,529,444) (14,804,399,309)

(37,905,998,597) (29,765,886,180)
32,003,101,453 27,203,327,558
1,607,800,000
510,978,043

(37,905,998,597) (29,765,886,180)
32,003,101,453 27,203,327,558
1,607,800,000
510,978,043

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการชำ�ระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

148

งบการเงินรวม

(5,074,765,297)

(4,922,649,754)

(5,074,765,297)

(4,922,649,754)

480,340

-

480,340

-

9,830,560,000
2,974,664
942,262
31,750,000
(248,780,868)
39,224,327
(108,847,701)
19,594,927
1,800,077,764

6,666,336,490
20,702,034
6,927,784
30,000,000
(152,719,262)
21,370,934
(127,149,554)
51,830,775
1,934,291,399

9,830,560,000
2,974,664
942,262
31,750,000
(218,862,488)
36,746,101
(107,327,530)
61,944,159
1,800,073,714

6,666,336,490
20,702,034
6,927,784
30,000,000
(140,749,076)
19,267,618
(125,449,171)
51,830,775
1,934,284,359

1,998,113,274

1,477,360,267

2,069,418,781

1,488,920,480
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559 / บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
26
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินแฝง
และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

พ.ศ. 2558 / บาท

(185,810,488) (158,136,585)
5,007,729,300
(3,000,000,000)
10,516,592,516 12,802,546,172
(3,610,000,000) (4,639,000,000)
-

3,689,853,654

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559 / บาท

พ.ศ. 2558 / บาท

(185,810,488) (158,136,585)
5,007,729,300
(3,000,000,000)
10,516,592,516 12,802,546,172
(3,610,000,000) (4,639,000,000)
-

3,689,853,654

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ

8,728,511,328 11,695,263,241
(1,364,705)
27,590,216

8,728,511,328 11,695,263,241
(1,364,705)
27,590,216

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(458,580,435) (1,592,425,010)
2,397,196,928 3,989,621,938

(458,964,040) (1,592,625,372)
2,395,111,405 3,987,736,777

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

1,938,616,493

2,397,196,928

1,936,147,365

2,395,111,405

7,885,214
116,468,697
644,156,155
404,473,541

6,082,109
60,976,206
12,859,905
385,340,992

7,885,214
116,468,697
644,156,155
404,473,541

6,082,109
60,976,206
12,859,905
385,340,992

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจำ�หน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 151 ถึง 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

150

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการบัญชี
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจ
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
ทุนเรือนหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

151
151
166
167
168
169
171
173
179
188
191
191
194
200
201
204
204
206
207
208
210
214
215
216

หมายเหตุ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

เรื่อง

หน้า

สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินกองทุนที่ต้องดำ�รงไว้ตามกฎหมาย
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฐานะและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนก
ตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
ที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กำ�ไรต่อหุ้น
ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
เครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

217
217
218
219
220
222
223
223
224
224
225
225
225
226
228
228
228
229
232
239
242
256
261

1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทั มหาชน
จ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที่อยู่ตามที่ได้จด
ทะเบียนดังนี้
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานข้ อ มู ล จึ ง เรี ย กรวมธนาคารและ
บริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึ่ง
เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในประเทศมาเลเซี ย เป็ นบริษัท ใหญ่
และมีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของ
กลุ่มบริษัท CIMB
บริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมดจั ด ตั้ ง เป็ น บริ ษั ท จ�ำกั ด ตามกฎหมายไทยและ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�ำเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจ
ให้เช่าซื้อ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง และธุรกิจติดตามหนี้
ธนาคารได้ รั บ มอบใบประกอบกิ จ การธนาคารจากธนาคารแห่ ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว)
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ตั้ ง ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย สาขาเวี ย งจั น ทน์
(สาขาเวียงจันทน์) ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้เปิด
ด�ำเนินการสาขาเวียงจันทน์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบั ญ ชี ที่ ส�ำคั ญ ซึ่ ง ใช้ ใ นการจั ด ท�ำงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้
จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี

พ.ศ. 2547 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การ
แสดงรายการในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบ
กระแสเงินสด) ได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง “การจัด
ท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮ
ลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารได้ จั ด ท�ำขึ้ น โดยใช้
เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำ
นโยบายการบัญชีของกลุ่ม บริษัท ไปถือปฏิบัติ และต้อ งเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
ธนาคารได้จดั ท�ำงบการเงินเฉพาะธนาคารเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัด
ท�ำขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เ ป็ น ภาษาไทย ในกรณี ที่ มี
เนื้ อ ความขั ด แย้ ง กั น หรื อ มี ก ารตี ค วามในสองภาษาแตกต่ า งกั น
ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง
2.2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
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ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
การปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี
ส�ำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้
ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และ
เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลในกรณีทมี่ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วธิ มี ลู ค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการเปิดเผย
ดังกล่าวรวมถึง 1) ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล�ำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส�ำคัญที่ใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตาม
บัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามให้
ชัดเจนขึ้น ส�ำหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์” และ ก�ำหนดค�ำนิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ “เงื่อนไขการบริการ”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน ได้ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ บ ริ ห ารในการรวมส่ ว นงานเข้ า ด้ ว ยกั น และก�ำหนดให้ น�ำเสนอการกระทบยอดสิ น ทรั พ ย์ ข อง
ส่ ว นงานกั บ สิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การเมื่ อ กิ จ การรายงานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องส่ ว นงานให้ กั บ ผู ้ มี อ�ำนาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การด�ำเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้น
ในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญ
และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือเจ้าของ
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับ
เหมืองผิวดิน

2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทไม่ได้น�ำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
ก) กลุ ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระส�ำคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การนำ�เสนองบการเงิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระส�ำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท�ำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้
ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือ
ผลการด�ำเนินงาน
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- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุ
ใน TAS 1 อาจจ�ำเป็นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อ
ความเข้ า ใจฐานะการเงิ น และผลการด�ำเนิ น งานของกิ จ การ
นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไม่จ�ำเป็นต้องเรียงล�ำดับตามล�ำดับการแสดงรายการใน
งบการเงิน
- รายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย - ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่
จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่
โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลง
ที่ ส�ำคั ญ คื อ ได้ ก�ำหนดให้ มี ค วามชั ด เจนขึ้ น ส�ำหรั บ การเลื อ กใช้
อั ต ราคิ ด ลดส�ำหรั บ การประมาณผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงาน
ว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สิน โดยพิจารณาจากสกุลเงินของ
หนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์
หลังออกจากงานเป็นส�ำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สิน
นั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้
ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ
บริ ษั ท ร่ ว มในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยใช้ วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้
ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้
การเลือกใช้นโยบายบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทั ย่อย
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือก
ที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท�ำโดยปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ด�ำเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนทีม่ สี ว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
ที่เป็นกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึก
บัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
ที่เป็นกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือก
ในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม
หรื อ การร่ ว มค้ า นั้ น ๆด้ ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามที่ บ ริ ษั ท ร่ ว มหรื อ
การร่ ว มค้ า นั้ น ๆ ใช้ อ ยู ่ หรื อ จะถอดการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมออก
และแทนด้วยการจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ทีเ่ ป็นกิจการทีด่ �ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิม่ ทางเลือก
ในการใช้วิธีส่วนได้เสียส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญคือได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิง
ในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล”
ว่ า กิ จ การที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ข องข้ อ ผ่ อ นปรนนี้ จ ะต้ อ งอ้ า งอิ ง จาก
งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่น
ที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมในกรณีที่สินทรัพย์ (หรือ
กลุม่ สินทรัพย์ทจี่ ะจ�ำหน่าย) ถูกจัดประเภทใหม่จาก “ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย”
เป็น “ที่มีไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ” หรือถูกจัดประเภทใหม่ใน
ทางตรงกันข้ามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือ
แผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มี
การปรั บ ปรุ ง ให้ ชั ด เจนขึ้ น เกี่ ย วกั บ 1) ข้ อ ยกเว้ น ในการจั ด ท�ำ
งบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็น
บริษัทย่อยของกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน
และ 2) กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องน�ำบริษัทย่อยที่
ไม่ใช่กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าว
ให้บริการหรือมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการลงทุน มารวมในการจัดท�ำ
งบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มี
การก�ำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็นกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ตามที่ก�ำหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดท�ำ
งบการเงินรวม
ผู ้ บ ริ ห ารของกิ จ การได้ ป ระเมิ น และพิ จ ารณาว่ า มาตรฐานที่
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะไม่ มี ผ ลกระทบที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ต่ อ
กลุ่มกิจการ
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริษัท มีดังนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
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เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง 	สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
		 เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
		 ของกิจการหรือของเจ้าของ
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
		 รูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
		 การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�ำหนด
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับ
เครื่องมือทางการเงิน

2.3 การรับรู้รายได้
(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มบริษัทจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้างช�ำระดอกเบี้ย
เกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�ำระหนี้จะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทน และ
กลุ่มบริษัทยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�ำระดังกล่าวที่กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว
ออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้
ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น
ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวด
การช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
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(ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ย จากเงิ น ลงทุ น รั บ รู ้ เ ป็ น รายได้ ต ามเกณฑ์ สั ด ส่ ว นของ
เวลาโดยค�ำนึ ง ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง ของเงิ น ลงทุ น
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
เงินปันผลท�ำให้ธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้โดยวิธีอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริงส�ำหรับลูกหนี้รายที่มีการจ่ายช�ำระในระหว่างปี ทั้งนี้
อั ต ราผลตอบแทนค�ำนวณบนพื้ น ฐานข้ อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ
จ�ำนวนเงิ น และระยะเวลาในการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ เ หล่ า นี้ ใ น
อนาคต ข้อสมมติฐานเหล่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ซึ่งอาจถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
ทราบล่วงหน้า
(ค) ก�ำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ณ วันที่จ่ายช�ำระเงิน
(ง) ก�ำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็น
รายได้ ห รื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในงบก�ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได้ โ อน
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น สาระส�ำคั ญ ของความเป็ น
เจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว
(จ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
บริษัทย่อยค�ำนวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น
บริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั บ
การรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง
(ข) ค่านายหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดระยะเวลาการผ่อนช�ำระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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2.5 เงินลงทุน
กลุ ่ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น
4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพือ่ ค้า 2. เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบก�ำหนด
3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภท
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดการ
จัดประเภททีเ่ หมาะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทเป็นระยะ
(1) เงินลงทุนเพือ่ ค้า คือ เงินลงทุนทีล่ งทุนเพือ่ จุดมุง่ หมายหลักใน
การหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน
3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและ
แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�ำหนด
เวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้
จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่
จะครบก�ำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินก็จะแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
(3) เงินลงทุนเผือ่ ขาย คือ เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้โดยไม่ระบุชว่ งเวลา
และอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่
กรณี ที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารแสดงเจตจ�ำนงที่ จ ะถื อ ไว้ ใ นช่ ว งเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะ
แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
(4) เงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไป คื อ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไ ม่ มี ต ลาด
ซื้อขายคล่องรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่จ่ายช�ำระเงิน
ต้ น ทุ น ของเงิ น ลงทุ น ให้ ร วมไปถึ ง ต้ น ทุ น การจั ด ท�ำรายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
ก�ำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รับรู้รวมอยู่ในก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการก�ำไรและ
รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ เมื่อมี
การขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่า
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และแสดงเป็นรายการก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน มูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนค�ำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
จะค�ำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหนี้นั้น ณ
สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีตามที่ได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไ ทย ส่ ว นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารหนี้ ช นิ ด อื่ น
ค�ำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ที่ปราศจากความเสี่ยง
ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม
- มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด ค�ำนวณ
โดยใช้ราคาเสนอซือ้ สุดท้ายของตราสารทุนนัน้ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี
เงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ ไว้ จ นครบก�ำหนดวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด
จ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงิน
ลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกบันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ�ำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบาง
ส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (weighted average cost) ด้วยราคาตามบัญชี
จากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุน
ที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ในกรณี ที่ เ งิ น ลงทุ น ในลู ก หนี้ ที่ รั บ ซื้ อ ได้ มี ก ารท�ำสั ญ ญาปรั บ
โครงสร้างหนี้ กลุ่มบริษัทจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็น
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และแสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิ จ ากค่ า เผื่ อ หนี้
สงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันโอนหรือ ณ วันท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในลู ก หนี้ ที่
รั บ ซื้ อ โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จากมู ล ค่ า

ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการจ�ำหน่ า ย
หลั ก ประกั น หรื อ จากลู ก หนี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารกั น ส�ำรองของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.7 เงิ น ลงทุ น ในตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการโอนลู ก หนี้
ด้อยคุณภาพให้ บสท.
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) เป็นผู้อาวัล
ธนาคารถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใช้เงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของ 5 ธนาคารพาณิชย์ส�ำหรับไตรมาสก่อน ธนาคาร
รับรู้ผลก�ำไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเมื่อสิ้นสุด
สัญญา และธนาคารได้รับรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการปันส่วนจาก
บสท. หรือเมื่อประมาณการได้เป็นที่แน่นอน
2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัท
ควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน
และมีความสามารถท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ
ใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำงบการเงินของบริษัทย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจ
ควบคุม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่ง
ตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระ
ให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่
ออกโดยกลุ่มบริษัท สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระตามข้อตกลง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่า
เริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่
ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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ในการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้อง
วั ด มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ผู ้ ซื้ อ ถื อ อยู ่ ใ นผู ้ ถู ก ซื้ อ ก่ อ นหน้ า การรวม
ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�ำไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในก�ำไรหรือขาดทุน
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยที่ รั บ รู ้ ภ ายหลั ง วั น ที่ ซื้ อ ซึ่ ง จั ด
ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ให้ รั บ รู ้ ใ นก�ำไรหรื อ ขาดทุ น
สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ น ส่ ว นของ
เจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�ำระใน
ภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการ
รวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของ
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มา
เนื่องจากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่าง
โดยตรงไปยังก�ำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�ำไรที่ยัง
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริ ง ก็ จ ะตั ด รายการในท�ำนองเดี ย วกั น เว้ น แต่ ร ายการนั้ น มี
หลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบาย
การบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ถู ก ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
2.9 เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ก) ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เงินให้สินเชื่อแสดงตามจ�ำนวนเงินต้นที่ยังค้างช�ำระอยู่ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญมีไว้เผื่อความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม่ได้รับช�ำระ
หนี้ ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ นี้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่
ส�ำรองเพิ่มขึ้นหรือหนี้สูญได้รับช�ำระคืน และลดลงด้วยหนี้สูญที่
ตัดจ�ำหน่าย และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหาร
ของธนาคาร ซึ่งประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายประกอบกับหลัก
เกณฑ์ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง มูลค่า
หลักทรัพย์ค�้ำประกันและสถานะในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละราย
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รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องยอดค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ต่ อ ยอด
เงินให้สินเชื่อจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่อาจมีต่อความสามารถในการช�ำระเงินของลูกหนี้
(ข) ส�ำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากลูก
หนี้ ต ามสั ญ ญาซื้ อ หั ก รายได้ จ ากสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ที่ ยั ง ไม่ ถื อ เป็ น
รายได้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
2.10 การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ มี ป ั ญ หาและส่ ว นสู ญ เสี ย จาก
การปรับโครงสร้างหนี้
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการ การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและ
ส่วนสูญเสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�ำระหนี้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
(ถ้ามี) หรือเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างช�ำระ) แล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า
ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในการช�ำระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการ
ปรับโครงสร้างหนี้ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ
ขั้นต�่ำส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่ (“MLR”) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
บุคคลรายย่อย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วันปรับโครงสร้างหนี้
ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ สุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ บั น ทึ ก เป็ น ค่ า เผื่ อ การปรั บ มู ล ค่ า จากการปรั บ
โครงสร้างหนี้และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จทันทีที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้น
จากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุม่ บริษทั ปรับปรุงค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทุกวันสิ้นปี โดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อ
ขั้นต�่ำส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
บุคคลรายย่อย (CLR) ของธนาคาร ณ วันสิ้นปี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินส�ำรองที่กันไว้แล้ว (ถ้ามี) จะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้

ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อนื่ ค�ำนวณ
โดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่ตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

2.11 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหักด้วย
ประมาณการค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายแล้ ว แต่ ร าคาใดจะต�่ ำ กว่ า ใน
ขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน
รอการขายมีการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�ำนวน

อาคาร		
อุปกรณ์		

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ก�ำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยส�ำนักงาน แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก
ได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับรู้เมื่อเริ่มแรก
ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่ม
บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก
ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดัง
กล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับ
รู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมี
การตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกิจการต้องน�ำส่วนที่ลดลงจากการตีราคา
ใหม่ไปรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย
ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังก�ำไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผล
ต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่ค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่บันทึกไปยังก�ำไรหรือขาดทุน กับค่าเสื่อม
ราคาที่ค�ำนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วน
เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก�ำไรสะสม

40 ปี
5 ปี และ 10 ปี

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่า
ตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากกา รจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค�ำนวณโดยเปรี ย บเที ย บจากสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทมี่ กี ารตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์จะโอนไปยังก�ำไรสะสม
2.13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซ่ อื้ มามีลกั ษณะเฉพาะบันทึก
เป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการด�ำเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์
โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะ
เวลา 5 ปี และ 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อก�ำหนดทุกข้อดังนี้
•		 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคทีก่ จิ การจะท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
•		 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จ
สมบูรณ์และน�ำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
•		 กิจการมีความสามารถที่จะน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้
ประโยชน์หรือขาย
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•		 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
•		 มี ค วามสามารถในการจั ด หาทรั พ ยากรด้ า นเทคนิ ค ด้ า น
การเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การ
พัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้
ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้
•		 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะ
รวมถึงต้นทุนพนักงานทีท่ �ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เมือ่ เกิดขึน้ ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาหากก่อนหน้านีร้ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง
ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่าย
โดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม
ซึ่ ง ไม่ มี ก ารตั ด จ�ำหน่ า ยจะถู ก ทดสอบการด้ อ ยค่ า เป็ น ประจ�ำ
ทุ ก ปี สิ น ทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี ก ารตั ด จ�ำหน่ า ยจะต้ อ งมี ก ารทบทวน
การด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บั ญ ชี อ าจสู ง ว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น รายการขาดทุ น
จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ซึ่ ง หมายถึ ง จ�ำนวนที่ สู ง กว่ า
ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายเที ย บกั บ มู ล ค่ า
จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ จ ะถู ก จั ด เป็ นหน่ ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ส ามารถ
แยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซึ่ ง รั บ รู ้ ร ายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ไปแล้ ว จะถู ก ประเมิ น
ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะกลั บ รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 สิทธิการเช่า
ธนาคารตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อื่น
ตามอายุสัญญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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2.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า
ดังกล่าว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ โดยใช้ วิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดอายุ ข อง
สัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงิ น ที่ ต ้ อ งจ่ า ยดั ง กล่ า วจะปั น ส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น และ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ต ่ อ หนี้ สิ น
คงค้ า งอยู ่ โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สั ญ ญาเช่ า เพื่ อ ท�ำให้ อั ต ราดอกเบี้ ย แต่ ล ะงวดเป็ น อั ต ราคงที่
ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
น้อยกว่า
2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด�ำเนิ น งานและสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ น�ำเสนอ
งบการเงิน
รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ ล ะกิ จ การในกลุ ่ ม บริ ษั ท
ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ทีก่ จิ การด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวม
แสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและ
สกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไร
และรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน

ทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัว
เงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย
2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทแสดงภาระภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบัญชีส�ำหรับตราสาร
อนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ำรายการดังนี้
(ก) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า
กลุ่มบริษัทบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีไว้เพื่อค้า
ตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก�ำไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
		 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัด
ประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่
มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(2) การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
		 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูก
จัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทันที
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของ
จะถูกโอนไปงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้
เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ก�ำไรหรือขาดทุน
ที่ เ กิ ด จากการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจะถู ก รั บ รู ้ ใ นก�ำไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่น�ำไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก�ำไรหรือ
ขาดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เสมือนเป็นการจัดประเภท
รายการใหม่

		 หากการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของรายการที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ท�ำให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
หนี้สินทางการเงินในเวลาต่อมาก�ำไรและขาดทุนที่เคยรับรู้ใน
ส่วนของเจ้าของจะถูกเปลี่ยนการจัดประเภทใหม่และรวมอยู่
ในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของต้นทุนสินทรัพย์
(3) การป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
		 การป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ใช้ ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ หมื อ นกั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งกระแส
เงินสด
		 ณ วั น เริ่ ม ต้ น รายการ กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ด ท�ำเอกสารที่ ร ะบุ ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึง
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนัน้ ธนาคารได้ท�ำ
การทดสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการหั ก กลบกั น ของการ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมหรือกระแสเงินสดของรายการทีม่ ี
การป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวดที่มี
การรายงานงบการเงินอย่างสม�่ำเสมอ
		 รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัท
เป็ น คู ่ สั ญ ญาได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ข้อ 45
2.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
กลุ ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก มู ล ค่ า ตราสารอนุ พั น ธ์ แ ฝง ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely related)
กลุ ่ ม บริ ษั ท จะแยกส่ ว นของอนุ พั น ธ์ แ ฝงออกจากตราสารหลั ก
และประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอนุ พั น ธ์ แ ฝงดั ง กล่ า วรวมทั้ ง รั บ รู ้
ก�ำไร/ขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั ไม่สามารถ
แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดังกล่าว
(โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ทั้งจ�ำนวนและรับรู้ก�ำไร/
ขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยง
ของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มบริษัทจะไม่แยกส่วน
ของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสาร
ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว
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2.20 หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารมีแนวทางบริหารจัดการเพื่อรองรับการทําธุรกรรมเงินกู้
ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) และมีการบันทึกบัญชีและ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IAS 39) โดยธนาคารสามารถเลือกจัดประเภทหนี้สิน
ทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อเปลี่ยนไป
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือสําหรับขจัดหรือลดความผันผวนของกําไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ต่างกันในการวัดมูลค่าหรือ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินไดอย่างมีสาระสําคัญ
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับ
- นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ การลงทุ น ที่ ธ นาคาร
กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
- แนวทางการประเมินผลสินทรัพย์หรือหนี้สินบนพื้นฐาน
ของมูลค่ายุติธรรม
3. เป็นตราสารการเงินที่มีอนุพันธ์แฝงที่สามารถเปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากตราสารนั้นอย่างมีสาระสําคัญและเข้า
เงื่อนไขการบันทึกแยกตราสารอนุพันธ์แฝงออกจากตราสาร
ทางการเงินหลัก
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ผ่านกําไรหรือขาดทุน
ทั้งจํานวน โดยแสดงเป็นรายการกําไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สิน
ทางการเงินที่กําหนดใหนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคู่กับหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน
ที่ กํ า หนดให้ แ สดงด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม แล้ วจะไม่ ส ามารถโอน
เปลี่ยนประเภทเพื่อรับรู้รายการด้วยหลักการบัญชีอื่นได้อีก
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูก
บันทึกบัญชีเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะหยุดรับรู้รายได้
เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชี
การวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกที่ท�ำรายการก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรม
ณ วันแรกที่ท�ำรายการจะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธี
เส้นตรงจนครบก�ำหนดหรือสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู้ผ่านงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�ำนวน โดยแสดง
เป็นรายการ ก�ำไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
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2.21 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ�ำเหน็จพนักงาน
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่ม บริษัท จัดให้มีก องทุน ส�ำรองเลี้ย งชีพ ซึ่งเป็น แผนการจ่า ย
สมทบตามที่ก�ำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้
แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและมีการบริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัท การเงิน
จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ร ะเบี ย บในการจ่ า ยผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
กลุ่มบริษัทมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ�ำเหน็จ
พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานค�ำนวณโดย
ผู ้ ช�ำนาญทางสถิ ติ อิ ส ระโดยใช้ วิ ธี Projected Unit Credit
ตามเกณฑ์ ค ณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย (Actuarial Technique)
อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อัตรา
ดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีม่ กี �ำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน
อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอื่น ผลก�ำไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�ำไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
2.22 ประมาณการหนี้สิน
กลุ ่ ม บริ ษั ท จะรั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ก็ ต ่ อ เมื่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท มี
ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระ
ผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�ำนวนที่ต้อง
จ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้
รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริษัท
ก�ำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�ำระภาระ
ผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระ
ผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสีย
ทรั พ ยากรเพื่ อ ช�ำระภาระผู ก พั น บางรายการที่ จั ด อยู ่ ใ นประเภท
เดียวกันจะมีระดับต�่ำ
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่า
ปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ำมาจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาด
ในปั จ จุ บั น ของมู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลาและความเสี่ ย งเฉพาะ
ของหนี้สินที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิน
เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.23 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�ำดับ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำจ�ำนวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
โดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้อง
เสี ย ภาษี เ ว้ น แต่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท สามารถควบคุ ม จั ง หวะเวลาของการ
กลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราว
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สิน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สิน ภาษีเ งิน ได้ร อการตัดบัญชีเ กี่ย วข้องกับ ภาษีเงิน
ได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการ
เรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะ
จ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษี
อากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงานในประเทศที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยของ
ธนาคารได้ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ ป็ น งวด ๆ ในกรณี ที่
มี ส ถานการณ์ ที่ ก ารน�ำกฎหมายภาษี อ ากรไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจาก
จ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระแก่หน่วยงานที่จัดเก็บ

2.24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งแผนการให้หุ้นทุน
(Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั้งจ�ำนวนในวันที่ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรม
อ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ CIMB Group
Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วยจ�ำนวนหุ้น
ที่ให้แก่พนักงาน และจ่ายช�ำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศ
มาเลเซี ย ซึ่ ง จะท�ำหน้ า ที่ ซื้ อ และถื อ ครองหุ ้ น จนถึ ง วั น ที่ โ อนหุ ้ น
แทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ตั้ ง เต็ ม จ�ำนวนตามวิ ธี ห นี้ สิ น เมื่ อ เกิ ด
ผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะกันส�ำรองการจ่าย
โดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ ตามสั ด ส่ ว นช่ ว งระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
(vesting period) โดยแสดงส�ำรองดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิด
จากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิด
จากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร(ขาดทุน)ทางภาษี

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส�ำรองการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจ�ำนวนที่กันไว้เมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลา
ให้ได้รับสิทธิ (vesting period)
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2.25 เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่จ่ายไปยังเจ้าของของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบ
การเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเจ้าของของบริษัท
ได้อนุมัติการจ่ายปันผล
2.26 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่
กลุ ่ ม บริ ษั ท ด�ำเนิ น การอยู ่ แ ละน�ำเสนอต่ อ ผู ้ มี อ�ำนาจตั ด สิ น ใจ
สู ง สุ ด ด้ า นการด�ำเนิ น งาน ผู ้ มี อ�ำนาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการ
ด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัท
พิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงาน

3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ความเสี่ ย งด้ า นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เกิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงในอั ต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งด้ า นกระแสเงิ น สด
อั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ ย ง
ด้ า นราคา) ความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ และความเสี่ ย ง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่ม
ธนาคารจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหา
วิ ธี ก ารลดผลกระทบที่ ท�ำให้ เ สี ย หายต่ อ ผลการด�ำเนิ น งาน
ทางการเงินของกลุ่มธนาคารให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
กลุ ่ ม ธนาคารจึ ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ อนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยงด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มธนาคารจะ
ชี้ ป ระเด็ น ประเมิ น และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางการเงิ น ด้ ว ย
การร่ ว มมื อ กั น ท�ำงานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ
ภายในกลุ่มธนาคารคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะก�ำหนด
หลั ก การโดยภาพรวมเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งและนโยบายที่
เกี่ ย วข้ อ งไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรรวมถึ ง ความเสี่ ย งอย่ า ง
เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ
และใช้ ต ราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น และใช้ ก ารลงทุ น โดยใช้
สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
3.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มธนาคารอาจ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน
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ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ ่ ม ธนาคารมี ห น่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งท�ำหน้ า ที่ ป ระเมิ น
ความเสี่ยงด้านตลาดที่อาจเกิดขึ้น มีการน�ำเครื่องมือ และ/หรือ
ระบบที่ ช ่ ว ยในการวั ด ติ ด ตาม และควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้การควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงด้านตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็น
การป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกินจากระดับที่ยอมรับได้สามารถ
ด�ำเนิ น การปรั บ ระดั บ ความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
ได้ทันท่วงที
3.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจ
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความ
ผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงินของกลุ่มธนาคารเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของกลุม่ ธนาคาร
ภายใต้ เ พดานความเสี่ ย งที่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงของกลุ่มธนาคาร
3.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้
หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารที่ยอมรับได้ โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการก�ำหนด
ระดับเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1.1.3 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน
หรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของ
สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงิน

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่กลุ่มธนาคารจะได้
รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของ
กลุ่มธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ระบุไว้
ตามสัญญาได้
กลุ่มธนาคารได้จัดให้มีการน�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต มาใช้ ภายใต้ น โยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
(Credit Risk Management Policy) กลุ ่ ม ธนาคารมี ก ารจั ด
องค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยก
หน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ท�ำหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ
ผู ้ ต รวจสอบและผู ้ ที่ ดู แ ลเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห าร
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของกลุ ่ ม ธนาคารมี ก ารบริ ห ารทั้งในระดับ
รายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มธนาคาร
ได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสม
กับประเภทของลูกค้า ส�ำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พัฒนา
Risk Grading Tools และส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม
ได้พัฒนา SME Rating เพื่อใช้ส�ำหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้า
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ส�ำหรั บ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยบุ ค คลธรรมดา ทั้ ง สิ น เชื่ อ
อเนกประสงค์ ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น (Personal Cash) และที่ มี
หลั ก ประกั น (Mortgage Power) รวมทั้ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
(Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อนั้น กลุ่มธนาคารมีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของ
วงเงินสินเชื่อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ โดยค�ำนึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงิน
ของลูกหนี้ สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยส�ำรองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน เช่น การค�้ำประกันการกู้ยืม การค�้ำประกันอื่น ๆ และ
สัญญาตราสารอนุพันธ์
3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่ม
ธนาคารไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพันได้เมื่อถึงก�ำหนดเวลา
หรื อ ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น เงิ น สดได้ ทั น เวลาหรื อ ไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ

สายบริ ห ารเงิ น จะเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสภาพคล่ อ งของ
ธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงิน ทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
ด้ า นสภาพคล่ อ งในภาพรวมอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งสอดส่องและควบคุม
ความเสี่ ย งโดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
สภาพคล่อง เช่นการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต�่ำตามกฎหมาย
ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและอยู ่ บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์ ใ นอดี ต และ
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่า
มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ารประมาณการทางบั ญ ชี และใช้ ข ้ อ สมมติ ฐ านที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญและ
ข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญที่อาจเป็นเหตุ
ให้เ กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสิน ทรัพ ย์และหนี้สินในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
(ก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง
การด้ อ ยค่ า ลงของเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ซึ่ ง เกี่ ย วพั น กั บ ประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัท
ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บน
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ใ นอดี ต ของการติ ด ตามทวงถาม
เหตุการณ์ที่ท�ำให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมีการผิดนัดช�ำระหนี้ และ
การพิจารณาแนวโน้มของตลาด
(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมิน
มู ล ค่ า ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไป ซึ่ ง ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการค�ำนวณมา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงอายุของ
ตราสาร อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตรา
ความผันผวนของตลาด เป็นต้น
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(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนได้ถกู ทบทวนการด้อยค่าเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บง่ ชีว้ า่ ราคาตามบัญชีอาจตำ�่ กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ในการพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวสมเหตุผล
(ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กลุ่มบริษัทประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลง
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต
(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุม่ บริษทั
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
(ฉ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์บ�ำเหน็จพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้
ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค�ำนวณมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายใน
อนาคตด้วยอัตราคิดลด สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�ำปีได้รวมถึงเงินเดือน จ�ำนวน
ปีที่พนักงานท�ำงานให้ธนาคาร ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการท�ำงานและอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท ในการบริ ห ารทุ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท นั้ น เพื่ อ ด�ำรงไว้ ซึ่ ง ความสามารถในการด�ำเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ การคืนทุนให้แก่เจ้าของ
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ธนาคารมีการด�ำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้
ตามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,402
82
9
544
3,037
-

2,000
1,100
672
3,772
(4)

2,402
2,082
1,109
1,216
6,809
(4)

1,006
78
5
544
1,633
-

9,700
433
10,133
(3)

1,006
78
9,705
977
11,766
(3)

รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ

3,037

3,768

6,805

1,633

10,130

11,763

836
18
8
541

33
289

869
18
8
830

1,842
41
647

-

1,842
41
647

รวมต่างประเทศ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,403
-

322
1
(3)

1,725
1
(3)

2,530
-

-

2,530
-

รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ

1,403

320

1,723

2,530

-

2,530

รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ

4,440

4,088

8,528

4,163

10,130

14,293

ต่างประเทศ :
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

2,402
27
544

2,000
1,100
672

2,402
2,027
1,100
1,216

1,006
19
544

9,700
433

1,006
19
9,700
977

รวมในประเทศ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,973
-

3,772
(4)

6,745
(4)

1,569
-

10,133
1
(4)

11,702
1
(4)

รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ

2,973

3,768

6,741

1,569

10,130

11,699

836
18
8
541

33
289

869
18
8
830

1,842
41
648

-

1,842
41
648

รวมต่างประเทศ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,403
-

322
1
(3)

1,725
1
(3)

2,531
-

-

2,531
-

รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ

1,403

320

1,723

2,531

-

2,531

รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ

4,376

4,088

8,464

4,100

10,130

14,230

ต่างประเทศ :
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท)
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวออกโดยสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการและอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”)
กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เรียกคืนตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนหนึ่งจ�ำนวน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท)
เพื่อยกเลิกอาวัล เนื่องจากเห็นว่าธนาคารไม่มีภาระที่จะต้องช�ำระภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ยังไม่ได้คืนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแก่กองทุนฟื้นฟูฯ เนื่องจากธนาคารยังสงวนสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนฟื้น
ฟูฯ หากเกิดภาระที่ต้องรับผิดชอบแทนในอนาคต
ณ วันที่ในงบแสดงสถานะการเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่อาวัลโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ดังกล่าวยังแสดงเป็นสินทรัพย์และภาระหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องยังคงแสดงเป็นหนี้สินด้วยจ�ำนวนเดียวกัน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท)
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7 ตราสารอนุพันธ์
7.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
มูลค่ายุติธรรมและจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์
ล้านบาท

จำ�นวนเงิน
หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์
ล้านบาท

หนี้สิน
ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ

13,786
6,508
402

14,416 990,115
4,803 1,329,051
291
10,658

19,767
5,382
78

20,638 1,097,811
3,804 1,167,113
78
261

รวม

20,696

19,510 2,329,824

25,227

24,520 2,265,185

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
ล้านบาท

สัดส่วนการท�ำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินตามสัญญา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
สัดส่วนร้อยละ

พ.ศ. 2558
สัดส่วนร้อยละ

90
8
2

92
5
3

100

100

สถาบันการเงิน
บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกัน
บุคคลภายนอก
รวม

7.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
7.2.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์
ล้านบาท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

จำ�นวนเงิน
หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์
ล้านบาท

หนี้สิน
ล้านบาท

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

11

-

470

34

-

512

รวม

11

-

470

34

-

512
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การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลก
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 : เงินให้สินเชื่อ ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก) ธนาคารรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

(5)
5

2
(1)

กำ�ไรสุทธิจากตราสารป้องกันความเสี่ยง
ขาดทุนสุทธิของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

7.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์
ล้านบาท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

จำ�นวนเงิน
หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท
ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย

528

1,208
663

รวม

528

1,871

19,939

สินทรัพย์
ล้านบาท

หนี้สิน
ล้านบาท

320

646
517

320

1,163

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
ล้านบาท

7,851

การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งกระแสเงิ น สดใช้ ใ นการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากความผั น ผวนของกระแสเงิ น สดในอนาคต
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการออก ตั๋วแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Bills of
Exchange และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
โดยท�ำรายการ Cross Currency and Interest Rate Swap contract กับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 20 (ค) (ง) และ (ซ))
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ระยะเวลาที่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged items) จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อก�ำไร(ขาดทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจ่าย

3 เดือนหรือ มากกว่า 3 เดือน
น้อยกว่า
ถึง 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

275

9,494

3,537

230

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

กระแสเงินสดจ่าย

3 เดือนหรือ มากกว่า 3 เดือน
น้อยกว่า
ถึง 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

94

3,938

-

95

8 เงินลงทุนสุทธิ
8.1 จ�ำแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

4,135
2,910

2,042
3,827

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

7,045

5,869

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

24,497
5,834
102

22,144
4,276
98

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

30,433

26,518
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ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
ล้านบาท

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6)

16,791
702
78

21,276
1,101
81

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

17,571
(60)

22,458
(59)

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

17,511

22,399

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

พ.ศ. 2559
ราคาทุน
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ราคาทุน
ล้านบาท

292
9

324
9

301
(228)

333
(228)

73

105

55,062

54,891

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินลงทุนทีน่ �ำไปวางเป็นหลักประกันตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 41.1
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8.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ครบกำ�หนด

ครบกำ�หนด

1 ปี
ล้านบาท

1 ปี - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1 ปี
ล้านบาท

1 ปี - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

61

18,871
5,350

5,998
440

24,869
5,851

4,093
953

14,413
3,072

3,420
209

21,926
4,234

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

61
(1)

24,221
(171)

6,438
(217)

30,720
(389)

5,046
19

17,485
214

3,629
27

26,160
260

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ

60

24,050

6,221

30,331

5,065

17,699

3,656

26,420

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

4,032
278

11,308
424

1,451
-

16,791
702

9,315
560

11,421
536

540
5

21,276
1,101

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

4,310
-

11,732
-

1,451
-

17,493
-

9,875
-

11,957
-

545
-

22,377
-

4,310

11,732

1,451

17,493

9,875

11,957

545

22,377

4,370

35,782

7,672

47,824

14,940

29,656

4,201

48,797

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กำ�หนดสุทธิ
รวมตราสารหนี้
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8.3 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช�ำระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสามารถจ�ำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

1
17
4

1
17
4

22
(16)

22
(16)

6

6

8.4 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มบริษัทถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มบริษัทถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ช�ำระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมจ�ำแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป
หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
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104
(8)
(3)
93

93

พ.ศ. 2558
ราคาทุน
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

135
(4)
(3)

128

128

8.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุม่ บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดำ�รงอยู่ของกิจการและ/
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลดำ�เนินงาน
ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำ�ระ

พ.ศ. 2558

จำ�นวน
บริษัท

มูลค่า
ราคาทุน
ล้านบาท

ค่าเผื่อ
การปรับ
มูลค่า/
ด้อยค่า
ล้านบาท

49
18

42
1

(42)
(1)

-

50
18

42
1

(42)
(1)

-

67

43

(43)

-

68

43

(43)

-

ราคาตาม
บัญชี
ล้านบาท

จำ�นวน
บริษัท

มูลค่า
ราคาทุน
ล้านบาท

ค่าเผื่อ
การปรับ
มูลค่า/
ด้อยค่า
ล้านบาท

ราคาตาม
บัญชี
ล้านบาท

8.6 เงินลงทุนในลูกหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

78
(60)

81
(59)

เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ

18

22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้
ที่ซื้อมาสะสม
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้
ที่ซื้อมา ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ประมาณการ
อัตราผล
ราคาทุน
ตอบแทน
ที่รับซื้อ
(Yield)
ล้านบาท
ร้อยละ

จำ�นวนราย

เงินต้น
คงค้าง
ล้านบาท

ประมาณการ
อัตราผล
ราคาทุน
ตอบแทน
ที่รับซื้อ
(Yield)
ล้านบาท
ร้อยละ

จำ�นวนราย

เงินต้น
คงค้าง
ล้านบาท

5,857

22,948

6,996

19

5,857

22,948

6,996

19

79

1,223

78

-

79

1,253

81

-
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8.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

พ.ศ. 2558
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100
100

100
100

38
1,203

38
1,203

หุ้นสามัญ

100

100

467

467

1,708

1,708

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(383)

(383)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

1,325

1,325

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ย่อย - ทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวม
บจ. ซีที คอลล์
ติดตามหนี้
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ�ำกัด
ให้เช่า/เช่าซื้อ
รถยนต์
บจ. เวิลด์ลีส
ให้เช่าซื้อและ
จ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์
รวม

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย
ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ใน
กลุ่มบริษัท
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9 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
9.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
อื่น ๆ

6,275
145,049
29,933
30,148
32

7,189
140,175
30,364
25,817
25

6,284
150,792
45,858
5

7,196
145,525
44,034
-

รวมเงินให้สินเชื่อ
ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง
หัก รายได้รอตัดบัญชี

211,437
(5,849)

203,570
(18)
(4,946)

202,939
(39)

196,755
(18)
(91)

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

205,588
590

198,606
521

202,900
594

196,646
524

206,178

199,127

203,494

197,170

(6,251)
(3,542)

(4,151)
(2,579)

(6,125)
(3,542)

(3,993)
(2,579)

(45)

(55)

(45)

(55)

196,340

192,342

193,782

190,543

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10)
เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.- รายสินเชื่อ
เงินสำ�รองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(หมายเหตุ 11)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

9.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น

191,291
10,774
1,214

608
1,686
15

191,899
12,460
1,229

185,201
9,686
1,823

473
1,423
-

185,674
11,109
1,823

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

203,279

2,309

205,588

196,710

1,896

198,606
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท
ล้านบาท

พ.ศ. 2558

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น

188,603
10,774
1,214

608
1,686
15

189,211
12,460
1,229

183,240
9,686
1,823

474
1,423
-

183,714
11,109
1,823

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

200,591

2,309

202,900

194,749

1,897

196,646

9.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี
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ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

สงสัย
ล้านบาท

สงสัยจะ ลูกหนี้ธุรกิจ
สูญ
เช่าซื้อ
ล้านบาท
ล้านบาท

4,783

-

-

8

-

-

4,791

38,849
10,753
26,531
11,922
53,476

3,970
1,420
2,318
657
1,340

2,549
58
797
230
641

3,601
220
194
547

1,023
9
608
250
1,235

-

49,992
12,460
30,448
13,059
57,239

12,590

185

71

149

239

24,338
27

24,338
13,261

158,904

9,890

4,346

4,719

3,364

24,365

205,588

รวม
ล้านบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
ล้านบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

4,624

1,428

-

-

43,880
14,888
19,827
10,394
50,923

5,125
903
4,484
479
943

909
38
125
611

13,467

167

158,003

13,529

ลูกหนี้ธุรกิจ
เช่าซื้อ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

-

-

6,052

1,206
5
603

1,291
9
564
182
257

-

52,411
15,800
24,918
11,180
53,337

104

110

74

20,962
24

20,962
13,946

1,787

1,924

2,377

20,986

198,606

สงสัย สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

4,783
38,849
10,753
26,531
11,922
53,476
34,267

3,970
1,420
2,318
657
1,340
185

2,549
58
797
230
641
71

8
3,601
220
194
547
149

1,023
9
608
250
1,235
239

4,791
49,992
12,460
30,448
13,059
57,239
34,911

180,581

9,890

4,346

4,719

3,364

202,900

สงสัย สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

สงสัย
ล้านบาท

สงสัยจะ
สูญ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

4,624
43,880
14,888
19,827
10,394
50,923
32,493

1,428
5,125
903
4,484
479
943
167

909
38
125
611
104

1,206
5
603
110

1,291
9
564
182
257
74

6,052
52,411
15,800
24,918
11,180
53,337
32,948

177,029

13,529

1,787

1,924

2,377

196,646

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

9.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
กลุ่มบริษัทสามารถจ�ำแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดค้างช�ำระได้ดังต่อไปนี้
(ก) ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

เงินส�ำรองขัน้ ต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินให้
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ล้านบาท

ยอดสุทธิ อัตราขัน้ ตำ�่
ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ ตัง้ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัย หนีส้ งสัย ค่าเผื่อหนี้
จะสูญ(1)
จะสูญ สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ล้านบาท

ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่ำ
ที่ใช้ ในการ ทีใ่ ช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อ ตัง้ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัย หนีส้ งสัย ค่าเผื่อหนี้
จะสูญ(1)
จะสูญ สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท

180,669
12,774
4,593
4,761
3,381

63,221
3,471
1,919
2,474
1,141

176,620
16,132
2,040
1,951
2,384

57,297
4,044
1,347
940
1,193

เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

1
2
100
100
100

642
73
1,917
2,474
1,145
3,542

206,178

72,226

9,793

1
2
100
100
100

578
80
1,344
940
1,209
2,579

199,127

64,821

6,730

(1) ยอดสุทธิทใี่ ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทปี่ ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส.5/2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : สนส.31/2551) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินให้
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ล้านบาท

ยอดสุทธิ อัตราขัน้ ตำ�่
ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ ตัง้ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัย หนีส้ งสัย ค่าเผื่อหนี้
จะสูญ(1)
จะสูญ สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ล้านบาท

ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่ำ
ที่ใช้ ในการ ทีใ่ ช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อ ตัง้ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัย หนีส้ งสัย ค่าเผื่อหนี้
จะสูญ(1)
จะสูญ สงสัยจะสูญ
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท

181,044
10,005
4,362
4,719
3,364

79,661
2,217
1,726
2,432
1,125

177,483
13,599
1,787
1,924
2,377

69,610
2,564
1,133
913
1,186

เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

1
2
100
100
100

794
43
1,727
2,432
1,129

1
2
100
100
100

3,542
203,494

87,161

9,667

695
50
1,133
913
1,202
2,579

197,170

75,406

6,572

(1) ยอดสุทธิทใี่ ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.
5/2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : สนส.31/2551) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทและธนาคารมีเงินให้สินเชื่อผิดนัดช�ำระจ�ำนวน 10,657 ล้านบาทและ 10,367 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 6,267 ล้านบาทและ 5,981 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ที่ระงับการรับรู้ดอกเบี้ย
ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน ของบริษัทย่อยแยกตาม
อายุลูกหนี้ที่ค้างช�ำระ โดยนับจากวันที่ท่ีครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญาได้ดังนี้
ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช่าซื้อ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ไม่ค้างช�ำระหรือค้างช�ำระไม่เกิน 1 งวด
ค้างช�ำระ 2 - 3 งวด
ค้างช�ำระ 4 - 6 งวด
ค้างช�ำระ 7 - 12 งวด
ค้างช�ำระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา

21,279
2,769
232
42
11
5

18,143
2,533
253
26
2
5

64
30
191
42
12
5

73
31
212
26
2
5

รวม

24,338

20,962

344

349
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9.5 สินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งค�ำนวณตามเกณฑ์ของ
ธปท. และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินต้น)
ธนาคาร
ธุรกิจอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

12,429
290

6,088
287

12,429
-

6,088
-

เงินให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าวข้างต้นได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามประกาศ ธปท. ซึ่งก�ำหนดให้เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัยและ
สงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื่อที่ค้างช�ำระที่ได้มีการท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติ
หรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ ธปท. แล้ว
9.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ย่อยมีลกู หนีภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงินจ�ำนวน 23,994 ล้านบาท (วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 20,613 ล้านบาท) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือ้ และเช่าทางการเงินส�ำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญาเช่า

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ
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ไม่เกิน 1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

9,635
(2,523)

19,436
(3,159)

691
(32)

385
(95)

30,147
(5,809)

7,112

16,277

659

290

24,338
(344)
23,994

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญาเช่า

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไม่เกิน 1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

8,318
(2,152)

16,614
(2,600)

516
(20)

369
(83)

25,817
(4,855)

6,166

14,014

496

286

20,962
(349)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

20,613

9.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มธนาคารมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2559
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

4,090

1,903

1,839

3,654

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับลูกหนี้ทั้งสิ้นที่มีอยู่ทั้งใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดังนี้

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

1,839
378,104

3,654
205,588

1,839
176,148

3,654
202,900
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รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แยกตามรูปแบบ
การปรับแบบการปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

จ�ำนวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้

2
1,837

311
3,343

308
-

3
3,343

รวม

1,839

3,654

308

3,346

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

จ�ำนวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้

1,466

3,588

-

3,572

รวม

1,466

3,588

-

3,572

ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถจ�ำแนกระยะเวลาการผ่อนช�ำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ช่วงระยะเวลาการผ่อนช�ำระตาม
สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้

ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี
รวม
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พ.ศ. 2559

พ.ศ.2558

ภาระหนี้

ภาระหนี้

ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
จ�ำนวนราย
ล้านบาท
ล้านบาท

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้
จ�ำนวนราย
ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
ล้านบาท

296
919
66
556

875
1,214
134
1,120

875
1,214
134
1,120

184
999
33
250

783
2,172
82
551

767
2,172
82
551

1,837

3,343

3,343

1,466

3,588

3,572

ข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ดอกเบี้ยรับ

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

341

341

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ�ำนวนราย (ราย)
ภาระหนี้คงค้าง (ล้านบาท)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

5,897
4,354

5,976
4,452

กรณีปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ กลุ่มบริษัทได้ค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมี
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลค่าหนี้ (PV Loss) คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท (วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 55 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารอาจมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้จากการลดหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยค้างรับ
หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างหนี้ได้จ�ำนวนประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีส�ำรองไว้แล้ว
โดยแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบแสดงฐานะการเงิน
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10 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ำกว่า
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย
จะสูญ
ล้านบาท

ส�ำรอง
ทั่วไป
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ลูกหนี้
เช่าซื้อ
ล้านบาท

รวม
ทั้งหมด
ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
บวก เพิ่มระหว่างปี
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
หนี้สูญรับคืน
โอนจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
โอนไปค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
ส�ำรองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนชั้นหรือการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักประกันหรือการโอน
ส�ำรองทั่วไปไปเป็นส�ำรอง
เฉพาะรายลูกหนี้

504
-

50
-

1,133
-

913
-

1,202
-

2,579
5,779

6,381
5,779

349
521

6,730
6,300

-

-

-

-

-

18
209

18
209

-

18
209

-

(11)

(5)

-

-

73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

577

- (2,851)

2
2
(36) (2,903)

-

-

(10)

(10)

-

(10)

4

599

1,518

2,778 (4,999)

(27)

-

(27)

43

1,727

2,431

1,129

9,449

344

9,793

-

3,542

2
(526) (3,429)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ำกว่า
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย
จะสูญ
ล้านบาท

ส�ำรอง
ทั่วไป
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ลูกหนี้
เช่าซื้อ
ล้านบาท

รวม
ทั้งหมด
ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
บวก เพิ่มระหว่างปี
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
หนี้สูญรับคืน
โอนกลับรายการตัดบัญชี
จากการโอนหนี้
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
ตัดบัญชีจากการโอนหนี้
โอนไปค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
ส�ำรองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนชั้นหรือการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักประกันหรือการโอน
ส�ำรองทั่วไปไปเป็นส�ำรอง
เฉพาะรายลูกหนี้

467
-

19
-

921
-

359
-

1,291
-

2,217
3,425

5,274
3,425

705
362

5,979
3,787

-

-

-

-

-

24
222

24
222

-

24
222

-

-

(7)
(3)

-

-

-

-

37

31

222

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

504

50

1,133

- (1,628)
(173) (719)
-

7
7
(12) (1,647)
- (895)

7
(718) (2,365)
- (895)

(12)

(12)

-

(12)

727

2,258 (3,292)

(17)

-

(17)

913

1,202

6,381

349

6,730

2,579

189

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ชั้นปกติ
ล้านบาท

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
บวก เพิ่มระหว่างปี
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สูญรับคืน
โอนจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
ส�ำรองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือ
การโอนส�ำรองทั่วไปไปเป็นส�ำรอง
เฉพาะรายลูกหนี้

695
-

50
-

1,133
-

-

(11)

(5)

-

-

100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

795

913
-

ชั้นสงสัย
จะสูญ
ล้านบาท

ส�ำรอง
ทั่วไป
รวม
ล้านบาท ล้านบาท

1,202
-

2,579
5,779

6,572
5,779

- (2,851)

18
18
209
209
2
2
(36) (2,903)

-

-

(10)

(10)

4

599

1,518

2,778 (4,999)

-

43

1,727

2,431

1,129

-

3,542

9,667

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ชั้นปกติ
ล้านบาท

190

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
บวก เพิ่มระหว่างปี
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สูญรับคืน
โอนกลับรายการตัดบัญชีจากการโอนหนี้
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
ตัดบัญชีจากการโอนหนี้
โอนไปค่ า เผื่ อ การปรั บ มู ล ค่ า จากการปรั บ
โครงสร้างหนี้
ส�ำรองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือ
การโอนส�ำรองทั่วไปไปเป็นส�ำรอง
เฉพาะรายลูกหนี้

640
-

19
-

921
-

359
-

-

-

(7)
(3)

-

-

-

-

55

31

222

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

695

50

1,133

ชั้นสงสัย
จะสูญ
ล้านบาท

ส�ำรอง
ทั่วไป
รวม
ล้านบาท ล้านบาท

1,291
-

2,217
3,425

- (1,628)
(173)
(719)
-

5,449
3,425

24
24
222
222
7
7
(12) (1,647)
- (895)
(12)

(12)

727

2,258 (3,292)

1

913

1,202

2,579

6,572

11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนมาจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

55
10
(2)
(18)

68
12
(25)

45

55

รายการตัดจ�ำหน่ายและ/หรือการปรับบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จะปรับปรุงโอนผ่านบัญชีค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้มาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด
ของสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้จ�ำนองไว้ หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการควบรวมกิจการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย
งบการเงินรวม
วันที่ 1
มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

จ�ำหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

1,355
137

318
1,695

(393)
(1,686)

1,280
146

1,492
70

2,013
116

(2,079)
(70)

1,426
116

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,562
(368)

2,129
(623)

(2,149)
734

1,542
(257)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,194

1,506

(1,415)

1,285

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
สังหาริมทรัพย์
อื่นๆ

รวม
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งบการเงินรวม
วันที่ 1
มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

จ�ำหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

1,857
393

135
1,615

(637)
(1,871)

1,355
137

2,250
150

1,750
69

(2,508)
(149)

1,492
70

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

2,400
(574)

1,819
(643)

(2,657)
849

1,562
(368)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,826

1,176

(1,808)

1,194

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
สังหาริมทรัพย์
อื่นๆ

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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วันที่ 1
มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

จ�ำหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก

1,355

318

(393)

1,280

รวม
อื่นๆ

1,355
70

318
116

(393)
(70)

1,280
116

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,425
(316)

434
(1)

(463)
117

1,396
(200)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,109

433

(346)

1,196

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วันที่ 1
มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

จ�ำหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก

1,857

135

(637)

1,355

รวม
อื่นๆ

1,857
150

135
69

(637)
(149)

1,355
70

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

2,007
(425)

204
-

(786)
109

1,425
(316)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,582

204

(677)

1,109

ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมิน
หรื อ ทบทวนมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของทรั พ ย์ สิ น รอการขายเป็ น ประจ�ำทุ ก ปี ต ามหลั ก เกณฑ์ ท่ี ก�ำหนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
อย่างไรก็ตามราคาที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากนั้น ธนาคารมีข้อจ�ำกัด
ในเรื่ อ งระยะเวลาในการถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น รอการขายที่ ก�ำหนดโดย ธปท. ทั้ ง นี้ หากธนาคารไม่ ส ามารถจ�ำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น
รอการขายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ธนาคารจะต้องกันส�ำรองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคาร
เชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สินรอการขายในปัจจุบัน

193

194

รวม

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

16
(667)
15
229
43

1,949
1,894
(65)

2,993
6
697

12

(30)

7,950

1,049

(268)

-

28

(116)
(80)

-

(33)
(67)

(600)

(568)
(32)

-

-

-

-

7,779

2,654
17

(22)

1,849
1,147

(18)

453
1,699

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

486
717

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาประเมิน

(5,158)

(2,356)
-

60

(1,176)
(1,686)

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

397

(248)
-

(22)

(59)
726

-

-

150

-

(27)

106
71

-

-

514

514
-

-

-

-

-

(4,097)

(2,090)
-

11

(1,129)
(889)

-

-

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12)

(12)
-

-

-

-

-

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ล้านบาท

3,670

552
17

(11)

720
258

(18)

453
1,699

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ล้านบาท

งบการเงินรวม
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รวม

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

50
157
54

1,949
1,907
(74)

3,108
26
261

-

(36)

8,137

-

(102)

-

9

(50)
(13)

6

(25)
(29)

(346)

(272)
(74)

-

-

-

-

7,950

2,993
6

(65)

1,949
1,894

(30)

486
717

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

511
746

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาประเมิน

(5,053)

(2,313)
-

64

(1,129)
(1,675)

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

(382)

(274)
-

4

(90)
(22)

-

-

46

-

(8)

43
11

-

-

231

231
-

-

-

-

-

(5,158)

(2,356)
-

60

(1,176)
(1,686)

-

-

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(22)

(22)
-

-

-

-

-

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ล้านบาท

2,770

615
6

(5)

773
208

(30)

486
717

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ล้านบาท

งบการเงินรวม
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รวม

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

16
(667)
15
200
43

1,949
1,894
(65)

2,780
6
668

12

(30)

7,737

1,049

(268)

-

28

(116)
(80)

-

(33)
(67)

(582)

(550)
(32)

-

-

-

-

7,555

2,430
17

(22)

1,849
1,147

(18)

453
1,699

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

486
717

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาประเมิน

(5,001)

(2,199)
-

60

(1,176)
(1,686)

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

420

(225)
-

(22)

(59)
726

-

-

150

-

(27)

106
71

-

-

497

497
-

-

-

-

-

(3,934)

(1,927)
-

11

(1,129)
(889)

-

-

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12)

(12)
-

-

-

-

-

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ล้านบาท

3,609

491
17

(11)

720
258

(18)

453
1,699

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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รวม

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
ส่วนที่ตีราคาลด
(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

50
146
54

1,949
1,907
(74)

2,896
26
250

-

(36)

7,925

-

(102)

-

9

(50)
(13)

6

(25)
(29)

(336)

(262)
(74)

-

-

-

-

7,737

2,780
6

(65)

1,949
1,894

(30)

486
717

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

511
746

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาประเมิน

(4,911)

(2,171)
-

64

(1,129)
(1,675)

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

(357)

(249)
-

4

(90)
(22)

-

-

46

-

(8)

43
11

-

-

221

221
-

-

-

-

-

(5,001)

(2,199)
-

60

(1,176)
(1,686)

-

-

โอนไป
ณ วันที่
ทรัพย์สิน จ�ำหน่าย/ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(22)

(22)
-

-

-

-

-

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ล้านบาท

2,714

559
6

(5)

773
208

(30)

486
717

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารค�ำนวณโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก โดยส่วนเกินทุน
จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ จ ะรั บ รู ้ ไ ปยั ง งบก�ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และแสดงในรายการ “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สินทรัพย์สุทธิ” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 24)
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร กรณีใช้วิธีตีราคาใหม่ แบ่งตามแต่ละวิธีการประเมิน
มูลค่า ระดับของมูลค่ายุติธรรมได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
• ราคาซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ระดับ 1)
• ข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากราคาซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรง
(จากราคา) หรือ โดยอ้อม (ที่ใช้ในการก�ำหนดราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน (ระดับ 2)
• ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ระดับ 3)

ที่ดินและอาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก

ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�ำหรับสินทรัพย์
อย่างเดียวกัน (ระดับ 1)
ล้านบาท

ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้
ที่มีนัยส�ำคัญ (ระดับ 2)
ล้านบาท

ข้อมูลอื่นที่ไม่
สามารถสังเกตได้
ที่มีนัยส�ำคัญ (ระดับ 3)
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

-

-

2,723.41
23.27
105.10
121.13
85.31
42.63

2,723.41
23.27
105.10
121.13
85.31
42.63

3,100.84

3,100.84

ไม่มีการโอนระหว่างระดับของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ขั้นตอนการประเมินค่าของบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดิน และอาคารของบริษัท คณะท�ำงานในฝ่ายการเงินของบริษัท จะท�ำการสอบทานมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
โดยคณะท�ำงานดังกล่าวจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัท
ส�ำหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ของที่ดินและอาคารได้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก โดยอาคารและที่ดินของ
ส�ำนักงานใหญ่ใช้วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน ส�ำหรับที่ดินและอาคารของสาขาใช้วิธีเปรียบเทียบราคาขาย คล้ายกับการประเมิน
ที่ดินและอาคารระดับ 2 อย่างไรก็ดีส�ำหรับสถานที่ที่ใช้ในการด�ำเนินงานนั้น ข้อมูลการขายที่คล้ายคลึงกันในตลาดท้องถิ่นมี
จ�ำนวนจ�ำกัดและการประเมินมูลค่าท�ำโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมิน
มูลค่าจากปีก่อน
วิธีเปรียบเทียบราคาขาย เป็นการวิเคราะห์มูลค่าจากการซื้อขายในตลาดเป็นส�ำคัญ แนวทางปฏิบัติ คือการสืบหาทรัพย์สิน
เทียบเคียงที่ใกล้เคียงที่มีการซื้อขายหรือข้อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างจากทรัพย์สินที่ประเมิน
อย่างไรบ้าง โดยต้องมีจ�ำนวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อมูลค่าในการเปรียบเทียบ
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ของทั้งทรัพย์สินที่ประเมินและข้อมูลตลาดที่น�ำมาเปรียบเทียบ เช่น ท�ำเลที่ตั้ง ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนื้อที่ใช้สอยของ
อาคาร คุณภาพอาคาร เป็นต้น จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะประเมินโดยใช้เทคนิคซึ่งรวมถึง Sales AdjustmentGrid Method และ Weighted Quality Score (WQS)
วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน เป็นวิธกี ารทีค่ ดิ ต้นทุนสร้างขึน้ ใหม่โดยพิจารณาจาก ต้นทุนวัสดุทใี่ ช้ในการก่อสร้าง แรงงาน ต้นทุนการปฏิบตั งิ าน
และก�ำไร โดยน�ำมาหักออกด้วยค่าเสื่อมราคาซึ่งค�ำนวณจาก ลักษณะทางกายภาพ การเสื่อมสภาพ และการใช้งานสูงสุดของ
สินทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ (ระดับ 3)

ค�ำอธิบายรายการ

ที่ดินและอาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล - ที่ดิน
กรุงเทพและปริมณฑล – อาคาร
ภาคตะวันออก - ที่ดิน
ภาคตะวันออก – อาคาร
ภาคเหนือ – ที่ดิน
ภาคเหนือ – อาคาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ที่ดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – อาคาร
ภาคใต้ - ที่ดิน
ภาคใต้ - อาคาร
ภาคตะวันตก - ที่ดิน
ภาคตะวันตก - อาคาร

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เทคนิค
ล้านบาท การประเมินมูลค่า

1,850.62 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
872.79 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
18.76 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
4.51 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
72.71 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
32.38 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
92.98 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
28.15 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
62.79 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
22.52 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
36.00 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย
6.63 วิธตี น้ ทุนเปลีย่ นแทน
และวิธีราคาขาย

ข้อมูล
ที่ไม่สามารถ
สังเกตได้

ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร
ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร
ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร
ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร
ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร
ราคาต่อ
ตารางวา
ราคาต่อ
ตารางเมตร

ช่วงของข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้
(ความน่าจะเป็น
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนัก)
ล้านบาท

0.06 - 1.60
0.00-0.30
0.10
0.01
0.10 - 0.16
0.01
0.13-0.15
0.00 - 0.01
0.10 - 0.23
0.01
0.18
0.01

ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ที่มีต่อ
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
มูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น/
ต�่ำลงตามราคาต่อพื้นที่
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14 สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตนสุทธิ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
อายุการ พ.ศ. 2559
ตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิ

5 - 10 ปี
5 ปี

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

ณ วันที่
โอนเข้า/ จ�ำหน่าย/
31 ธันวาคม
(โอนออก) ตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

104
274
1

102
15
-

(128)
123
-

(9)
-

(114)
-

78
289
1

379

117

(5)

(9)

(114)

368

-

-

379

368

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
อายุการ พ.ศ. 2558
ตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
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5 - 10 ปี
5 ปี

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

ณ วันที่
โอนเข้า/ จ�ำหน่าย/
31 ธันวาคม
(โอนออก) ตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

59
301
2

109
49
-

(64)
37
-

-

(113)
(1)

104
274
1

362

158

(27)

-

(114)

379

-

-

362

379

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่
1 มกราคม
อายุการ พ.ศ. 2559
ตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิ
รวม

5 - 10 ปี
5 ปี

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

104
268
1
373

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

102
13
115

ณ วันที่
โอนเข้า/ จ�ำหน่าย/
31 ธันวาคม
(โอนออก) ตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

(128)
123
(5)

(8)
(8)

(112)
(112)

78
284
1
363

-

-

373

363

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่
1 มกราคม
อายุการ พ.ศ. 2558
ตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิ

5 - 10 ปี
5 ปี

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

ณ วันที่
โอนเข้า/ จ�ำหน่าย/
31 ธันวาคม
(โอนออก) ตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

59
295
2

109
47
-

(64)
37
-

-

(111)
(1)

104
268
1

356

156

(27)

-

(112)

373

-

-

356

373

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ณ วันต้นปี
เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษี (ลด)/เพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,040
352
(103)

957
59
24

862
319
(105)

752
87
23

ณ วันปลายปี

1,289

1,040

1,076

862
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
ประมาณการ
หนี้สิน
ล้านบาท

ผลขาดทุน
ล้านบาท

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

328
66
5

91
-

969
187
59

1,297
344
64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

399

91

1,215

1,705

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

295
12
21

-

955
18
(4)

1,250
30
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

328

-

969

1,297

งบการเงินรวม
ก�ำไรจาก
ก�ำไรจาก
มูลค่ายุติธรรม การตีราคา
ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม
ล้านบาท
ล้านบาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
(ลด)/เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษี(ลด)/เพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
ล้านบาท

60
(58)

195
(10)
225

2
2
-

257
(8)
167

2

410

4

416

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ลด ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีลดในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

67
(7)

220
(25)
-

6
(4)
-

293
(29)
(7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

60

195

2

257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
ล้านบาท

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประมาณการ
หนี้สิน
ล้านบาท

ผลขาดทุน
ล้านบาท

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

317
65
3

91
-

802
155
59

1,119
311
62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

385

91

1,016

1,492

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

285
12
20

-

760
46
(4)

1,045
58
16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

317

-

802

1,119

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ก�ำไรจาก
ก�ำไรจาก
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคา
ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม
ล้านบาท
ล้านบาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
(ลด)/เพิ่ม ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษี(ลด)/เพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

60
(58)

195
(10)
225

2
2
-

257
(8)
167

2

410

4

416

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ลด ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีลดในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

67
(7)

220
(25)
-

6
(4)
-

293
(29)
(7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

60

195

2

257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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16 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สิทธิการเช่า
เงินยืมทดรอง
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี
ค่านายหน้าค้างรับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ
เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ

406
5,823
22
89
47
98
82
122
1,048

489
6,715
2
16
125
37
30
84
108
2,123

406
5,823
22
89
47
93
70
117
892

489
6,715
2
16
125
37
27
76
106
1,976

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

7,737
(29)

9,729
(36)

7,559
(29)

9,569
(36)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

7,708

9,693

7,530

9,533

17 เงินรับฝาก
17.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวมเงินรับฝาก
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

2,353
82,377
95,614
3,319

2,393
75,497
89,359
2,968

2,353
82,575
95,630
3,319

2,396
75,723
89,415
2,968

183,663

170,217

183,877

170,502

17.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

พ.ศ. 2558

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

180,580
825
281

1,577
216
184

182,157
1,041
465

167,286
1,265
8

1,549
40
69

168,835
1,305
77

181,686

1,977

183,663

168,559

1,658

170,217

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

พ.ศ. 2558

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

180,794
825
281

1,577
216
184

182,371
1,041
465

167,571
1,265
8

1,549
40
69

169,120
1,305
77

181,900

1,977

183,877

168,844

1,658

170,502
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18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,189
9

210
315
290

210
1,504
299

124
11

315
1,024
1,500

315
1,148
1,511

4,461
465

1,750
408

6,211
873

7,515
506

2,549
1,657

10,064
2,163

รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ

6,124

2,973

9,097

8,156

7,045

15,201

ต่างประเทศ :
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น

1,376
875

1
246

1,377
1,121

1,039
1,583

1,877
318

2,916
1,901

รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ

2,251

247

2,498

2,622

2,195

4,817

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ

8,375

3,220

11,595

10,778

9,240

20,018

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,189
9

210
315
290

210
1,504
299

124
11

315
1,000
1,500

315
1,124
1,511

4,461
465

1,750
408

6,211
873

7,515
506

2,549
1,657

10,064
2,163

รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ

6,124

2,973

9,097

8,156

7,021

15,177

ต่างประเทศ :
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น

1,376
875

1
246

1,377
1,121

1,039
1,583

1,877
318

2,916
1,901

รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ

2,251

247

2,498

2,622

2,195

4,817

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ

8,375

3,220

11,595

10,778

9,216

19,994

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
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พ.ศ. 2558

19 หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน

6,451
12,423

8,241
7,799

รวม

18,874

16,040

สัดส่วนการท�ำธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินตามสัญญา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอก
รวม

พ.ศ. 2559
สัดส่วนร้อยละ

พ.ศ. 2558
สัดส่วนร้อยละ

63
37

44
56

100

100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้
• ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงิน มีอายุ 11 ปี ซึ่งมีอนุพันธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารช�ำระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 6.1 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : อัตราร้อยละ 6.1 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท�ำรายการ callable range
accrual swap ที่มีเงื่อนไขตรงข้าม (back-to-back) กับ CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็นบริษัทแม่
• วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคาร
ช�ำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0 - 3.60 ต่อปี ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month ช�ำระดอกเบี้ยทุก
6 เดือน โดยธนาคารได้ท�ำรายการ interest rate swap กับกิจการอื่น
• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคารช�ำระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 6.45 - 6.65 ต่อปี หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : อัตราร้อยละ 6.45
- 7.23 ต่อปี หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month) ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท�ำรายการ interest rate
swap กับกิจการอื่น
• ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ
interest rate swap มีอายุระหว่าง 7 - 23 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 7 - 15ปี)ธนาคารช�ำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ
2.68 - 5.18 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ระหว่างร้อยละ 3.77 - 5.18 ต่อปี) ช�ำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
โดยธนาคารได้ท�ำรายการ interest rate swap กับกิจการอื่น
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20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2559
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 – 1.6 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2546
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต
ครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.60 ต่อปี
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต
ครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 3,000 ล้านบาท
ครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 3,000 ล้านบาท
ครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.80 ต่อปี
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตั๋วแลกเงินครบก�ำหนดเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.51 ต่อปี

รวม
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ
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รวม
ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

3,935

-

3,935

22,104

-

22,104

544

-

544

544

-

544

-

3,196

3,196

-

3,371

3,371

-

4,554

4,554

-

-

-

-

-

-

3,000

-

3,000

3,000

-

3,000

3,000

-

3,000

50

-

50

10

-

10

7,529

7,750

15,279

28,658

3,371

32,029

1,800

2,723

4,523

-

-

-

5,780

-

5,780

1,965

-

1,965

7,580

2,723

10,303

1,965

-

1,965

10,473 25,582
- (10,309)

30,623
(24,623)

15,109
(10,309)
4,800

10,473

15,273

6,000

3,371 33,994
- (24,623)
3,371

9,371

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั้น จ�ำนวน
3,935 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 22,104 ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่และช�ำระดอกเบี้ย ณ วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีหนุ้ กูด้ อ้ ยสิทธิคงเหลือ
จ�ำนวน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท)
ที่ได้รับโอน ณ วันควบรวมกิจการ
(ค) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จ�ำนวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้
ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุน
ในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิต
มาเลเซีย จ�ำนวน 4,000,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้
มีอายุ 10 ปี ครบก�ำหนด ในปี พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวันครบก�ำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้อง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
		 ธนาคารได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามหนั ง สื อ ที่ ฝ กก.(02) 453/2557 ให้
สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
(ง) เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ อ อกหุ ้ น กู ้
ด้อยสิทธิจ�ำนวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับ
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริ
งกิตมาเลเซีย จ�ำนวน 5,700,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้
มีอายุ 10 ปี ครบก�ำหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวันครบก�ำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้อง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
		 ธนาคารได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามหนั ง สื อ ที่ ฝ กก.(02) 414/2559 ให้
สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
(จ) ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ้ ถื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น มี ผู ้ แ ทนผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ เ พื่ อ ขาย
ให้ กั บ ผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปและผู ้ ล งทุ น สถาบั น จ�ำนวน 3,000,000
หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 1,000 บาท รวมเป็ น หุ ้ น กู ้
ด้อยสิทธิ 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี

ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 10 ปี
ครบก�ำหนด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอี ย ด
ในหนั ง สื อ ชี้ ช วน ธนาคารมี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นวั น ครบก�ำหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ธนาคารได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามหนั ง สื อ ที่ ฝ กก. (02) 808/2554 ให้
สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
		 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้
ด้ อ ยสิ ท ธิ ชนิ ด ระบุ ช่ื อ ผู ้ ถื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น จ�ำนวน 3,000
ล้านบาท ครบก�ำหนด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยธนาคาร
สามารถไถ่ ถ อนก่ อ นก�ำหนดได้ (ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขของ
ข้ อ ก�ำหนดสิ ท ธิ ) ธนาคารได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ตามหนั ง สื อ เลขที่ ฝกก.
(02) 23/2559 การขออนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(ฉ) ในวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 ธนาคารได้ อ อกหุ ้ น กู ้
ด้ อ ยสิ ท ธิ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ้ ถื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ให้ กั บ สถาบั น
การเงิน และนักลงทุน รายใหญ่จ�ำนวน 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ
1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 3,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ
10 ปี ครบก�ำหนด วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ธนาคาร
มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นวั น ครบก�ำหนดหลั ง จากวั น ครบรอบ 5 ปี
โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
		 ธนาคารได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามหนั ง สื อ ที่ ฝ กก. (02) 1269/2555 ให้
สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
(ช) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
(Single Barrier Bullish USD against JPY) จ�ำนวน 50
ล้ า นบาท (วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 : 10 ล้ า นบาท)
มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ
วั น ครบก�ำหนดอายุ ตามการเคลื่ อ นไหวของปั จ จั ย อ้ า งอิ ง
(USD/JPY Spot Rate) ผู้ลงทุนสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลา 91 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
โดยธนาคารจะรับประกันเงินต้นเต็มจ�ำนวนให้แก่ผู้ลงทุน ณ
วันครบก�ำหนด หากผู้ลงทุนถือจนครบก�ำหนด
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(ซ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมี ตั๋วแลกเงินอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถใน
การช�ำระหนี้ของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ�ำนวน 4,523 ล้านบาทดังนี้
•		 ธนาคารออก CLN จ�ำนวน 1,800 ล้านบาท อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ช�ำระดอกเบี้ยและจะได้รับ
จ�ำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบก�ำหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคาร
ช�ำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน
•		 ธนาคารออก CLN จ�ำนวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,723 ล้านบาท อายุระหว่าง 10 - 15 ปี ผู้ถือ CLN
จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ช�ำระดอกเบี้ยและจะได้รับจ�ำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบก�ำหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น กั บ กิ จ การอ้ า งอิ ง ธนาคารช�ำระดอกเบี้ ย ในอั ต ราระหว่ า ง 6M LIBOR+2.24170%
to 6M LIBOR+2.39250% ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน

21 ประมาณการหนี้สิน
งบการเงินรวม

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
ส�ำรองส�ำหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมประมาณการหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

30
494
1,473

44
192
1,405

30
494
1,396

44
192
1,343

1,997

1,641

1,920

1,579

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินบ�ำเหน็จที่ให้เฉพาะพนักงานที่เป็นพนักงานสหธนาคารเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่กับธนาคาร
จ�ำนวน 390 คน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 428 คน) ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดตั้งกองทุนรับไว้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน

1,473

1,405

1,396

1,343

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

1,473

1,405

1,396

1,343

การเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่ :
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลขาดทุน(ก�ำไร)ที่เกิดจากประสบการณ์
หัก ผลประโยชน์บ�ำเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

1,405
114
37

1,247
108
41

1,343
107
36

1,195
102
39

60
(35)
(108)

59
48
(98)

55
(37)
(108)

55
47
(95)

1,473

1,405

1,396

1,343

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

114
37

108
41

107
36

102
39

151

149

143

141
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สมมติฐานที่ส�ำคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�ำนวณ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
อัตราการทุพพลภาพ
อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ

เกษียณอายุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 2.25
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 75.00 ของ
Thai Mortality Ordinary Table 2008
ร้อยละ 10.00
ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
พนักงานที่มีสิทธิได้รับ เงินบ�ำเหน็จ:
ร้อยละ 1.91
ของ Thai Withdrawal Table
พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้
รับเงินบ�ำเหน็จ): ร้อยละ 75
ของ Thai Withdrawal Table
อายุ 60 ปี

ร้อยละ 2.75
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 75.00 ของ
Thai Mortality Ordinary Table 2008
ร้อยละ 10.00
ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
พนักงานที่มีสิทธิได้รับ เงินบ�ำเหน็จ:
ร้อยละ1.91
ของ Thai Withdrawal Table
พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้
รับเงินบ�ำเหน็จ): ร้อยละ 75
ของ Thai Withdrawal Table
อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�ำนวณ
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
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การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลดเฉลี่ย

ร้อยละ
0.5

ร้อยละ
0.5

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย

ร้อยละ
1.0

ร้อยละ
1.0

ลดลง
ร้อยละ
4.24
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
9.68

ลดลง
ร้อยละ
4.21
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
9.68

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
4.54
ลดลง
ร้อยละ
8.58

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
4.51
ลดลง
ร้อยละ
8.58

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลดเฉลี่ย

ร้อยละ
0.5

ร้อยละ
0.5

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย

ร้อยละ
1.0

ร้อยละ
1.0

ลดลง
ร้อยละ
4.14
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
9.46

ลดลง
ร้อยละ
4.13
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
9.48

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
4.43
ลดลง
ร้อยละ
8.41

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
4.41
ลดลง
ร้อยละ
8.43

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ค�ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 10 ปี (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 : 10 ปี)
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

95

347

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,373

1,815

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

89

322

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,405

1,816
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

88

338

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,285

1,711

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

87

313

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,326

1,726

22 หนี้สินอื่น
งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่านายหน้ารอตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ

3,923
111
466
662
146
1,258
810

5,397
114
746
937
194
1,346
824

3,923
111
466
662
146
1,133
369

5,397
114
746
937
194
1,212
527

รวม

7,376

9,558

6,810

9,127

23 ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

จ�ำนวนหุ้น
ล้านหุ้น

จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท

จ�ำนวนหุ้น
ล้านหุ้น

จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นปี
หุ้นสามัญ
เพิ่ม(ลด)หุ้น

27,410
(2,635)

13,705
(1,318)

21,085
6,325

10,542
3,163

ณ วันปลายปี

24,775

12,387

27,410

13,705

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันต้นปี
หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่

24,775
-

12,387
-

21,085
3,690

10,542
1,845

ณ วันปลายปี

24,775

12,387

24,775

12,387

เมือ่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ธนาคารลงทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,317,804,876.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716 บาท เป็น 12,387,365,839.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ธนาคารได้
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ธนาคารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 3,162,731,704 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,013 บาท เป็น 13,705,170,716 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ธนาคารได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ทุนที่ออกและช�ำระแล้วของธนาคารมีจ�ำนวน 12,387,365,839.5 บาท และมีหุ้นสามัญ 24,774,731,679
หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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24 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(ส่วนต�่ำ)ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนต�่ำจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง
ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ

2,048
(352)
(256)
35

970
292
(230)
36

(116)
(265)

(175)
(172)

รวม

1,094

721

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(ส่วนต�่ำ)ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนต�่ำจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง
ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ

2,048
(352)
(229)
35

970
292
(211)
36

(116)
(271)

(175)
(175)

รวม

1,115

737

(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าว
จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ตีราคาเพิ่ม
หัก ตัดจ�ำหน่าย

970
1,122
(44)

1,095
(125)

ยอดคงเหลือปลายปี

2,048

970

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

(ข) (ต�่ำกว่า) ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

18
44

263
35

62

298

(406)
(8)

(2)
(4)

รวม

(414)

(6)

(ส่วนต�่ำ) เกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

(352)

292

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

25 ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส�ำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส�ำรองดังกล่าวไม่สามารถน�ำมา
จ่ายเงินปันผลได้
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย
จ�ำนวน 47.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ธนาคารได้จัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นส�ำรองตามกฎหมายแล้วจ�ำนวน
31 ล้านบาท ธนาคารจึงจัดสรรก�ำไรสุทธิ เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 16.10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�ำนวน
8.55 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย
จ�ำนวน 35.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ธนาคารได้จัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นส�ำรองตามกฎหมายแล้วจ�ำนวน
8.55 ล้านบาท ธนาคารจึงจัดสรรก�ำไรสุทธิ เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 26.85 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
จ�ำนวน 5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีทุนส�ำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 397.80 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
365.95 ล้านบาท)

26 เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 185.81 ล้านบาท โดยจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2557
ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 158 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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27 เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ำรงเงิน
กองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกองทุนส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ำรองอื่นๆ
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

12,387
5,713
366
7,041
680
(1,237)

12,387
5,713
398
7,863
1,294
(2,346)
25,309

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

10.73

24,950

10.99

10,020
575

12,087
643

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

12,730

5.40

10,595

4.67

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

38,039

16.13

35,545

15.66

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

เงินกองทุนส�ำหรับธนาคาร

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ำรองอื่นๆ
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
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อัตราส่วน
เงินกองทุน
พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
ร้อยละ

อัตราส่วน
เงินกองทุน
พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
ร้อยละ

12,387
5,713
366
6,537
723
(1,040)

12,387
5,713
398
7,013
1,337
(2,739)
24,109

10.16

24,686

10.78

10,020
695

12,086
799

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

12,885

5.42

10,715

4.68

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

36,994

15.58

35,401

15.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ มีจ�ำนวน
36,994 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : จ�ำนวน 35,401 ล้านบาท)
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์และเรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่มทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน

28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ CIMB
Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะ
ออกหุ้นตามขั้นตอนที่ก�ำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
หากมี ก ารเลิ ก จ้ า งพนั ก งานที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเกษี ย ณอายุ ทุ พ พลภาพ หรื อ การตาย หุ ้ น คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรรแก่ พ นั ก งาน
จะถู ก จ�ำหน่ า ยในราคาตลาดส�ำหรั บ หุ ้ น ที่ อ อกก่ อ น พ.ศ. 2557 จะบริ จ าคให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ CIMB ในประเทศมาเลเซี ย ในนาม
ของพนั ก งาน ในขณะที่ หุ ้ น ที่ อ อกในปี พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น ไป รายได้ จ ากการขายจะถู ก ส่ ง กลั บ ไปยั ง ธนาคาร ถ้ า มี
การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานที่มีหุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู้ได้
รับผลประโยชน์ที่ก�ำหนดในวันที่มีการเลิกจ้างหรือทุพพลภาพหรือตาย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมถั ว เฉลี่ ย ของหุ ้ น ทุ น ซึ่ ง ถู ก ซื้ อ ในช่ ว งเวลาที่ ก�ำหนดก่ อ นหน้ า เพื่ อ ให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ เ ข้ า เงื่ อ นไขตามแผนการ
ให้หุ้นทุนเท่ากับ MYR 4.17 ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : MYR 5.97 ต่อหุ้น)
การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหว ของจ�ำนวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน มีดังนี้:
จ�ำนวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี
ใช้สิทธิระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2559
พันหน่วย

พ.ศ. 2558
พันหน่วย

649
1,044
(351)

320
462
(133)

1,342

649

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารกันส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวน 31
ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 20 ล้านบาท)
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29 ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
29.1 ฐานะจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

พ.ศ. 2558

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

291,294

6,176

297,470

298,738

5,883

304,621

6,805
18,881

1,723
2,354

8,528
21,235

11,763
24,200

2,530
1,381

14,293
25,581

55,056

6

55,062

54,805

86

54,891

194,248
181,686

2,092
1,977

196,340
183,663

190,457
168,559

1,885
1,658

192,342
170,217

10,029

1,566

11,595

15,200

4,818

20,018

18,874
16,596

4,785

18,874
21,381

16,040
21,661

4,022

16,040
25,683

15,110

10,473

25,583

30,624

3,371

33,995

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

พ.ศ. 2558

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

289,447

6,176

295,623

297,715

5,883

303,598

6,741
18,881

1,723
2,354

8,464
21,235

11,700
24,200

2,530
1,381

14,230
25,581

56,381

6

56,387

56,130

86

56,216

191,690
181,900

2,092
1,977

193,782
183,877

188,658
168,844

1,885
1,658

190,543
170,502

10,029

1,566

11,595

15,176

4,818

19,994

18,874
16,596

4,785

18,874
21,381

16,040
21,661

4,022

16,040
25,683

15,110

10,473

25,583

30,624

3,371

33,994

29.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และ ขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุน) ก�ำไร จากการ
ด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

พ.ศ. 2558

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

14,557
(4,443)
10,114

115
(363)
(248)

14,672
(4,806)
9,866

14,473
(5,868)
8,605

147
(275)
(128)

14,620
(6,143)
8,477

1,636
1,426

-

1,636
1,426

1,468
2,289

-

1,468
2,289

(7,424)

-

(7,424)

(7,124)

(3)

(7,127)

(6,074)

(205)

(6,279)

(3,770)

-

(3,770)

(322)

(453)

(775)

1,468

(131)

1,337
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และ ขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุน) ก�ำไร จากการ
ด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

พ.ศ. 2558

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

12,609
(4,444)
8,165

115
(363)
(248)

12,724
(4,807)
7,917

12,879
(5,866)
7,013

147
(275)
(128)

13,026
(6,141)
6,885

1,051
1,404

-

1,051
1,404

1,055
2,295

-

1,055
2,295

(6,166)

-

(6,166)

(5,914)

(3)

(5,917)

(5,580)

(205)

(5,785)

(3,425)

-

(3,425)

(1,126)

(453)

(1,579)

1,024

(131)

893

30 รายได้ดอกเบี้ย
งบการเงินรวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ย
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

69
153
1,160
10,588
2,680
22

73
141
1,458
10,624
2,313
11

69
153
1,160
11,320
22

73
141
1,458
11,343
11

14,672

14,620

12,724

13,026

31 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
งบการเงินรวม

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เงินน�ำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- อื่นๆ
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

2,611
282
18
973

3,891
342
19
983

2,612
282
18
973

3,893
338
19
983

569
302
51

557
296
55

569
302
51

557
296
55

4,806

6,143

4,807

6,141

32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

101
109
662
111
855

111
116
587
190
730

101
109
373
111
596

111
116
367
190
590

1,838

1,734

1,290

1,374

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้
ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มจ่าย
อื่นๆ

21
40
141

89
41
136

72
40
127

174
41
104

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

202

266

239

319

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

1,636

1,468

1,051

1,055

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ
อื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
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33 ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ก�ำไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้

1,049
461
(108)

1,031
614
174

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

1,402

1,819

34 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้
ดอกเบี้ยจ่าย

(314)
(175)
(321)

(333)
102
(227)

รวม

(810)

(458)

35 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก�ำไรจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ก�ำไรจากการขายสุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
ขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

481
1
1

553
2

483

555

-

4

-

4

483

551

36 รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
งบการเงินรวม

ก�ำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
รายได้รับจากเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

29
150
20
153

13
58
52
254

27
109
62
131

11
91
52
229

352

377

329

383

37 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

6,273
6

3,770
-

5,779
6

3,425
-

6,279

3,770

5,785

3,425
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38 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี

207

343

-

273

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

207

343

-

273

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เพิ่มในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)
ลดในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)

(344)
(8)

(30)
(29)

(311)
(8)

(58)
(29)

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(352)

(59)

(319)

(87)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(145)

284

(319)

186

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มธนาคารมียอดจ�ำนวนเงินที่แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีคูณ
กับภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

(ขาดทุน)ก�ำไร ก่อนภาษี

(775)

1,337

(1,579)
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ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน

(155)

267

(316)

179

(17)
21
3
3

(10)
36
(6)
(3)

(17)
19
(5)
-

(10)
20
(3)
-

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(145)

284

(319)

186

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 21 และร้อยละ 21 ตามล�ำดับ)
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ภาษีเงินได้ที่(ลด)/เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ก่อนภาษี ภาษี(เพิ่ม) / ลด
ล้านบาท
ล้านบาท

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรม :
ที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์รอการขาย
การป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2558

หลังภาษี
ล้านบาท

ก่อนภาษี
ล้านบาท

ภาษี(เพิ่ม) / ลด
ล้านบาท

หลังภาษี
ล้านบาท

1,033
45

(207)
(9)

826
36

(53)
(72)

11
15

(42)
(57)

58

(12)

46

(26)

5

(21)

(24)
(644)

5
129

(19)
(515)

(107)
13

21
(3)

(86)
10

468

(94)

374

(245)

49

(196)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

207
(352)

343
(59)

(145)

284

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ก่อนภาษี ภาษี(เพิ่ม) / ลด
ล้านบาท
ล้านบาท

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรม :
ที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์รอการขาย
การป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

พ.ศ. 2558

หลังภาษี
ล้านบาท

ก่อนภาษี
ล้านบาท

ภาษี(เพิ่ม) / ลด
ล้านบาท

หลังภาษี
ล้านบาท

1,033
45

(207)
(9)

826
36

(53)
(72)

11
15

(42)
(57)

58

(12)

46

(26)

5

(21)

(18)
(644)

4
129

(14)
(515)

(102)
13

20
(3)

(82)
10

474

(95)

379

(240)

48

(192)

(319)

273
(87)

(319)

186
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นอกจากนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 10 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 25 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจาก
ส่วนเกินทุนอื่นไปยังก�ำไรสะสม โดยการโอนนี้เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื่อมราคาจริง
และค่าเสื่อมราคาที่ค�ำนวณจากราคาทุนเดิมของอาคาร

39 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุม่ บริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อย
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด และจะถูกจ่ายให้กับ
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทได้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนประมาณ 113 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 113 ล้านบาท)
เฉพาะธนาคาร : 98 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 99 ล้านบาท)
40 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ซึ่งค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู่ใน
ระหว่างงวด (หมายเหตุ 23)
บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

41 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
41.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
กลุ่มบริษัทได้น�ำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ไปวางเป็น
หลักประกันในเรื่องดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ส�ำหรับการใช้ไฟฟ้า
รวม

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

8

132
8

8

140

41.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
ธนาคารมีเงินลงทุนประเภทหุ้นทุนของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งแสดงไว้เป็นเงินลงทุนระยะยาวที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้
ซึ่งภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ก�ำหนดให้ธนาคารจ�ำหน่ายเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี
นับจากวันที่ก�ำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า
ตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจ�ำนวน 1 บาท
นอกจากนี้ธนาคารยังมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ก�ำหนดในสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 651 ล้านบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 511 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพันมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ปีที่พ้นก�ำหนด

พ.ศ. 2558

จ�ำนวนบริษัท

มูลค่าราคาทุน
ล้านบาท

จ�ำนวนบริษัท

มูลค่าราคาทุน
ล้านบาท

5

651

4

511

5

651

4

511

พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

42 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
42.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
และค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน :
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน

28
9

-

28
9

41
13

-

41
13

รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ
ค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน

37

-

37

54

-

54

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
ที่ยังไม่ครบก�ำหนด :
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
ที่ยังไม่ครบก�ำหนด

23

467

490

27

255

282

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

22

1,309

1,331

63

1,161

1,224

-

387,446
364,404

387,446
364,404

-

463,412
375,770

463,412
375,770

ภาระผูกพันอื่น :
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
- ขายสิทธิที่จะซื้อ
- ขายสิทธิที่จะขาย
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ
- ซื้อสิทธิที่จะขาย
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน
- สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้
(Bond Forward)
- สัญญาขาย
เงินลงทุน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า
ยังไม่ได้ถอน
การค�้ำประกันอื่น

230

พ.ศ. 2558

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

-

142,870
113,050

142,870
113,050

-

97,083
163,237

97,083
163,237

552,141
579,814

80,430
134,576

632,571
714,390

466,852
423,796

85,560
206,321

552,412
630,117

-

57
995
1,074
157

57
995
1,074
157

-

444
2,188
3,002
527

444
2,188
3,002
527

-

-

-

100

-

100

-

107
106

107
106

-

199
61

199
61

1,800
1,800

2,723
2,723

4,523
4,523

-

-

-

1,399

-

1,399

-

-

-

2,880
3,788

-

2,880
3,788

4,437
5,010

-

4,437
5,010

18,404
10,194

469

18,404
10,663

17,678
8,729

297

17,678
9,026

ภาระผูกพันอื่น

1,172,220

1,231,187 2,403,407

926,602

1,398,101 2,324,703

รวมภาระผูกพัน

1,172,302

1,232,963 2,405,265

926,746

1,399,517

2,326,263

42.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ�ำเลย ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท
สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยโดยตรง
ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยร่วม
- ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มบริษัท
- ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มบริษัท
รวม

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

296

296

357
766

438
24,665

1,419

25,399

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในส่วนของคดีฟ้องร้องดังกล่าว ส่วนหนึ่งจ�ำนวน 24,500 ล้านบาทเป็นคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็น
จ�ำเลยร่วมกับ บสท. และธนาคารอื่น ซึ่งลูกหนี้ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีถูกโอนหนี้จากธนาคารต่าง ๆ ไปยัง บสท. แต่การ
โอนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นการโอนตาม พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ดังนั้นธนาคารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อธนาคาร ทั้งนี้หนี้ในส่วนของธนาคารที่โอนไป บสท. มีจ�ำนวนประมาณ 959 ล้านบาท เป็น
หนี้ที่เกิดก่อนธนาคารควบรวมกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น มีคดีความที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์ในคดีที่
ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยโดยตรง และในคดีที่ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยร่วมเป็นจ�ำนวนทุนทรัพย์ 9 ล้านบาท และ 71
ล้านบาท ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 20 ล้านบาท และ 25 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ�ำนวนรวม 30 ล้านบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 45 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเชื่อว่า ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้รับรู้ส�ำรองส�ำหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการค�้ำประกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทถูกฟ้องคดี
ในศาลในฐานะจ�ำเลยจ�ำนวน 494 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 192 ล้านบาท)
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42.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุ
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

จ่ายภายใน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

1 - 3 ปี
4 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 30 ปี

309
6
5
1

237
8
12
2

257
6
5
1

197
8
12
2

รวม

321

259

269

219

42.4 ภาระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผูกพัน เนือ่ งจากธนาคารได้เข้าท�ำสัญญาติดตัง้ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กบั
บริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจ�ำนวนเงินประมาณ 83 ล้านบาท 3.57
ล้านริงกิตมาเลย์เซีย 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 715 พันเหรียญสิงคโปร์ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 112 ล้านบาท 1.1
ล้านริงกิตมาเลย์เซีย และ 27 พันเหรียญสหรัฐ)
การขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
•		 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด “บสส.”
		 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ท�ำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กับ บสส. โดยธนาคาร (ในฐานะ
ผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสส. (ในฐานะผู้รับโอน) โดยได้รับช�ำระค่าซื้อส่วนแรก จ�ำนวน 4.22 ล้านบาท ณ
วันท�ำสัญญา และรับช�ำระส่วนที่เหลือ จ�ำนวน 80.28 ล้านบาทในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนเป็น
ไปตามที่ระบุในสัญญา
•		 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “บสก.”
		 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ท�ำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กับ บสก. โดยธนาคาร (ในฐานะ
ผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสก. (ในฐานะผู้รับโอน) และได้รับช�ำระราคาโอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บสก.
จ�ำนวน 8 ฉบับ ฉบับละ 117.44 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 939.52 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระอยู่ระหว่างวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนเป็นไปตามที่ระบุใน
สัญญา

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น
บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม
และบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย
ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบริษัท
ย่อยค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งรายการที่มีสาระส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

บริษัทย่อย
รายได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่าย :
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
บริษัทใหญ่
รายได้ :
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย :
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ :
ค่าธรรมเนียมรับ
ค่าใช้จ่าย :
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

-

-

733
5
42

720
4
-

-

-

1
51
(6)

2
85
(9)

(470)

(561)

(470)

(561)

97
42
6

48
20
5

97
42
6

48
20
5

215

188

215

188

14
36
(9)

12
133
(8)

14
36
(9)

12
133
(8)

233

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง เงินให้สินเชื่อ
ถัวเฉลี่ย
คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อนื่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc, Cambodia
CIMB ISLAMIC Bank Berhad
CIMB NIAGA
CIMB Securities (Singapore)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ำกัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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เงินฝาก
ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ล้านบาท

หนี้สินอื่น
ล้านบาท

-

-

44

2,838

-

3,755

3,713

-

-

44

2,838

-

3,755

3,713

-

-

-

1
-

49

-

1
22
4
-

-

-

-

1

371
581

-

8

-

-

-

2

1,001

-

35

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

9

-

-

26

41

-

-

847

-

1

26

41

-

-

847

-

1

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง เงินให้สินเชื่อ
ถัวเฉลี่ย
คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อนื่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc, Cambodia
CIMB ISLAMIC Bank Berhad
CIMB NIAGA
CIMB Securities (Singapore)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝาก
ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ล้านบาท

หนี้สินอื่น
ล้านบาท

-

-

83

1,709

-

43

2,762

-

-

83

1,709

-

43

2,762

-

-

-

2
-

-

-

43
7
4

-

-

-

1

265

-

218
47

-

-

-

3

265

-

319

15

11

-

-

576

-

8

15

11

-

-

576

-

8
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง เงินให้สินเชื่อ
ถัวเฉลี่ย
คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อนื่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นธนาคารโดยตรง
บริษัท เซ็นเตอร์ออโต้ลีส จ�ำกัด
บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด
บริษัท ซีที คอลล์ จ�ำกัด

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc, Cambodia
CIMB ISLAMIC Bank Berhad
CIMB NIAGA
CIMB Securities (Singapore)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ำกัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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เงินฝาก
ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ล้านบาท

หนี้สินอื่น
ล้านบาท

17,702
2,758
6

19,028
2,644
8

-

1

134
24
56

-

8

20,466

21,680

-

1

214

-

8

-

-

44

2,838

-

3,755

3,713

-

-

44

2,838

-

3,755

3,713

-

-

-

1
-

49

-

1
22
4
-

-

-

-

1

371
581

-

8

-

-

-

2

1,001

-

35

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

9

-

-

23

38

-

-

846

-

-

23

38

-

-

846

-

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง เงินให้สินเชื่อ
ถัวเฉลี่ย
คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อนื่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง
บริษัท เซ็นเตอร์ออโต้ลีส จ�ำกัด
บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด
บริษัท ซีที คอลล์ จ�ำกัด

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc, Cambodia
CIMB ISLAMIC Bank Berhad
CIMB NIAGA
CIMB Securities (Singapore)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝาก
ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ล้านบาท

หนี้สินอื่น
ล้านบาท

15,507
2,624
7

16,353
2,671
6

-

1

123
66
96

-

6

18,138

19,030

-

1

285

-

6

-

-

83

1,709

-

43

2,762

-

-

83

1,709

-

43

2,762

-

-

-

2
-

-

-

43
7
4

-

-

-

1

265

-

218
47

-

-

-

3

265

-

319

15

11

-

-

576

-

8

15

11

-

-

576

-

8

ธนาคารคิดดอกเบี้ยส�ำหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราปกติที่คิดกับผู้ฝากทั่วไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังนี้
พ.ศ. 2559

บริษัทใหญ่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

71,708
100,134

97
2,082

71,805
102,216

-

510

510

-

8,507
1,792

8,507
1,792

-

56
50

56
50

1,800

2,723

4,523

พ.ศ. 2558

บริษัทใหญ่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน
- สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
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เงินบาท
ล้านบาท

เงินตราต่าง
ประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

22,965
88,749

97
4,267

23,062
93,016

-

807
66

807
66

-

4,134
1,804

4,134
1,804

100

-

100

-

130

130

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร
ของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่
เบี้ยประชุมกรรมการ บ�ำเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยให้
หุ้นเป็นเกณฑ์
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

461
22

409
16

432
22

383
14

31

20

31

20

514

445

485

417

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
จากแผนการให้หุ้นทุน (หมายเหตุ 28)
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad

พ.ศ. 2559
พันหน่วย

พ.ศ. 2558
พันหน่วย

1,044
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน สรุปได้ดังนี้
ภาครายย่อย
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั่วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ�ำหน่ายและ
กระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล
ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด
•		 สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
•		 สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการทาง
ด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด
อื่นๆ
อื่นๆ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการด�ำเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวง
ผลก�ำไรและธุรกิจอื่นซึ่งไม่สาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ�ำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ลูกค้าภายนอก
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม
ล้านบาท
ล้านบาท

ภาครายย่อย
ล้านบาท

ภาคธุรกิจ
ล้านบาท

อื่นๆ
ล้านบาท

7,457
1,374
367
(5,374)

1,931
271
855
(1,686)

478
(9)
248
(365)

(44)
1

9,866
1,636
1,426
(7,424)

(4,234)
77

(1,098)
(51)

(974)
119

27
-

(6,279)
145

(333)

222

(503)

(16)

(630)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ลูกค้าภายนอก
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
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รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม
ล้านบาท
ล้านบาท

ภาครายย่อย
ล้านบาท

ภาคธุรกิจ
ล้านบาท

อื่นๆ
ล้านบาท

6,541
1,117
429
(5,444)

1,705
362
1,212
(1,568)

231
(11)
649
(116)

(1)
1

8,477
1,468
2,289
(7,127)

(2,680)
8

(811)
(191)

(296)
(97)

17
(4)

(3,770)
(284)

(29)

709

360

13

1,053
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สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
24,783
222
24,013
21,669
-

16,040
33,995

18,874
25,583

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

303,598
14,230
54,891
190,543
170,502
19,994

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

295,623
8,464
55,062
193,782
183,877
11,595

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

ธุรกิจธนาคาร

-

21,368
252
20,633
19,043

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ธุรกิจให้เช่าซื้อ

-

77
56
9
8

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

-

113
96
6
7

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

ธุรกิจอื่น

-

(23,013)
(214)
(21,464)
(214)
(21,677)

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

-

(20,458)
(285)
(18,840)
(285)
(19,026)

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

รายการตัดบัญชี

18,874
25,583

297,470
8,528
55,062
196,340
183,663
11,595

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

16,040
33,995

304,621
14,293
54,891
192,342
170,217
20,018

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

งบการเงินรวม
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45 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของธนาคารตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน เงินฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกู้ยืม ธนาคารมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
45.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลา
ครบก�ำหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
นับจาก พ.ศ. 2559
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันเงินกู้ยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การรับรอง
การค�้ำประกันอื่น

รวม
ล้านบาท

นับจาก พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

28
9

-

28
9

41
13

-

41
13

490
1,331
45
9,739

924

490
1,331
45
10,663

282
1,224
41
8,514

512

282
1,224
41
9,026

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินจ�ำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย จ�ำแนกได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
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มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

440
19
138,887
-

4,594
54,868
66,702
775

1,939
3,494
175
-

1,939
8,528
55,062
205,589
775

139,346

126,939

5,608

271,893

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

รายการ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

72,514
4,554
-

108,796
6,053
-

2,353
988
250

183,663
11,595
250

18,874
-

25,039

544

18,874
25,583

95,942

139,888

4,135

239,965

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,443
22
134,965
86

10,133
54,169
63,642
1,557

2,397
2,717
700
-

2,397
14,293
54,891
198,607
1,643

136,516

129,501

5,814

271,831

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

58,450
8,384
-

109,374
10,171
-

2,393
1,463
321

170,217
20,018
321

16,040
-

33,451

544

16,040
33,995

รวมหนี้สินทางการเงิน

82,874

152,996

4,721

240,591
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

385
19
138,860
-

4,594
54,868
64,040
775

1,936
3,485
175
-

1,936
8,464
55,062
202,900
775

139,264

124,277

5,596

269,137

72,712
4,554
-

108,812
6,053
-

2,353
988
250

183,877
11,595
250

18,874
-

25,038

544

18,874
25,582

96,140

139,903

4,135

240,178

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

244

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,387
22
136,860
86

10,133
54,169
59,786
1,557

2,395
2,710
700
-

2,395
14,230
54,891
196,646
1,643

138,355

125,645

5,805

269,805

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

รายการ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด
ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ล้านบาท

ไม่มีดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

58,676
8,384
-

109,430
10,147
-

2,396
1,463
321

170,502
19,994
321

16,040
-

33,451

544

16,040
33,995

83,100

153,028

4,724

240,852

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดือน
ล้านบาท

3 - 12
เดือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

ไม่มี
ก�ำหนด
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
ถ่วงน�้ำหนัก
ล้านบาท
ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน

289
-

4,305
2,510

1,974

39,803

10,581

-

4,594
54,868

1.77
2.92

2,242
-

21,114
60

11,118
715

29,224
-

3,004
-

-

66,702
775

6.65
2.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

2,531

27,989

13,807

69,027

13,585

- 126,939

9,863

52,944

45,001

988

-

- 108,796

1.57

2,832
5,780

1,304
3,738

1,481
247

226
-

210
15,274

-

1.22
2.87

18,475

57,986

46,729

1,214

15,484

- 139,888

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

6,053
25,039
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดือน
ล้านบาท

3 - 12
เดือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

ไม่มี
ก�ำหนด
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
ถ่วงน�้ำหนัก
ล้านบาท
ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน

-

10,133
3,763

11,269

34,497

4,640

-

10,133
54,169

1.53
3.52

1,565
-

22,157
60

10,954
722

26,226
775

2,740
-

-

63,642
1,557

6.96
2.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

1,565

36,113

22,945

61,498

7,380

- 129,501

17,046

54,321

36,219

1,788

-

- 109,374

2.04

931
1,965

1,230
13,270

7,481
8,844

529
-

9,372

-

1.27
2.73

19,942

68,821

52,544

2,317

9,372

- 152,996

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

10,171
33,451

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
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อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
ถ่วงน�้ำหนัก
ล้านบาท
ร้อยละ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดือน
ล้านบาท

3 - 12
เดือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

ไม่มี
ก�ำหนด
ล้านบาท

289
-

4,305
2,510

1,974

39,803

10,581

-

4,594
54,868

1.77
2.92

2,242
-

26,555
60

15,126
715

17,623
-

2,494
-

-

64,040
775

6.89
2.73

2,531

33,430

17,815

57,426

13,075

- 124,277

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด

รายการ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดือน
ล้านบาท

3 - 12
เดือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

9,863

52,950

45,011

988

-

2,832
5,780

1,304
3,738

1,481
247

226
-

18,475

57,992

46,739

1,214

ไม่มี
ก�ำหนด
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
ถ่วงน�้ำหนัก
ล้านบาท
ร้อยละ

- 108,812

1.57

210
15,273

-

1.22
2.87

15,483

- 139,903

6,053
25,038

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
ถ่วงน�้ำหนัก
ล้านบาท
ร้อยละ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดือน
ล้านบาท

3 - 12
เดือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

ไม่มี
ก�ำหนด
ล้านบาท

-

10,133
3,763

11,269

34,497

4,640

-

10,133
54,169

1.53
3.52

1,565
-

26,922
60

12,357
722

16,586
775

2,356
-

-

59,786
1,557

6.96
2.73

1,565

40,878

24,348

51,858

6,996

- 125,645

17,046

54,367

36,219

1,798

-

- 109,430

2.04

931
1,965

1,218
13,270

7,469
8,844

529
-

9,372

-

1.27
2.73

19,942

68,855

52,532

2,327

9,372

- 153,028

10,147
33,451
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ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อ
ที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
นอกจากนี้ ธนาคารมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ค �ำนวณโดยถัวเฉลี่ย
จากยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

5,703
55,810
202,475

69
1,313
13,268

263,988

14,650

166,032
20,303

2,610
282

18,001
29,533

810
871

233,869

4,573

พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย
เงินปันผล
ล้านบาท
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

8,665
56,617
194,376

73
1,598
12,937

259,658

14,608

1.57
1.39

173,969
21,006

3,891
342

2.24
1.63

4.50
2.95

11,507
27,735

227
853

1.97
3.08

234,217

5,313

1.21
2.35
6.55

0.85
2.82
6.66

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
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8,572
55,810
200,132

69
1,313
11,320

264,514

12,702

0.80
2.35
5.66

พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย
เงินปันผล
ล้านบาท
ล้านบาท

11,725
57,942
192,249

73
1,650
11,343

261,916

13,066

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

0.63
2.85
5.90

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย
เงินปันผล
ล้านบาท
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

166,304
21,864

2,612
282

1.57
1.29

174,176
22,034

3,893
338

2.24
1.53

18,001
29,533

810
871

4.50
2.95

11,507
27,735

227
853

1.97
3.08

235,702

4,575

235,452

5,311

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
นอกเหนื อ จากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยแล้ ว ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ส�ำคัญโดยจ�ำแนก
เป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559

ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้า
- สัญญาล่วงหน้า
ฐานะสุทธิ

พ.ศ. 2558

เหรียญสหรัฐฯ

ยูโร*

สกุลอื่นๆ*

เหรียญสหรัฐฯ

ยูโร*

สกุลอื่นๆ*

345.03

31.25

(223.58)

409.23

40.66

(86.00)

(410.10)

(31.34)

217.45

(438.04)

(39.24)

82.91

(65.07)

0.09

(6.13)

(28.81)

1.42

(3.09)

* ส�ำหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
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45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
วันทีท่ คี่ รบก�ำหนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ไม่มีก�ำหนด
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,936
4,440
(1)
20,369
-

3,798
4,484
43,541
775

290
50,384
141,679
-

3
194
-

1,939
8,528
55,062
205,589
775

26,745

52,598

192,353

197

271,893

84,731
8,375
250

97,944
2,785
-

988
435
-

-

183,663
11,595
250

6,325

3,985

18,874
15,273

-

18,874
25,583

99,681

104,714

35,570

-

239,965

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�ำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวน 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 6,374 ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท ตามล�ำดับ) เป็นจ�ำนวนเงิน
คงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�ำระและจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�ำระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้าง
หนี้ใหม่
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ไม่มีก�ำหนด
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

2,395
4,163
(1)
15,072
-

10,130
15,530
42,579
868

39,136
140,956
775

2
225
-

2,397
14,293
54,891
198,607
1,643

21,630

69,107

180,867

227

271,831

77,890
10,778
321

90,523
9,077
-

1,804
163
-

-

170,217
20,218
321

2,509

22,114

16,040
9,372

-

16,040
33,995

91,498

121,714

27,379

-

240,591

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�ำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวน 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 6,374 ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
เป็นจ�ำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�ำระและจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�ำระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับ
โครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ไม่มีก�ำหนด
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

1,936
4,376
(1)
20,378
-

3,798
4,484
52,982
775

290
50,384
129,540
-

194
-

1,936
8,464
55,062
202,900
775

26,690

62,039

180,214

194

269,137

84,929
8,375
250

97,960
2,785
-

988
435
-

-

183,877
11,595
250

6,324

3,985

18,874
15,273

-

18,874
25,582

99,878

104,730

35,570

-

240,178

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�ำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวน 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 6,374 ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
เป็นจ�ำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�ำระและจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�ำระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ไม่มีก�ำหนด
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

2,395
4,100
(1)
16,998
-

10,130
15,530
48,741
868

39,136
130,907
775

225
-

2,395
14,230
54,891
196,646
1,643

23,493

75,269

170,818

225

269,805

78,119
10,778
321

90,579
8,687
-

1,804
529
-

-

170,502
19,994
321

2,509

22,114

16,040
9,372

-

16,040
33,995

91,727

121,380

27,745

-

240,852

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�ำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวน 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 6,374 ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท ตามล�ำดับ) เป็นจ�ำนวนเงิน
คงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�ำระและจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�ำระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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45.4 มูลค่ายุติธรรม
ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

พ.ศ. 2558

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

1,939
8,528
21,235
55,062
196,340
775

1,939
8,528
21,235
55,248
196,340
775

2,397
14,293
25,581
54,891
192,342
1,643

2,397
14,293
25,581
55,309
192,342
1,643

283,879

284,065

291,147

291,565

183,663
11,595
250
18,874
21,381
25,583

183,667
11,595
250
18,874
21,381
25,386

170,217
20,018
321
16,040
25,683
33,995

170,258
20,064
321
16,040
25,683
34,235

261,346

261,153

266,274

266,601

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

254

พ.ศ. 2558

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

1,936
8,464
21,235
55,062
193,782
775

1,936
8,464
21,235
55,248
193,782
775

2,395
14,230
25,581
54,891
190,543
1,643

2,395
14,230
25,581
55,309
190,543
1,643

281,254

281,440

289,283

289,701

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
รายการ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

พ.ศ. 2558

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

183,877
11,595
250
18,874
21,381
25,583

183,881
11,595
250
18,874
21,381
25,386

170,502
19,994
321
16,040
25,683
33,995

170,543
19,994
321
16,040
25,683
34,235

261,559

261,367

266,535

266,816

45.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดของ
สัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันที
และล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
- ขายสิทธิที่จะซื้อ
- ขายสิทธิที่จะขาย
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ
- ซื้อสิทธิที่จะขาย

รวม
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

383,591
356,157

3,855 387,446
8,247 364,404

455,908
371,917

7,504 463,412
3,853 375,770

38,801
35,727

104,069 142,870
77,323 113,050

9,659
81,143

87,424 97,083
82,094 163,237

255,328
302,362

377,243 632,571
412,029 714,391

258,112
307,395

294,300 552,412
322,722 630,117

57
569
614
157

426
460
-

57
995
1,074
157

444
1,148
1,956
527

1,040
1,046
-

444
2,188
3,002
527
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน
- สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ ( Bond Forward)
- สัญญาขาย

รวม
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

-

-

-

-

100

100

107
106

-

107
106

199
61

-

199
61

-

4,523
4,523

4,523
4,523

-

-

-

1,099

300

1,399

-

-

-

ธนาคารก�ำหนดนโยบายและวงเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งโดยมี ขั้ น ตอนการรายงานและควบคุ ม ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ
เพื่ อ ควบคุ ม ธุ ร กรรมด้ า นอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ธนาคารควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นการผิ ด นั ด ช�ำระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ พั น ธ์
ทางการเงิ น โดยพิ จ ารณาวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า โดยรวม ซึ่ ง การพิ จ ารณาดั ง กล่ า วเป็ น ไปเช่ น เดี ย วกั บ กระบวนการ
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ อั น ท�ำให้ ธ นาคารควบคุ ม ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารสามารถรั บ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม อนุ พั น ธ์
ทางการเงินอาจท�ำให้เกิดก�ำไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระส�ำคัญตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

46 มูลค่ายุติธรรม
46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
• ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
• ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารอนุพันธ์

102
-

7,045
30,331
21,235

-

7,045
30,433
21,235

รวมสินทรัพย์

102

58,611

-

58,713

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

-

18,874
21,381

-

18,874
21,381

รวมหนี้สิน

-

40,255

-

40,255

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารอนุพันธ์

98
-

5,869
26,420
25,581

-

5,869
26,518
25,581

รวมสินทรัพย์

98

57,870

-

57,968

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

-

16,040
25,683

-

16,040
25,683

รวมหนี้สิน

-

41,723

-

41,723
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,939
3,895
-

4,633
17,678
196,340

73
-

1,939
8,528
17,678
73
196,340

รวมสินทรัพย์

5,834

218,651

73

224,558

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

183,667
11,595
250
25,386

-

183,667
11,595
250
25,386

รวมหนี้สิน

-

220,898

-

220,898

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
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ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2,397
3,618
-

10,675
22,795
192,342

105
-

2,397
14,293
22,795
105
192,342

รวมสินทรัพย์

6,015

225,812

105

231,932

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

170,258
20,064
321
34,235

-

170,258
20,064
321
34,235

รวมหนี้สิน

-

224,878

-

224,878

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2559
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,936
3,831
-

4,633
17,678
193,782

73
-

1,936
8,464
17,678
73
193,782

รวมสินทรัพย์

5,767

216,093

73

221,933

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

183,881
11,595
250
25,386

-

183,881
11,595
250
25,386

รวมหนี้สิน

-

221,112

-

221,112
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ข้อมูลระดับที่ 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
ล้านบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2,395
3,555
-

10,675
22,795
190,543

105
-

2,395
14,230
22,795
105
190,543

รวมสินทรัพย์

5,950

224,013

105

230,068

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

170,543
19,994
321
34,235

-

170,543
19,994
321
34,235

รวมหนี้สิน

-

225,093

-

225,093

วิธีการและข้อสมมติฐานที่กลุ่มบริษัทได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้ค�ำนวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการข้อ 2.5 ยกเว้น
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุนทั่วไปจะถูกบันทึกด้วยราคาตลาด
หรือราคาที่สามารถสังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มบริษัทจะบันทึกด้วยราคาที่จ่ายซื้อรวมต้นทุนการจัดท�ำรายการ และ
วัดมูลค่าต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุน
ทั่วไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ แ ละดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ สุ ท ธิ ร วมเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ โดยเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ส่ ว นใหญ่
เป็นอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ คือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินรับฝาก
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี ถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากที่
ครบก�ำหนดตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน

260 กลับไปที่หน้าสารบัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยวัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้
การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคิดลดกระแส
เงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลงที่ค�ำนวณจากข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาดของอัตราที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพ
คล่องส�ำหรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารนั้น
46.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส�ำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินลงทุนทั่วไป

ยอดต้นปี
ก�ำไรสุทธิที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้น
ขายเงินลงทุน
ลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
ยอดปลายปี

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

105
1
(1)
(32)

144
2
(4)
(7)
(30)

73

105

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับที่ 3 เป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยค�ำนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทตามสัดส่วนที่ธนาคารลงทุน ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระส�ำคัญ

47 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
การเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีก 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 12,387,365,839.50 บาท เป็น
15,140,113,803.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น
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ขอมูลธนาคาร
ชื่อบร�ษัท :
เลขทะเบียนบร�ษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตั้งสำนักงานใหญ :

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ.480)
ธนาคารพาณิชย
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท :
โทรสาร :
ศูนยบร�การลูกคา (Care Center) :
อีเมล :
นักลงทุนสัมพันธ :
อีเมล :
งานเลขานุการบร�ษัท :
อีเมล :
เว็บไซต :

0-2638-8000 และ 0-2626-7000
0-2633-9026
โทรศัพท 0-2626-7777
cimbthai.carecenter@cimbthai.com
โทรศัพท 0-2626-7738
ir@cimbthai.com
โทรศัพท 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
cs@cimbthai.com
http://www.cimbthai.com

บุคคล/แหลงอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย :
ที่อยู :
โทรศัพท :
โทรสาร :
SET Contact Center :
เว็บไซต :
อีเมล :

บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999
http://www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th

ผูสอบบัญชี :
ที่อยู :

บร�ษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท :
โทรสาร :
โดย :

0-2344-1000, 0-2286-9999
0-2286-5050
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ขอมูลหลักทรัพย
ทุนจดทะเบียน :

12,387,365,839.50 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนหกหมื่น
หาพันแปดรอยสามสิบเกาบาทหาสิบสตางค)

แบงออกเปน :

หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน (สองหมื่นสี่พันเจ็ดรอย
เจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)
: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

ทุนที่ออกและชำระแลว :

12,387,365,839.50 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนหกหมื่น
หาพันแปดรอยสามสิบเกาบาทหาสิบสตางค)

ประกอบดวย :

หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน
(สองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่น
หนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)
: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

CONTACT US!
นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท
อีเมล

0-2626-7738
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท
อีเมล

0-2638-8287 และ 0-2638-8274
cs@cimbthai.com

ศูนยบร�การลูกคา - Care Center
โทรศัพท
อีเมล

0-2626-7777
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำ�หน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่
ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

ร้อยละ

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำ�กัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25, 32 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2673-9111, 0-2684-6500

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

350,000,000

349,999,994

99.99

2. บริษัท ซีที คอลล์ จำ�กัด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 21 ถ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2626-7070

ติดตามทวงหนี้
และเรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ

385,000

384,993

99.99

3. บริษัท เวิลด์ลีส จำ�กัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2675-6300 โทรสาร 0-2675-6299

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

60,000,000

59,999,998

99.99

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จำ�กัด (ล้มละลาย)
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2398-0027 โทรสาร 0-2383-0201

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ

83,332

31,410

37.69

5. บริษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี3 จำ�กัด (ชำ�ระบัญชี)
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส ชั้น 1 ถ.
เจริญนคร แขวงบางลำ�พู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

บริษัทเฉพาะกิจ

หุ้นสามัญ

10,000

1,282

12.82

6. บริษัท ตะวันนา โฮเต็ล จำ�กัด
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361 โทรสาร 0-2236-3738

โรงแรม

หุ้นสามัญ

33,909

3,390

10.00

7. บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด
2219-2223 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผลิตอาหารกึ่ง
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,000,000

10.00

8. บริษัท สามชัย จำ�กัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จำ�หน่ายเครื่องใช้ หุ้นสามัญ
ไฟฟ้า

40,000,000

4,000,000

10.00

9. บริษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จำ�กัด (เลิก)
1600 ถ .เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

การพาณิชย์

หุ้นสามัญ

10,000

9,993

99.93

10. บริษทั จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด (ล้มละลาย)
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2689-2626

ให้เช่าสำ�นักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์

หุ้นสามัญ

2,000

340

17.00

11. บริษัท โกลเบิล ลิสซิ่ง จำ�กัด (พิทักษ์ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2652-0730

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000

10.00

12. บริษัท ที.พี.เอฟ. ลีสซิ่ง จำ�กัด (ล้มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

6,000,000

600,000

10.00

13. บริษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิตอลแมเนจเม้นท์ จำ�กัด (ร้าง) ที่ปรึกษา
44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น18 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หุ้นสามัญ

100,000

10,000

10.00

14. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด (ร้าง)
149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

500,000

499,999

99.99

15. บริษัทไทย-อัลตราออโต้พาร์ท จำ�กัด (ล้มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ .ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

จำ�หน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ

6,500,000

650,000

10.00

16. บริษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง ลีสซิ่ง จำ�กัด (บริษัทร้าง)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 11 ถ. สุขุมวิท 12-14 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000

10.00

17. บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จำ�กัด (ล้มละลาย)
133/2 สุขุมวิท 21 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

การเงิน

หุ้นสามัญ

240,000

40,000

16.67

18. บริษัท โมเดิร์นแอพไพรซิล จำ�กัด (บริษัทร้าง)
3726/162-163 ชั้น 3 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผู้ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

20,000

2,000

10.00

บริษัท /สถานที่ตั้ง
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อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.80
ต่อปี

ประเภทหลักทรัพย์

1. ตราสารหนี้1 ระยะยาว
ด้อยสิทธิ

2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มี
หลักประกันและมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ (วันที่ออกหุ้นกู้
9 พฤศจิกายน 2555)

9 พฤศจิกายน
2565

22 ธันวาคม
2546

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

การออกตราสารหนี้ของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ไม่มี

ไม่มี

หลัก
ประกัน

ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำ�นวนก่อนวันครบ
กำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดย
จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปีก่อนวันครบกำ�หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยใดๆหลัง
จากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปีก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำ�นวนได้
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
เป็นต้นไปเท่านั้น
(ข) ถ้าผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้
ตามหุ้นกู้นี้ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้
เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำ�หนดเพิม่ เติมในภายหลัง ทัง้ นี้
ในการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเสนอแผนการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และแผนการ
ทดแทน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

ไม่มี

เงื่อนไข
ข้อกำ�หนดสิทธิ

การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้(Moody’s/
Fitch Ratings)

3,000,000,000 อันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้
A+(tha) โดย
บจ. ฟิทช์เรทติ้ง
(ประเทศไทย)

544,502,520 ไม่มี

จำ�นวนและมูลค่า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ถอน
ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด(มหาชน)

ไม่มี

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

266 กลับไปที่หน้าสารบัญ

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.60
ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.35
ต่อปี

3. ตราสารด้อยสิทธิเพือ่ นับเป็น
เงินกองทุนประเภทที่ 22

4.ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น
เงินกองทุนประเภทที่ 22

11 กรกฎาคม
2569

5 กรกฎาคม
2567

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

ไม่มี

ไม่มี

หลัก
ประกัน

การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด
ในแต่ละชุดของตราสารด้อยสิทธิถ้ามีการเรียกใช้สิทธิ
ในการซื้อ ผู้ออกตราสารด้อยสิทธิสามารถไถ่ถอน
และยกเลิกได้เต็มจำ�นวนแต่ไม่รวมจำ�นวนเงินต้นใน
วันใช้สิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรียกใช้สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่าย แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตราสารด้อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่ส่งผลต่อการไถ่ถอนของชุดอื่นๆ โดย 1. แผนการ
ไถ่ถอนหรือการทดแทนจะต้องรวมตราสารทางการ
เงินอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าตราสารด้อยสิทธิที่
จะถูกไถ่ถอนทั้งทันทีหรือก่อนหน้า และ 2. การออก
ตราสารทางการเงินอื่นๆทดแทนจะไม่ส่งผลต่อความ
สามารถในการดำ�เนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด
ในแต่ละชุดของตราสารด้อยสิทธิถ้ามีการเรียกใช้สิทธิ
ในการซื้อ ผู้ออกตราสารด้อยสิทธิสามารถไถ่ถอน
และยกเลิกได้เต็มจำ�นวนแต่ไม่รวมจำ�นวนเงินต้นใน
วันใช้สิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรียกใช้สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี้ยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่าย แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตราสารด้อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่ส่งผลต่อการไถ่ถอนของชุดอื่นๆ โดย 1. แผนการ
ไถ่ถอนหรือการทดแทนจะต้องรวมตราสารทางการ
เงินอื่นๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าตราสารด้อยสิทธิที่
จะถูกไถ่ถอนทั้งทันทีหรือก่อนหน้า และ 2. การออก
ตราสารทางการเงินอื่นๆทดแทนจะไม่ส่งผลต่อความ
สามารถในการดำ�เนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

เงื่อนไข
ข้อกำ�หนดสิทธิ

หมายเหตุ 1. เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง - บงล. ร่วมเสริมกิจ 544.50 ล้านบาท
2. เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต และ 570 ล้านริงกิต

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทหลักทรัพย์

570,000,000
ริงกิตมาเลเซีย

3,371,180,000
(400,000,000
ริงกิตมาเลเซีย)

จำ�นวนและมูลค่า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ถอน
ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)

อันดับความน่าเชื่อ
ถือของหุ้นกู้ AA3
โดย RAM Rating
Services Berhad

อันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้
AA3 โดย RAM Rating Services
Berhad

การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้(Moody’s/
Fitch Ratings)

ไม่มี

ไม่มี

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช1

ประธานกรรมการ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
(หุ้น)
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

1

1

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น กรรมการ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2559

รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียด

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
(หุ้น)
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
- บจ. เวิลด์ลีส

1

1

-

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
- บจ. เซ็นเตอร์ออโต้ลีส
- บจ. เวิลด์ลีส

2
1

2
1

-

นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
- บจ. ซีทีคอลล์

1

1

-

นายธนิต อ่อนนุช
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำ�นักงานกลาง
- บจ. เซ็นเตอร์ออโต้ลีส

2

2

-
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ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

เครือข่าย
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
เขตนครหลวง
และปริมณฑล

โทรศัพท์

โทรสาร

กล้วยน�้ำไท
จักรวรรดิ
เซ็นจูรี่ พลาซ่า
เซ็นทรัลฯ พระราม 3
ท่าเตียน
เทเวศร์
บางรัก
มหานาค
ยานนาวา

0-2712-3185-8
0-2622-5660-1, 0-2622-9049
0-2640-0235-8
0-2673-7035-6
0-2222-4323, 0-2224-8164-5
0-2280-0481-2, 0-2281-5453, 0-2282-3568
0-2234-6209, 0-2234-6435, 0-2234-9884
0-2223-2650, 0-2223-6624, 0-2224-7021
0-2289-3872-3

0-2712-3189
0-2622-5662
02-640-0239
0-2673-7037
0-2224-8164
0-2282-4085
0-2233-5020
0-2224-7022
0-2289-0560

เยาวราช

0-2233-8696, 0-2234-4002, 0-2234-2552,
0-2234-4527, 0-2234-6713

0-2266-4309

ราชวงศ์
ลุมพินี
วรจักร
สยามพารากอน
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน
ส�ำนักสีลม
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
จรัลสนิทวงศ์
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส
เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
เดอะมอลล์ ท่าพระ
เดอะมอลล์ บางแค
ทองหล่อ
บางบอน
บิ๊กซี บางพลี
พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
เมกาบางนา
วัดไทร
สมุทรปราการ
สุขสวัสดิ์
เสนา เฟสท์ เจริญนคร

0-2221-1333, 0-2224-8162-3
0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761
0-2223-5058, 0-2223-4988
0-2610-9742-5
0-2626-7101-3
0-2770-4300
0-2670-1621-2
0-2411-0339, 0-2411-3603-4
0-2665-8181, 0-2665-9906-7
0-2745-7314-5
0-2884-6725-7
0-2872-4307-8
0-2477-7287-8
0-2455-3515, 0-2413-0739, 0-2803-0608
0-2221-7679, 0-2221-7395, 0-2224-8053
0-2416-8277-8, 0-2894-4075-6
0-2312-9695-6
0-2746-0330-1
0-2105-1205-6
0-2415-0909, 0-2415-1235, 0-2415-1378
0-2387-1806, 0-2387-1849, 0-2702-8618-9
0-2463-2130, 0-2463-5345-6
0-2108-9081-4

0-2222-3190
0-2286-0223
0-2224-9011
0-2610-9746
0-2626-7104
0-2770-4311
0-2670-1623
0-2411-2245
0-2665-9908
0-2745-7316
0-2884-6728
0-2872-4309
0-2477-7289
0-2803-8609
0-2391-4790
0-2416-8279
0-2312-9596
0-2746-0332
0-2105-1209
0-2415-2712
0-2389-1349
0-2463-5344
0-2108-9085

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เขตนครหลวง
และปริมณฑล

โทรศัพท์

โทรสาร

หนองแขม
อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
เอกมัยพาวเวอร์ เซ็นเตอร์
งามวงศ์วาน
ซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต
เดอะมอลล์ บางกะปิ
ตลาดยิ่งเจริญ
ถนนรัตนาธิเบศร์
บางเขน
บางใหญ่
พหลโยธิน
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
แฟชั่น ไอส์แลนด์
เมืองทองธานี
รังสิต
ลาดพร้าว
วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
วังหิน
ห้วยขวาง
หัวหมาก
ไอที สแควร์

0-2421-1122, 0-2421-1460, 0-2421-1991
0-2380-6883-4
0-2714-7370-2
0-2580-1601, 0-2580-1920
0-2617-7617-8
0-2704-9156-8
0-2972-3363-5
0-2527-8643-4, 0-2527-8723
0-2511-4353, 0-2512-1716, 0-2512-1791
0-2903-3120, 0-2903-3125
0-2278-1079, 0-2279-5088, 0-2279-8662
0-2958-5310-3
0-2947-5188, 0-2947-5189
0-2981-4135, 0-2981-4172
0-2531-5893, 0-2567-2232, 0-2959-1990
0-2530-1372, 0-2538-2493-4
0-2913-9783-5
0-2942-6206-8
0-2277-0554, 0-2277-2863, 0-2277-9955
0-2377-1362-3, 0-2377-2555
0-2576-0476-7, 0-2576-0374

0-2421-3788
0-2380-6894
0-2714-7347
0-2580-2451
0-2617-7619
0-2704-9159
0-2972-3366
0-2527-8722
0-2511-4320
0-2903-3127
0-2279-0737
0-2958-5314
0-2947-5190
0-2981-4446
0-2531-3020
0-2530-1371
0-2913-9786
0-2942-6218
0-2277-0903
0-2377-1365
0-2576-0428

สาขาย่อยสีตบุตร
(สาขาใน 7-Eleven)

0-614-060677

0-2214-7445

พื้นที่ภาคใต้

โทรศัพท์

โทรสาร

กระบี่
เกาะสมุย
เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต
ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่

0-7563-0572-5
0-7744-7529-32
0-7636-7008-9
0-7436-7500-3
0-7531-3201-4
0-7621-1501, 0-7621-7153, 0-7625-8411
0-7431-1906, 0-7432-4050-1
0-7721-3177, 0-7727-3574-5
0-7423-5777, 0-7422-5606-8

0-7563-0576
0-7744-7533
0-7636-7010
0-7436-7504
0-7531-3707
0-7621-1502
0-7431-4391
0-7727-3575
0-7422-5151
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พื้นที่ภาคกลาง

โทรศัพท์

โทรสาร

กาญจนบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
หัวหิน
อ้อมน้อย

0-3451-7554-7
0-3428-0198-9, 0-3425-4233-4
0-3242-5148, 0-3242-5302
0-3471-1142, 0-3471-2429, 0-3472-3568
0-3481-0955-6, 0-3481-0242
0-3253-1461-2
0-2810-5211-2

0-3451-7558
0-3425-1028
0-3242-8227
0-3472-4046
0-3481-0957
0-3253-1463
0-2810-5213

พื้นที่
ภาคตะวันออก

โทรศัพท์

โทรสาร

จันทบุรี
ชลบุรี
ถนนพัทยาสาย 3
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
ระยอง
หนองมน

0-3934-0212-5
0-3878-2161-4
0-3848-8140-1
0-3845-7574-7
0-3877-1480-1, 0-3877-0187
0-3861-1220, 0-3861-1588-9
0-3874-6135-6

0-3934-0216
0-3878-2166
0-3848-8142
0-3845-7578
0-3877-1482
0-3861-4870
0-3874-5766

พื้นที่ภาคเหนือ

โทรศัพท์

โทรสาร

เชียงราย
เชียงใหม่
เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
มีโชค
แม่สอด
แม่สาย
ล�ำปาง

0-5371-4029-30, 0-5371-9377-8
0-5341-8338-40
0-5328-4447-8
0-5621-1137, 0-5622-2939, 0-5622-7473
0-5525-2179, 0-5525-2199, 0-5524-4060
0-5323-0240-3
0-5554-6141-4
0-5364-2495-7
0-5432-3883-4, 0-5432-3902-3

0-5371-5905
0-5328-7078
0-5328-4449
0-5622-7474
0-5524-4061
0-5323-0244
0-5554-6145
0-5364-2498
0-5432-3907
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พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์

โทรสาร

ขอนแก่น
นครราชสีมา
สุรินทร์
อุดรธานี
อุบลราชธานี

0-4322-0812, 0-4322-0925, 0-4332-2677
0-4424-4133, 0-4424-4153
0-4452-1464-7
0-4222-3248-9, 0-4234-4097
0-4528-4224-5, 0-4531-3395

0-4322-1731
0-4425-8161
0-4452-1468
0-4224-7184
0-4531-3467

ในที่ท�ำการสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ยานนาวา
ลุมพินี
หัวหิน

0-2289-3872-3
0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761
0-3253-1461-2

0-2289-0560
0-2286-0223
0-3253-1463

นอกสถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

จังซีลอน 2
ซอยนานา
ถนนข้าวสาร (ริกก้า อินน์)
ถนนนเรศด�ำริห์ หัวหิน
ถนนรามบุตรี
ถนนลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่
ถนนเลียบหาดพัทยา
สนามบินดอนเมือง (ขาเข้า 2)
สนามบินดอนเมือง (ขาเข้า)
สนามบินดอนเมือง (ขาออก)
สยามเซ็นเตอร์
อาคารธรรมเลิศ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
ถนนนเรศด�ำริห์ 2 หัวหิน
โรงแรมอัสสาสะ หัวหิน

0-7629-5027
0-2656-7016
0-2629-4030
0-3253-3018
0-2629-0171
0-5327-2082
0-3841-3547
0-2504- 3591
0-2504-3224
0-2504-3390
0-2658-1530
0-2255-1453
0-7569-5576
0-3253-0077
0-3253-2273

0-7629-5028
0-2656-7017
0-2629-4031
0-3253-3019
0-2629-0172
0-5327-2083
0-3841-3548
0-2504-3592
0-2504-3225
0-2504-3391
0-2658-1531
0-2255-1454
0-7569-5577
0-3253-0078
0-3253-2274

ส�ำนักงานแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
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นอกสถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

สีลม
ภูเก็ต
บีทีเอส ศาลาแดง

0-2236-4747-8
0-7621-1501
0-2632-9091

0-2236-4749
0-7625-8411
0-2632-9092

ศูนย์ธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์ธุรกิจยานนาวา
ศูนย์ธุรกิจบางบอน
ศูนย์ธุรกิจหนองแขม
ศูนย์ธุรกิจลาดพร้าว
ศูนย์ธุรกิจรังสิต
ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา
ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น
ศูนย์ธุรกิจอุดรธานี
ศูนย์ธุรกิจอุบลราชธานี
ศูนย์ธุรกิจชลบุรี
ศูนย์ธุรกิจนครสวรรค์
ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่
ศูนย์ธุรกิจนครปฐม
ศูนย์ธุรกิจสมุทรสาคร
ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต
ศูนย์ธุรกิจสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่
ศูนย์ธุรกิจกระบี่
ศูนย์ธุรกิจทุ่งสง

0-2291-2874, 02-291-2650
0-2894-4075-6, 0-2416-8277-9
0-2421-1122, 0-2421-2266
0-2936-9116
0-2959-2212-4, 0-2959-0046-8
0-4425-8162, 0-4426-2447
0-4322-0925, 0-4322-0812
0-4234-3846 , 0-4234-3856-7
0-4528-4225, 0-4531-3395
0-3878-1365-6
0-5622-2939, 0-5631-1611
0-5321-1633, 0-5321-4035
0-3428-0170, 0-3428-0173, 0-3428-0177
0-3442-8812-4
0-7621-4651-2
0-7721-3640, 0-7721-3643
0-7423-3037, 0-7424-5011
0-7562-4506
0-7533-2192

0-2289-0560
0-2416-8279
0-2421-3788
0-2530-1371
0-2531-3020
0-44258-161
0-4322-1731
0-4224-7184
0-4531-3467
0-3878-2166
0-5622-7474
0-5328-7078
0-3425-1028
0-3481-0957
0-7621-1502
0-7727-3575
0-7422-5151
0-7563-0-576
0-7533-2565
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