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พันธกิจ

“มุ�งสู �การเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำ
ของประเทศไทย ด�วยการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมทางการเง�น 
พร�อมบร�การที่เป�นเลิศให�แก�ลูกค�า
อย�างไร�พรมแดน โดยการผสมผสาน
จ�ดแข็งกับกลุ�มซีไอเอ็มบี”

“เป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำ
ของประเทศไทยเพ�่อผู�ที ่เกี ่ยวข�อง”

ว�สัยทัศน�

ค�านิยมองค�กร

“ค�านิยมองค�กรสะท�อนหลักความคิด
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ค�านิยมนี้ จะไม�เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและสถานการณ� 
หร�อบุคคลใด แต�จะเป�นรากฐาน
ของวัฒนธรรมองค�กร
และเป�นหัวใจของธนาคาร”

CTHAI:

Teamwork - การทำงานเป�นทีม
ธนาคารเชื่อมั่นในการทำงานเป�นทีม
เพราะศักยภาพที่แท�จร�งนั้น
ย�อมเกิดจากความร�วมมือร�วมใจกัน
ของการทำงาน

Customer - มุ�งให�ความสำคัญกับลูกค�า
ธนาคารเห็นคุณค�าและเคารพ
ความแตกต�างของแต�ละบุคคลและองค�กร 
โดยให�ความสำคัญต�อความต�องการ
ที่แตกต�างกันของลูกค�าแต�ละท�าน
เป�นสำคัญ เพ�่อการบร�การที่เป�นเลิศ 
และความสัมพันธ�ที่ต�อเนื่อง

Honesty - ความซื่อสัตย�
ธนาคารให�ความสำคัญกับความซื่อตรง
เป�นอย�างยิ�ง โดยตระหนักดีว�าธุรกิจ
ธนาคารเป�นธุรกิจที่อาศัย ความเชื่อถือ
ไว�วางใจเป�นหลัก ธนาคารพร�อม
ที่จะยอมรับทั้งความสำเร็จและอุปสรรค
ที่เกิดข�้น ซึ่งจะทำให�ลูกค�ามอบความ
ไว�วางใจใช�บร�การของธนาคาร

Innovation - สร�างนวัตกรรม
ธนาคารมุ�งมั่นพัฒนาอย�างต�อเนื่อง
โดยอาศัยพลังแห�งความคิดสร�างสรรค�
และสมรรถนะของพนักงาน สนับสนุน
ให�ทุกคนสร�างสรรค�สิ�งใหม�ๆ 
ที่ไม�เหมือนใคร เพ�่อช�วยนำพาองค�กร
บรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว�

ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ�งที่จะเป�นธนาคารอาเซียน
ชั้นนำในประเทศไทย โดยการผสาน
จ�ดแข็งกับกลุ�มซีไอเอ็มบี ทั้งด�านบุคลากร
ผลิตภัณฑ� และเคร�อข�าย เพ�่อสร�างโอกาส 
และผลประโยชน�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ กลุ�มซีไอเอ็มบี ภายใต�ยุทธศาสตร� ‘FORWARD 23’
เราคำนึงถึงลูกค�าเป�นศูนย�กลาง ตระหนักถึงการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ทั้งการให�ความสำคัญกับข�อมูล ความรู� และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งการใส�ใจในการพัฒนาบุคลากร เพ�่อให�เราเป�นมากกว�าธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มุ�งมั่นสนับสนุนทุกโอกาสของลูกค�า 
ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างมีพลัง นั่นหมายถึง การก�าวผ�านข�อจำกัดไปได�
และไปได�ไกลเหนือความคาดหมาย ซึ่งต�องใช�ทั้งกำลังใจ
ที่มองเป�าหมายเดียวกันอย�างมุ�งมั่น ด�วยกำลังความสามารถ
จากความเชี่ยวชาญทางการเง�นและเทคโนโลยียุคใหม�
พร�อมกับความร�วมมือของทีมงานและเคร�อข�ายที่เข�มแข็ง
เพ�่อร�วมผลักดันให�เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเป�นกำลังสำคัญ
ให�ภูมิภาคอาเซียนของเราพัฒนาไกลอย�างไม�หยุดยั้ง

กาวไปได ไกลไดอีก

รายงานประจําป� 2562



4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)



5

โลกดิจ�ทัล คือ ความท�าทายใหม�ๆ ที่เกิดข�้นตลอดเวลา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร�อมที่จะพาลูกค�าก�าวข�าม
ความเปลี่ยนแปลงของโลกการเง�นการธนาคารยุคดิจ�ทัลไปด�วยกัน
ด�วยบร�การหลากหลายทางการเง�น ที่ให�ทุกคนเข�าถึงและใช�งานง�ายข�้น
สะดวกและลงตัวกับชีว�ต เพ�ยงแค�ปลายนิ�วสัมผัส

ยากเปนงาย 24 ชั่วโมงทุกวัน

รายงานประจําป� 2562
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พลังใจที่เข�มแข็ง คือ จ�ดเร��มต�นของการสร�างความสำเร็จร�วมกัน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพ��มพ�นความรู� ความสามารถ สร�างสรรค�โอกาสในการสร�างแรงบันดาลใจ
เพ�่อส�งมอบผลงานที่โดดเด�นเป�นรูปธรรม ให�ทุกงานกลายเป�นความภูมิใจ 
และเป�นพลังบวกส�งต�อกันอย�างไม�สิ�นสุด

แรงบันดาลใจ ใจบันดาลแรง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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สายสัมพันธ เครือขายธุรกิจ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผนวกกับความแข็งแกร�งของกลุ�มซีไอเอ็มบี
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในตลาดอาเซียน
เราพร�อมนำเสนอผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมการเง�น 
ประสานเคร�อข�ายธุรกิจที่มีคุณค�าแก�ลูกค�า
เพ�่อเป�ดประตูแห�งโอกาสให�เลือกมากข�้นและกว�างข�้นอย�างมั่นใจ

รายงานประจําป� 2562
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การศึกษา คือ รากฐานที่ดีของสังคม และการพัฒนาประเทศ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาการศึกษา
ให�สอดรับกับความแข็งแกร�งของสังคม และชุมชนที่แตกต�างกัน
ด�วยมุ�งหวังที่จะเห็นสังคมเต็มไปด�วยรอยยิ�ม 
สร�างเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดี และสิ�งแวดล�อมที่น�าอยู�มากข�้น
ในแนวทางที่เหมาะสม สดใสและยั่งยืน

ยืนได ยั่งยืน

รายงานประจําป� 2562



ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

สินทรัพย

296 301
356

392
350

385

2560 2561 2562

พันล�านบาท

กำไรสุทธิ

71
385

7

1,502

- 804

424

2560 2561 2562

ล�านบาท

12ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ราคาหุน
บาทต�อหุ�น

2560 2561 2562

1.07

0.77

0.53

อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
18.0%

การเติบโตของกำไรสุทธิ
21657.77%

กำไรจาก
การดำเนินงาน
กอนหัก
สำรองฯ

3,945

2560 2561 2562

5,542 5,191
4,515

2,949

1,800

ล�านบาท

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม



2562

318,927

36,922

10,747

2,936

13,682

0.00

1.10

0.77

2561

267,552

33,052

10,202

2,952

13,155

0.01

1.10

1.07

353,386

38,521

10,907

3,247

14,155

0.04

1.09

0.53

2560

งบการเงินรวม

25612560

315,997

34,380

7,826

1,662

9,489

-0.03

264,983

31,324

7,588

2,476

10,064

0.00

2562

350,225

34,925

7,513

1,550

9,063

0.01

งบการเงินเฉพาะธนาคารลานบาท

หนี้สินรวม

ส�วนของเจ�าของ

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได�ที ่ ไม�ใช�ดอกเบี้ย

รายได�รวม

กำไรต�อหุ�นขั ้นพ�้นฐาน (บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

ราคาป�ด (บาท)

ณ สิ�นป�

เงินใหสินเชื่อ*

เงินฝาก

211

177

17.0%

1.3%

0.1%

4.8%

226

185

19.3%

0.0%

0.0%

4.3%

240

199

18.0%

4.0%

0.4%

4.6%

พันล�านบาท

* ไม�รวมสถาบันการเง�น หักรายได�รอตัดบัญชี

พันล�านบาท

25622560 2561

231

199

17.4%

1.2%

0.1%

4.6%

205

178

16.6%

0.2%

0.0%

4.7%

219

185

18.7%

-2.5%

-0.2%

4.3%
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อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง / BIS Ratio

อัตราผลตอบแทน
ตอสวนของเจาของ / ROE

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพย / ROA

อัตราสวนสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม /
Gross NPL Ratio

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย
3.31%

การเติบโตของเงินใหสินเชื่อ*
6.1%
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สารจากประธานกรรมการ

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ในป� 2562 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกต�างประสบกับป�ญหาความท�าทายต�างๆ ท�ามกลางสงครามการค�าที่ยืดเยื้อและการลงทุนภายในประเทศ
ที่ชะลอตัวลง ภาวะการชะลอตัวดังกล�าวเกิดข�้นในขณะที่ทั่วโลกยังคงประสบกับป�ญหาความไม�เท�าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม และว�กฤตสภาพ
ภูมิอากาศที่นับวันจะทว�ความรุนแรงยิ�งข�้น ประกอบกับการแพร�ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาเมื่อไม�นานมานี้ ซึ่งจะทำให�ภาคการท�องเที่ยวซบเซาและ
ส�งผลกระทบด�านลบต�อเศรษฐกิจไทยโดยรวมในป� 2563

อย�างไรก็ตาม แม�เศรษฐกิจโลกจะยังคงผันผวน ประเทศไทยยังจัดเป�นประเทศเป�าหมายของการลงทุนจากต�างประเทศ สถิติการยื่นขอการส�งเสร�ม
ของโครงการการลงทุนโดยตรงจากต�างประเทศ (Foreign Direct Investment) ใน 9 เดือนแรกของป� 2562 เพ��มข�้นร�อยละ 69 จากช�วงเวลาเดียวกัน
ของป� 2561 อันเป�นผลจากมาตรการภาครัฐในการส�งเสร�มการลงทุนและการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจ ตลอดจนป�จจัยแวดล�อมที่เอื้อต�อการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย

ธุรกิจธนาคารต�องประสบกับป�ญหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ� (Disruption) โดยไม�คาดคิดในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค�า
และท�ามกลางการแข�งขันจากคู�แข�งยุคดิจ�ทัล ทั้งนี้ จากสถิติของ Global Digital Report 2019 ประเทศไทยจัดอยู�ในอันดับ 1 ที่มีการทำธุรกรรม
การเง�นผ�านอินเทอร�เน็ตมากที่สุด อันดับ 2 ด�านการครอบครองสกุลเง�นดิจ�ทัล (Cryptocurrency) และอันดับ 3 ด�านธุรกิจซื้อขายสินค�าผ�าน
โทรศัพท�มือถือ ซึ่งธนาคารแห�งประเทศไทยเร��มยอมรับการทำธุรกรรมการเง�นยุค Digital Revolution มากข�้น โดยจะมีการวางหลักเกณฑ�สำหรับ 
Standalone Digital Banks และการออกสกุลเง�นดิจ�ทัลเพ�่ออำนวยความสะดวกแก�การทำธุรกรรมข�ามประเทศในอนาคตอันใกล�นี้ จากแนวโน�ม
ภายนอกดังกล�าว จำเป�นอย�างยิ�งท่ีธนาคารจะต�องสานต�อโครงการปรับเปล่ียนองค�กรสู�การเป�นธนาคารนวัตกรรมท่ีพร�อมรองรับสภาวะการดำเนิน
ธุรกิจในอนาคต และก�าวสู�การเป�นธนาคารชั้นนำในโลกธุรกิจยุคดิจ�ทัล

ในป� 2562 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 1,501.6 ล�านบาท เพ��มข�้น 216 เท�าจากกำไรสุทธิในป� 2561 และเป�นกำไร
สุทธิจำนวนสูงที่สุดของธนาคาร โดยเป�นผลจากการตั้งสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงร�อยละ 47.7  และรายได�จากการดำเนินงานเพ��มข�้นร�อยละ 
3.5 ในขณะที่สถานะเง�นกองทุนยังคงแข็งแกร�ง โดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง (BIS Ratio) ร�อยละ 18 และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ร�อยละ 13
ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

นอกเหนือจากการสร�างผลประกอบการให�แข็งแกร�งแล�ว สิ�งที่ธนาคารมุ�งเน�นในป� 2562 คือ การสร�างรากฐานที่มั่นคงเพ�่อสานต�อการปรับเปลี่ยน
องค�กรอย�างต�อเนื่อง โครงการ Fast Forward ของธนาคารเป�นกลไกหลักในการวางกลยุทธ�เชิงรุกใหม�ๆ ทั่วทั้งองค�กร เพ�่อเสร�มความแข็งแกร�งของ
ผลิตภัณฑ�ที่นำเสนอ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให�มีความคล�องตัว และสร�างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความพร�อมและสามารถปรับตัวตาม
สถานการณ�ได�อย�างรวดเร็ว สำหรับป� 2563 ธนาคารจะยังคงเน�นการเสร�มสร�างประสบการณ�ที่ดีของลูกค�าโดยพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ
ว�เคราะห�ข�อมูลขั้นสูง ตลอดจนเพ��มการใช�เทคโนโลยีให�มากข�้น คณะกรรมการธนาคารจะยังคงสนับสนุนเป�าหมายของธนาคารในการก�าวสู�การเป�น
‘ธนาคารอาเซียน’ ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายในป� 2566 

การกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงเป�นเสาหลักของวัฒนธรรมองค�กร การดำเนินธุรกิจโดยมีมาตรฐานความโปร�งใสสูงสุดจะช�วยให�ธนาคารสามารถ
ขับเคลื่อนการสร�างคุณค�าที่ยั่งยืนสำหรับผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�าย ทั้งนี้ เพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบายของกลุ�มซีไอเอ็มบี ธนาคารจะยังคงขับเคลื่อน
องค�กรเพ�่อให�เกิดแนวปฏิบัติที่ดีทางธุรกิจอย�างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคารทุกท�านที่ได�ทุ�มเททำงานหนักมาตลอดทั้งป� และ
ขอขอบคุณคุณจักรมณฑ� ผาสุกวนิช คุณมาร�ษ สมารัมภ� คุณจ�ตรพงษ� กว�างสุขสถิตย� ดาโต�ะ ลี ค็อก ควอน ดาตุก� โจเซฟ โดมินิค ซิลวา และ
คุณกิตติพันธ� อนุตรโสตถิ ซึ่งสิ�นสุดการดำรงตำแหน�งกรรมการในป� 2562 และขอต�อนรับกรรมการใหม� ได�แก� คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิร�กุล คุณณัฐศักดิ์ 
โรจนพ�เชฐ และคุณนิติ จ�งนิจนิรันดร� โดยเฉพาะอย�างยิ�ง ผมขอแสดงความขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นทุกท�านที่ให�ความไว�วางใจและการสนับสนุน
แก�ธนาคารด�วยดีเสมอมา 

15 รายงานประจําป� 2562



นายอดิศร เสริมชัยวงศ

16

กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)



สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

17 รายงานประจําป� 2562

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

ป� 2562 เป�นป�ท่ีเต็มไปด�วยความท�าทายอีกป�หน่ึงสำหรับประเทศไทย โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ป� อันเป�นผลมาจากการหดตัวของภาคการส�งออก
จากการแข็งค�าของเง�นบาทและสงครามการค�าที่ยืดเยื้อระหว�างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการชะลอตัวของการบร�โภคและการลงทุนภาคเอกชน
หนี้ครัวเร�อนที่พ��งสูงข�้น และภาวะภัยแล�งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ป�

แม�จะประสบกับป�ญหาความท�าทายต�างๆ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงเดินหน�าโครงการ Fast Forward การลงทุนและความทุ�มเทในการดำเนินโครงการดังกล�าว
เร��มส�งผลงอกเงย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ�มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิจำนวน 1,501.6 ล�านบาท ซึ่งสูงสุดเป�นประวัติการณ�และเพ��มข�้นจาก
กำไรสุทธิ 6.9 ล�านบาทในป� 2561 ป�จจัยหลักมาจากการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย� ทำให�การตั้งสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงร�อยละ 47.7 รายได�จากการ
ดำเนินงานเพ��มข�น้เป�น 14.2 พันล�านบาท จากรายได�ดอกเบ้ียสุทธิท่ีเพ��มข�น้ 160.6 ล�านบาท ซ่ึงเป�นผลจากการขยายตัวของสินเช่ือและรายได�ดอกเบ้ียจากธุรกิจเช�าซ้ือ
และเง�นลงทุน อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ยลดลงจากร�อยละ 3.71 ในป� 2561 มาอยู�ที่ร�อยละ 3.31 จากการเน�นปล�อยกู�ลูกค�าคุณภาพมากข�้น 
ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�้นมาอยู�ที่ 9.6 พันล�านบาท เนื่องจากค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานและค�าใช�จ�ายอื่นๆ เพ��มข�้น หลังจากมีการแก�ไขเพ��มเติมกฎหมาย
คุ�มครองแรงงานให�จ�ายค�าชดเชยเพ��มข�้นแก�พนักงานเกษียณอายุและพนักงานที่ทำงานมานาน ประกอบกับค�าใช�จ�ายตามโครงการ Fast Forward ทำให�อัตราส�วน
ค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นเป�นร�อยละ 68.1 จากร�อยละ 62.1 กลุ�มธนาคารมีเง�นให�สินเชื่อรวม 242.1 พันล�านบาท เติบโตร�อยละ 6.3 เง�นฝากเท�ากับ 241.5 
พันล�านบาท เพ��มข�้นร�อยละ 3.1 สถานะเง�นกองทุนยังคงแข็งแกร�ง โดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงร�อยละ 18 และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ร�อยละ 13 ซึ่งสูง
กว�าเกณฑ�ทางการและเป�าหมายภายใน

จากการดำเนินโครงการ Fast Forward ธนาคารสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผสานการทำงานข�ามสายงาน และเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจต�างๆ ให�เกิดผล
เป�นรูปธรรม โดยปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอและว�ธีการทำงานให�ปรับตามสถานการณ�ได�รวดเร็วข�้น ตอบสนองตลาดดีข�้น และเน�นผลสัมฤทธิ์มากข�้น หน�วยงานต�างๆ 
มีการพัฒนาปรับปรุงดีข�้น อาทิ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต�มียอดอนุมัติสินเชื่อใหม�สูงสุดเป�นประวัติการณ� จากการจัดเซ็กเมนต�ตัวแทนจำหน�ายและกลยุทธ�เจาะลูกค�า
ในแต�ละเซ็กเมนต� พอร�ตสินเชื่อมีหลักประกันขยายตัวร�อยละ 9 แม�ว�าได�รับผลกระทบจากการประกาศใช�หลักเกณฑ�การคำนวณอัตราส�วนเง�นให�สินเชื่อต�อมูลค�า
หลักประกันใหม�ช�วงต�นป� สำหรับธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง ธนาคารเน�นการนำเสนอผลิตภัณฑ�กองทุนรวมและประกันภัยมากข�้น ทำให�รายได�ค�าธรรมเนียมและ
บร�การสุทธิเพ��มข�้นร�อยละ 21 ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ อย�างกระบวนการทำงานอัตโนมัติด�วยหุ�นยนต� และปรับปรุงการปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น ธนาคารจะยังคงสานต�อกระบวนการพัฒนาต�างๆ ตามโครงการ Fast Forward เพ�่อให�การปรับเปลี่ยนองค�กรเป�นไปอย�างต�อเนื่องพร�อม
ก�าวสู�การเป�นธนาคารขนาดกลางที่แข็งแกร�งและทำกำไร ตลอดจนแข�งขันได�อย�างยั่งยืนในภาวะที่ธุรกิจธนาคารมีพัฒนาการอย�างรวดเร็ว

ในยุคปฏิวัติสู�โลกดิจ�ทัล ธนาคารใช�ระบบดิจ�ทัลเพ�่อขยายธุรกิจให�รวดเร็วข�้นและเข�าถึงลูกค�ามากข�้นจากที่ลำพังสาขารูปแบบเดิมไม�สามารถทำได� โดยปรับเปลี่ยน
ว�ธีการทำงานครั้งใหญ� ลดการพ�่งพาผู� ให�บร�การภายนอกและจัดตั้งทีมภายในเพ�่อพัฒนาระบบเอง ทำให�สามารถเป�ดใช�แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking 
ได�ภายในเวลาเพ�ยง 6 เดือน ท้ังน้ี ณ สิ�นเดือนธันวาคม 2562 ธุรกรรมโอนเง�นเกือบร�อยละ 90 และธุรกรรมซ้ือกองทุนรวมกว�าคร�ง่หน่ึงดำเนินการผ�านแอปพลิเคชันน้ี 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได�รุกคืบการให�สินเชื่อด�วยแอปพลิเคชัน CIMB THAI Auto โดยลูกค�าสมัครขอสินเชื่อได�ภายในเวลาเพ�ยง 5 นาทีและทำนัดหมายภายในเวลา
เพ�ยง 3 ชั่วโมง ธนาคารยังร�วมกับ 9F เป�ดตัวแอปพลิเคชัน Mobile Lending และร�วมกับ NEO Money พัฒนาแอปพลิเคชันรวมหนี้ Debt Consolidation เป�น
รายแรก นอกจากนี้ ธนาคารมุ�งใช� Big Data ในการสร�างความแตกต�าง โดยเสร�มสร�างศักยภาพด�าน Advanced Analytics ภายในองค�กร เพ�่อว�เคราะห�และ
แปลงข�อมูลธุรกรรมต�างๆ มาใช�พัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การให�ตรงตามความต�องการของลูกค�ามากข�้น  

ธนาคารตระหนักดีว�าพนักงานคือหัวใจขององค�กร จ�งให�ความสำคัญยิ�งกับการเสร�มสร�างความรู�ความชำนาญให�แก�พนักงานอย�างต�อเนื่อง เพ�่อเติมเต็มศักยภาพ
ให�พนักงานสามารถทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพในยุคดิจ�ทัล อีกทั้งยังมุ�งสร�างความผูกพันของพนักงานต�อองค�กรผ�านกิจกรรมต�างๆ ซึ่งจะช�วยสร�างความรู�สึก
ของการเป�นเจ�าของร�วมและส�งเสร�มความร�วมมือในหมู�พนักงาน จากความมุ�งมั่นดังกล�าว ส�งผลให�ธนาคารเป�นหนึ่งในธนาคารเพ�ยงสองแห�งในประเทศที่ได�รับ
รางวัล Best Companies to Work for in Asia (Thailand) จาก HR Asia  

นับจากป� 2563 เป�นต�นไป ธนาคารมุ�งเดินหน�าก�าวสู�การเป�นธนาคารดิจ�ทัลเต็มรูปแบบที่ให�บร�การครอบคลุมอาเซียน (Digital Bank with ASEAN Reach) 
ด�วยการสร�างประสบการณ�ที่ดีแก�ลูกค�า ธนาคารพร�อมก�าวสู�การเป�นผู�นำในธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง โดยอาศัยเคร�อข�ายธุรกิจบร�หารเง�นของธนาคารที่มี
ความเชี่ยวชาญเป�นที่ยอมรับนำเสนอผลิตภัณฑ�บร�หารความมั่งคั่งและบร�การให�คำปร�กษาครบวงจรร�วมกับกลุ�มซีไอเอ็มบีแก�ลูกค�ากลุ�ม Affluent ที่มีความรู�
ความเข�าใจผลิตภัณฑ�ท่ีซับซ�อนและค�อนข�างเลือกสรรการลงทุน สำหรับด�านธุรกิจขนาดใหญ� ธนาคารมุ�งขยายธุรกิจในกลุ�มลูกค�าท่ีคัดสรรแล�ว โดยเน�นบรรษัทธุรกิจ
ที่มีคุณภาพสูงเพ�่อให�การขยายสินเชื่อมีความยั่งยืนและบรรลุเป�าการเติบโตสินเชื่อร�อยละ 11 ในป� 2563 ด�วยยอดเง�นให�สินเชื่อรวม 80 พันล�านบาท

ภายใต�สภาวะการแข�งขันท่ีทว�ความรุนแรงข�น้ ธนาคารต�องดำเนินธุรกิจด�วยอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ท่ีลดต่ำลง ดังน้ัน ธนาคารจ�งเน�นกลยุทธ�การทำประโยชน�
สูงสุดจากค�าใช�จ�ายและการเพ��มผลิตภาพ เพ�อ่ลดอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ลงสู�ระดับท่ีแข�งขันได�ท่ีประมาณร�อยละ 50 ภายในป� 2566 โดยอาศัย 3 ป�จจัยหลัก คือ 
การพัฒนาการให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัล การพัฒนากระบวนการทำงานด�วยระบบอัตโนมัติ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให�มีความคล�องตัวรวมถึง
การใช�รูปแบบการทำงานที่เน�นการสร�างคุณค�าสูงสุด นอกจากนี้ ธนาคารยังได� ใช�แนวคิดความยั่งยืนกับรูปแบบการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล�องกับเป�าหมาย
ของกลุ�มซีไอเอ็มบีในการเป�นผู�นำธุรกิจธนาคารด�านความยั่งยืน โดยเป�นธนาคารแห�งแรกที่ให�สินเชื่อรถจักรยานยนต�ไฟฟ�า ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันรวมหนี้
อันเป�นส�วนหนึ่งของการให�สินเชื่ออย�างรับผิดชอบ 

ในนามของคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผมขอแสดงความขอบคุณต�อผู�ถือหุ�น ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับความไว�วางใจ
และการสนับสนุนที่มีให�แก�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อย�างต�อเนื่องเสมอมา 
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เต็งกู ซาฟรูล เต็งกู อับดุล อาซิส

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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กลุ�มซีไอเอ็มบี
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

ป� 2562 จัดเป�นป�ที่โลกเต็มไปด�วยความผันผวน สงครามทางการค�าที่ยังไม�มีข�อยุติระหว�างสหรัฐอเมร�กาและประเทศจ�น กระบวนการ BREXIT ที่ซับซ�อน และความ
ไม�สงบทางการเมืองโดยทั่วไปในหลายภูมิภาคของโลก ล�วนฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย�างไรก็ตาม เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยยังมีความมั่นคง
โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและทุนสำรองระหว�างประเทศระดับที่แข็งแกร�ง ตลอดจนมีอัตราเง�นเฟ�อระดับที่ไม�น�ากังวลและมีเง�นลงทุนไหลเข�าอย�างต�อเนื่อง

กลุ�มซีไอเอ็มบีมีผลประกอบการที่ดีในป� 2562 โดยสามารถทำตามเป�าส�วนใหญ�ที่ตั้งไว�ซึ่งรวมถึงเป�าผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น สัดส�วนค�าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต�อเง�นให�สินเชื่อ และอัตราส�วนเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป�นส�วนของเจ�าของ นอกจากนี้ กลยุทธ�ระยะปานกลาง คือ โครงการ Forward23 มีความคืบหน�า
โครงการดังกล�าวจะประสบความสำเร็จไม�ได�เลยหากปราศจากความมุ�งมั่นทุ�มเทของบร�ษัทในเคร�ออย�างเช�น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป�นต�น 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิจำนวน 1,501.6 ล�านบาทในป� 2562 จัดว�าสูงสุดเป�นประวัติการณ� เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 6.9 ล�านบาท ในป� 2561 
คิดเป�นการเติบโตถึง 216 เท�า ซึ่งเป�นผลมาจากการตั้งสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงร�อยละ 47.7 และรายได�จากการดำเนินงานเพ��มข�้นร�อยละ 3.5 
ส�วนหนึ่งสุทธิกับการเพ��มข�้นของค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานร�อยละ 13.5 จากค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพ��มสูงข�้นอันเป�นผลมาจากการแก� ไขกฎหมาย
คุ�มครองแรงงาน ประกอบกับค�าใช�จ�ายสำหรับการขยายงานตามโครงการ Fast Forward ทำให�อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นจากร�อยละ 62.1 ในป� 2561
เป�นร�อยละ 68.1 ในป� 2562 

ป� 2562 เป�นป�สุดท�ายของโครงการปรับเปลี่ยนองค�กร Fast Forward ระยะเวลา 2 ป�ของธนาคาร ซึ่งเป�นโครงการที่มุ�งสร�างเคร�่องยนต�ใหม�ในการขับเคลื่อน
การเติบโตและเสร�มสร�างความรู�ความเชี่ยวชาญของธนาคาร เพ�่อทำให�ธนาคารสามารถก�าวข�้นสู�การเป�นธนาคารขนาดกลางที่มีผลประกอบการดีเยี่ยมภายใน
ป� 2566 แนวคิดร�เร��มต�างๆ ในช�วงท่ีผ�านมาตามโครงการ Fast Forward ช�วยปรับเปล่ียนว�ธีการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมุ�งเน�นการเติบโตของธุรกิจรายย�อยเป�นหลัก 
สร�างฐานสมรรถนะด�านการว�เคราะห�ข�อมูลขั้นสูงและสร�างการเติบโตในด�านใหม�ๆ สำหรับธนาคาร เช�น ด�านธนบดีธนกิจ พาณิชย�ธนกิจ และธุรกรรมการเง�น
นอกจากนี้ ธนาคารยังลงทุนเพ��มด�านการพัฒนาความเป�นผู�นำแก�พนักงานและเสร�มสร�างความแข็งแกร�งขององค�กรโดยรวมด�วย

จากการดำเนินการที่ผ�านมา ทำให�หน�วยงานธุรกิจต�างๆของธนาคารมีการพัฒนาปรับปรุงอย�างชัดเจน โดยในด�านธุรกิจรายย�อย การที่ธนาคารเน�นขยายธุรกิจ
ในกลุ�ม Wealth Segment ทำให�รายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิเพ��มข�้นร�อยละ 21 สำหรับด�านธุรกิจขนาดใหญ� การส�งต�อลูกค�าสินเชื่อข�ามประเทศเติบโต
ร�อยละ 70 โดยอาศัยเคร�อข�ายระดับภูมิภาคของกลุ�มซีไอเอ็มบี ด�านบร�หารเง�นซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป�นที่ยอมรับและได�รับรางวัลต�างๆ มากมายจัดเป�นผู�นำตลาด 
โดยได�รับการจัดอันดับอยู�ใน 3 อันดับแรกในด�านมูลค�าซื้อขายหุ�นกู�เอกชน และอยู�ใน 6 อันดับแรกในด�านการให�บร�การเป�นผู�รับประกันการจัดจำหน�ายตราสารหนี้ 
ทั้งนี้ การวางกลยุทธ�อย�างชัดเจนในด�านธุรกรรมการเง�นของธนาคารส�งผลเป�นที่น�าพอใจ โดยการออกผลิตภัณฑ�บัญชีเง�นฝากออมทรัพย�ที่ให�ผลตอบแทนดี
ในเดือนกันยายน 2562 ทำให�ธนาคารมียอดเง�นฝากเพ��มข�้นกว�า 10,000 ล�านบาท ณ สิ�นป� 2562 สำหรับด�านพาณิชย�ธนกิจนั้น การจัดตั้ง Credit Centre 
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในกระบวนการพ�จารณาสินเชื่อ ช�วยย�นระยะเวลาในกระบวนการปฏิบัติงานและเพ��มอัตราการอนุมัติธุรกรรม ในขณะที่ด�านธนบดีธนกิจ
ของธนาคาร สามารถขยายฐานลูกค�าร�อยละ 50 จากป�ที่ผ�านมาซึ่งเป�นผลจากการนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่หลากหลายและตอบโจทย�ที่ซับซ�อนของลูกค�าได�

สำหรับป� 2563 ท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาประกอบกับความตึงเคร�ยดทางการเมืองและความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร� คาดว�าเศรษฐกิจไทยคงไม�ขยายตัว
มากนัก อีกทั้งภาวะการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) เมื่อเร็วๆ นี้ จะส�งผลกระทบต�อภาคการท�องเที่ยวซึ่งเป�นเคร�่องยนต�หลักในการขับเคลื่อน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย�างหลีกเล่ียงไม�ได� อย�างไรก็ตาม หวังว�าภาวะดังกล�าวจะสามารถชดเชยด�วยการใช�จ�ายภาครัฐเพ�อ่ลงทุนในโครงการโครงสร�างพ�น้ฐาน
ขนาดใหญ�ต�างๆ ได� 

แม�ป� 2562 จะเป�นช�วงเปลี่ยนผ�านของธนาคารจากโครงการ Fast Forward สู�โครงการ Forward23 ธนาคารยังคงได�รับประโยชน�จากโครงการ Fast Forward
อย�างต�อเนื่อง จากการที่โครงการร�เร��มและระบบต�างๆ ที่ธนาคารได�ลงทุนไปเร��มส�งผลงอกเงยเป�นรูปธรรมแล�ว 

Forward23 เป�นโครงการปรับเปลี่ยนธนาคารระยะต�อไปที่เน�นยุทธศาสตร� 5 ด�าน ได�แก� การคำนึงถึงลูกค�าเป�นศูนย�กลาง (Customer Centricity) ความยั่งยืน 
(Sustainability) การเป�นมากกว�าธนาคาร (Beyond Banking) เทคโนโลยีและข�อมูล (Technology & Data) และบุคลากรของธนาคาร (Our People) การวาง
ยุทธศาสตร�เหล�านี้และปรับใช� ให�เหมาะสมในรูปแบบการประกอบธุรกิจของธนาคารไม�เพ�ยงจะช�วยให�ธนาคารสามารถดำรงอยู�ได� แต�ยังสามารถเติบโตต�อไปได�
ในธุรกิจธนาคารยุคใหม�

กลุ�มซีไอเอ็มบียังคงให�ความสำคัญกับการเติบโตของท้ังธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และเศรษฐกิจ เน่ืองจากธนาคารเป�นส�วนสำคัญยิ�งส�วนหน่ึงของเคร�อข�ายในภูมิภาค
ของกลุ�มซีไอเอ็มบี ดังจะเห็นได�จากธุรกรรมและการส�งต�อธุรกรรมข�ามประเทศที่เพ��มสูงข�้นระหว�างธนาคารกับกลุ�มซีไอเอ็มบี ซึ่งเป�นการช�วยให�ลูกค�าสามารถจัดตั้ง
และขยายธุรกิจได�ทั่วภูมิภาค จากความเชี่ยวชาญและเคร�อข�ายของกลุ�มซีไอเอ็มบี ธนาคารสามารถส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การที่มีความแตกต�างและหลากหลาย
เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าในป�จจ�บัน ไม�ว�าจะเป�นลูกค�าบุคคลหร�อลูกค�าธุรกิจ ที่มีความพ�ถีพ�ถันและเลือกสรรผลิตภัณฑ�และบร�การมากข�้น 

ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย ลูกค�าผู�มีอุปการคุณ ผู�ถือหุ�น และ
ผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายที่ได�มอบความไว�วางใจและสนับสนุนธนาคารด�วยดีเสมอมา ท�ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณเพ�่อนพนักงาน #teamCIMBThai ทุกท�านที่มีส�วนร�วม
ในการสร�างความสำเร็จและบรรลุเป�าหมายของธนาคารในโครงการ Fast Forward ด�วยการสนับสนุน ความมุ�งมั่น และความทุ�มเทของทุกท�าน ผมมั่นใจว�า
โครงการ Forward23 เพ�่อปรับเปลี่ยนธนาคารในระยะต�อไปจะประสบความสำเร็จได�เป�นอย�างดี

ขอบคุณครับ

รายงานประจําป� 2562
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ประธานกรรมการ /
กรรมการและประธานสำรอง

คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน สรรหา

และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำหนด
คาตอบแทน สรรหา

และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำหนด

คาตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการและประธานสำรอง
Board Risk and

Compliance Committee

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ดาโตะ โรเบิรต
แชบ เดา เม็ง

นางวาทนันทน
พีเทอรสิค

นายชาญมนู
สุมาวงศ

นางอรนุช
 อภิศักดิ์ศิริกุล

ดร.รอม
หิรัญพฤกษ

นายนิติ
จึงนิจนิรันดร
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กรรมการ /
ประธานกรรมการ Board Risk

and Compliance
Committee

กรรมการ /
กรรมการ Board Risk

and Compliance
Committee

กรรมการ /
กรรมการ Board Risk

and Compliance
Committee

กรรมการอิสระ /
กรรมการ Board Risk 

and Compliance 
Committee

กรรมการ /
กรรมการผูจัดการใหญ

และประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร

นางสาวเซรีนา
ตัน เหม ชเว็น

นายอดิศร
เสริมชัยวงศ

เอ็นจิก ชาฮนัซ
ฟารุก บิน
จัมมัล อาฮมัด

เอ็นจิก โอมาร 
ซิดดิก บิน อามิน
โนเออร ราชิด

นายณัฐศักดิ์
โรจนพิเชฐ



นายอดิศร 
เสริมชัยวงศ

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธาน
เจาหนาที่บริหาร

นายอาทิตย 
มาสถิรกุล

ผูบริหารสูงสุด
บริหารความเสี่ยง

นายสุธีร 
โลวโสภณกุล

ผูบริหารสูงสุด
รวมธุรกิจขนาดใหญ
และผูบริหารสูงสุด
ธุรกิจบริหารเงิน 

ผูบริหารสูงสุด
สารสนเทศ
และปฏิบัติการ

นางบุษกร 
พุทธินันทน 

ผูบริหารสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล

นางกนกไพ 
วงศสถิตยพร

ผูบริหารสูงสุด
ตรวจสอบภายใน

นางสาวสิริพร 
สนั่นไพเราะ

นายพรชัย 
ปทมินทร 

ผูบริหารสูงสุด
รวมธุรกิจขนาดใหญ
และผูบริหารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ

ผูบริหารสูงสุด
การเงิน

นายเจสัน ลีออง 
กอก ยิว

คณะกรรมการจัดการ

22ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)



นายไพศาล 
ธรรมโพธิทอง

ผูบริหารสูงสุด
ธุรกรรมการเงิน

นางสาวปาจรีย
ทองวานิช

ผูบริหารสูงสุด
กฎหมาย

นายลิม
ยอง เทียน 

ผูบริหารสูงสุด
กลยุทธ

นางสาวอุทัยวรรณ 
สุขพรรณพิมพ

ผูบริหารสูงสุด
บริหารงาน
ประสบการณลูกคา

นายตัน 
คีท จิน

รองผูบริหารสูงสุด
ธุรกิจรายยอย

นายเศรษฐจักร 
ลียากาศ 

ผูบริหารสูงสุด
กำกับการปฏิบัติงาน

นายประภาส 
ทองสุข

ผูบริหารสูงสุด
สื่อสารองคกร

นายจิตติวัฒน
กันธมาลา

ผูบริหารสูงสุด
ธนบดีธนกิจ

23 รายงานประจําป� 2562



ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ� การเง�น

สารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ว�จัย กฎหมาย พันธมิตรธุรกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ�

โครงสร�างองค�กร

บรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ

ธุรกิจบร�หารเง�น ธนบดีธนกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 24

ประธานกรรมการ /
คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร



สำนักกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ธุรกิจรายย�อย

บร�หารความเสี่ยง

สื่อสารองค�กร บร�หารงาน
ประสบการณ�ลูกค�า

พาณิชย�ธนกิจ

กำกับการปฏิบัติงาน

ธุรกรรมการเง�น

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Board Risk and
Compliance Committee

มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

รายงานประจําป� 256225



ตลอด 9 ป�ท่ีธนาคารมุ�งม่ันสืบสานหน่ึงในพันธกิจท่ีสำคัญ คือ ความรับผิดชอบต�อสังคม ธนาคารจ�งเดินหน�าติดป�ก
เติมฝ�น ส�งมอบโครงการมากมาย เพ�อ่ช�วยเพ��มโอกาสทางการศึกษาให�แก�เด็กนักเร�ยนในโรงเร�ยนท่ีอยู�ในพ�น้ท่ีห�างไกล
ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ�ทางการศึกษาพร�อมกับการต�อยอดพัฒนาภูมิป�ญญาท�องถิ�น ให�ชุมชนและโรงเร�ยนก�าวไป
ข�างหน�าด�วยกันอย�างยั่งยืน โดยในด�านของการศึกษา หนึ่งในหัวใจหลักของการสนับสนุน คือ  ICT (Information 
and Communication Technology) เพ�อ่สร�างโอกาสท่ีเท�าเทียมให�เด็กนักเร�ยนสามารถเข�าถึงแหล�งความรู� ได�อย�าง
ทั่วถึง พร�อมเป�ดโลกกว�างทางการศึกษา ผ�านอุปกรณ�คอมพ�วเตอร�และระบบ Internet ที่ธนาคารมอบให�นอกจาก
โอกาสในการเข�าถึงทางด�านเทคโนโลยีแล�ว ธนาคารยังเล็งเห็นความสำคัญของการเร�ยนรู�นอกห�องเร�ยน จ�งได�สนับสนุน
โครงการสร�างอาชีพต�างๆ อาทิ แปลงเกษตรสาธิตปลูกพ�ชท�องถิ�น โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก� โรงป��นดินเผา และ
มัคคุเทศก�น�อย เป�นต�น เพ�อ่ส�งเสร�มให�เด็กๆ ได�ทำกิจกรรมท่ีฝ�กว�ชาชีพและความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี สอดคล�องกับ
นโยบาย “ลดเวลาเร�ยน เพ��มเวลารู�” ของรัฐบาล 

ในด�านของชุมชน ธนาคารมุ�งมั่นที่จะส�งเสร�มภูมิป�ญญาท�องถิ�นและต�อยอดพัฒนาไปสู�อาชีพเสร�ม โดยมุ�งเน�นการ
มีส�วนร�วมระหว�างโรงเร�ยนและชุมชน พร�อมพัฒนาอย�างต�อเนื่อง อาทิ โครงการธนาคารหมู โรงเร�ยนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ�านเขาสารภี จังหวัดสระแก�ว

26ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการเพ�่อสังคม
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ที่กระจายโครงการลงสู�ชุมชน ศูนย�การเร�ยนรู�หม�อนไหม ณ โรงเร�ยนบ�านหนองม�วงหวาน จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ธนาคารได�เร� �มต�นโครงการเมื่อป� พ.ศ. 2559 โดยร�วมกับศูนย�หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
สำนักงานหม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาต�อยอดองค�ความรู�และภูมิป�ญญาของปราชญ�ท�องถิ�น ร�วมกันพัฒนาทุกกระบวนการตามขั้นตอนของ
การทอผ�าตั้งแต�การปลูกหม�อนเลี้ยงไหม การใช�เคร�่องมือในการทอ สีที่ใช�ย�อมผ�าจากธรรมชาติจนสำเร็จเป�นผืน
เพ�่อให�เป�นไปตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีเง�น การพัฒนาออกแบบลายผ�าใหม�ๆ เพ�่อให�สอดคล�อง
กับความต�องการของตลาด จนก�าวไปสู�การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทองในป� 2562 รวมถึง
การฝ�กทักษะทางด�านการขายให�แก�ชุมชนโดยจัดตลาดนัด CSR และนำชุมชนพร�อมนักเร�ยนมาร�วมจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�ที่สำนักงานใหญ�ของธนาคารด�วย อันสะท�อนถึงความสำเร็จของความร�วมมือกันระหว�างธนาคาร
และหน�วยงานภาครัฐ โรงเร�ยน และชุมชน

นอกเหนือจากโครงการต�างๆ ที่ธนาคารดำเนินการเองแล�ว ธนาคารยังปลูกฝ�งให�พนักงานได�ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต�อสังคม โดยส�งเสร�มให�พนักงานร�วมนำเสนอโครงการและเป�นเจ�าของด�วยตัวเอง (Community
Link) พร�อมรับสมัครจ�ตอาสาเพ�่อทำกิจกรรมต�างๆ อาทิ โครงการติดป�กเติมฝ�นสวนมะนาวมะกรูดและการ
แปรรูป โครงการธนาคารหมู รวมถึงเป�ดโอกาสให�พนักงานในสาขาต�างจังหวัดได�มีส�วนร�วมในการสำรวจ
โรงเร�ยนในชนบทที่ขาดแคลน เพ�่อจะดำเนินโครงการติดป�กเติมฝ�น โดยธนาคารจะเป�นเพ�ยงผู� ให�คำปร�กษาและ
สนับสนุน แต�กระบวนการทั้งหมด รวมถึงติดต�อกับโรงเร�ยนและชุมชน พนักงานจะเป�นผู�ดำเนินการเอง ถือเป�น
การสร�างความสัมพันธ�กับชุมชนในท�องถิ�นด�วย 

นับได�ว�าหัวใจหลักของการดำเนินโครงการเพ�อ่สังคมของธนาคารตลอดระยะเวลาหลายป� นอกจากเร�อ่งการศึกษา
แล�ว ธนาคารยังมุ�งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนด�วย เพราะโรงเร�ยนและชุมชนนั้นต�างเกื้อหนุนกัน หากสามารถพัฒนา
ควบคู�กันไปได� จะก�อให�เกิดความร�วมมือร�วมใจของชุมชนและโรงเร�ยนจนสามารถต�อยอดไปสู�การพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนได�

ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารดำเนินโครงการเพ�่อสังคมจนถึงป� 2562 มีผู� ได�รับประโยชน�มากมาย ประกอบด�วย
คุณครู นักเร�ยน โรงเร�ยนในศูนย�เคร�อข�าย ผู�ปกครอง ศิษย�เก�าและชุมชน จำนวนมากกว�า 10,000 คน ในโรงเร�ยน
ต�างๆ ทั่วประเทศกว�า 100 โรงเร�ยน

ทั้งนี้ ตลอดป� 2562 ธนาคารได�รับความร�วมมืออย�างดียิ�งจากพันธมิตรที่ร�วมมือกันทำโครงการ ได�แก� ครอบครัว
ข�าว 3 มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ บร�ษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จำกัด บร�ษัท คิงส�เมนส� ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
(มหาชน) ประกอบด�วยโครงการต�างๆ ต�อไปนี้
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โครงการด�านการศึกษา พร�อมพัฒนา
ควบคู�ไปกับชุมชน โดยสนับสนุนศูนย�เร�ยนรู�
คอมพ�วเตอร�และห�องสมุดชุมชน 
ห�องเร�ยนว�ทยาศาสตร� เกษตรอาหารกลางวัน 
ศูนย�เร�ยนรู�การป��นตุ�กตาดินยิ�ม แปลงสาธิตเกษตร
รวม 8 โครงการ ได�แก�

. โรงเร�ยนวัดสำราญ 
 จ. ลพบุร� 

. โรงเร�ยนบ�านดินลาน 
 จ. สงขลา

. โรงเร�ยนบ�านกุดขมิ�น
 จ. นครราชสีมา

. โรงเร�ยนบ�านหนองอ�อน�อย 
 จ. อุดรธานี

. โรงเร�ยนวัดเจ็ดยอด 
 จ. เชียงใหม�

. โรงเร�ยนบ�านห�วยลาน 
 จ. เพชรบูรณ�

. โรงเร�ยนวัดดอนข�้เหล็ก 
 จ. ฉะเชิงเทรา

. โรงเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดน
 บ�านเขาสารภี จ. สระแก�ว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)



สำหรับในป� 2563 ธนาคารยังคงมุ�งมั่นที่จะรับผิดชอบต�อสังคมโดยเน�นด�านการศึกษาเป�นหลัก และได�
เพ��มความรับผิดชอบด�านสิ�งแวดล�อมข�้นเป�นกรณีพ�เศษ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่กำลังเป�นป�ญหาใหญ�
และส�งผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม โดยธนาคารได�ร�วมกับฝ�ายสิ�งแวดล�อม สำนักงานเขตปทุมวัน เร��มดำเนิน
โครงการ “CIMB THAI Go Green” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป�นวันสิ�งแวดล�อมไทย รณรงค�ให�
พนักงานทุกคน ลด ละ เลิก การใช�ถุงพลาสติก โดยการแจกถุงผ�าและแก�วน้ำที่ใช�วัตถุดิบจากธรรมชาติ
ในการผลิต ร�วมกันใช�ภาชนะบรรจ�ภัณฑ�ที่ย�อยสลายได�หร�อนำกลับมาใช� ได�อีกครั้งหนึ่งเพ�่อลดปร�มาณ
ขยะพลาสติกให�เหลือน�อยที่สุดหร�อไม�เกิดข�้นเลย พร�อมทั้งการสร�างว�นัยและให�ความรู�เร�่องการคัดแยก
ขยะในการทิ�งลงถังขยะอย�างถูกต�องแก�พนักงาน โดยการจัดให�มีถังขยะแยกประเภท ได�แก� ถังขยะทิ�งเศษ
อาหาร ถังขยะทั่วไป และถังขยะ Reuse เพ�่อให�การบร�หารจัดการขยะเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยขยะจากเศษอาหารเกษตรกรยังสามารถมารับไปใช�ประโยชน�ได�อีกด�วย 

นอกจากนี้ ธนาคารและสำนักงานเขตปทุมวัน ยังมีแผนที่จะขยายความร�วมมือไปยังประชาคมหลังสวน 
ประกอบด�วย บร�ษัท ห�างร�าน พ�อค�ารถเข็น และพ�อค�าหาบเร� ในย�านถนนหลังสวนทุกแห�ง  อันเป�นไปตาม
เจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืน (Sustainability) ของ
ธนาคารและกลุ�มซีไอเอ็มบี  
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โครงการด�านสังคม
และสิ�งแวดล�อม  
จำนวน 5 โครงการ 
ดังนี้

. โครงการบร�จาคโลหิตทุก 3 เดือน 
 โดยร�วมมือกับสภากาชาดไทย

. โครงการ “รวมพลังน้ำใจไทย 
 ส�งไปช�วยเหลือผู�ประสบภัย 
 ณ สปป.ลาว”

. โครงการ “รวมพลังน้ำใจไทย 
 ส�งไปช�วยเหลือผู�ประสบภัยในเหตุการณ�
 สึนามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย”

. โครงการ “ทำดีให�คน (มอง) เห็น” 
 เพ�่อสมทบทุนก�อสร�าง โรงพยาบาลจักษุ
 บ�านแพ�ว จ. สมุทรสาคร

. โครงการ “ศูนย�เร�ยนรู�หม�อนไหม” 
 ชุมชนและโรงเร�ยนบ�านหนองม�วงหวาน 
 จ. นครราชสีมา
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) 
เพ่ือส่งเสริมหลักการท่ีแน่วแน่ของธนาคารในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้ก�าหนดแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดที่เหมาะสมในการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy and Procedures) เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินยึดถือและปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนด�าเนินการทบทวนแนวทางปฏิบัติ โครงสร้างการ 
รับผิดชอบ ระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก�าหนดและสื่อสารนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเรื่อง การให้ การรับของขวัญและการเล้ียงรับรอง (No Gift Policy and Procedures) เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานทุกระดับชั้นร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ตลอดจนขอความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานธนาคาร ท้ังน้ี เพื่อป้องกันและ 
ลดโอกาสของการน�ามาซึ่งความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดท�าส่ือการเรียนรู้เรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น และหลักการปฏิบัติท่ีถูกต้องเรื่อง การให้ การรับของขวัญและการเล้ียงรับรองไว้บนระบบ E-Learning  
ซึ่งพนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และท�าบททดสอบเป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ 
จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อมูลการกระท�าความผิด การประพฤติผิดต่อหน้าท่ี การทุจริตของ
พนักงานธนาคาร และการท่ีพนักงานธนาคารมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของธนาคาร 
(Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยตรงกับประธานกรรมการ 
หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร ท้ังน้ี ธนาคารจะให้ความคุ้มครองและปกป้อง ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีท�าการเปิดเผย  
แจ้ง หรือ ชี้ช่องข้อมูลการกระท�าความผิดดังกล่าว รวมท้ังจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็น 
ความลับต่อไป
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ก้าวไปข้างหน้าขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยท�าหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2562 ประเทศไทย
ได้ผลักดันความคืบหน้าในประเด็นเศรษฐกิจ 3 ด้าน รวม 13 ประเด็นที่ได้มี 
การเจรจาไว้แล้วทั้งในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและระดับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนก็ร่วมกันขับเคลื่อนจนบรรลุ 
ผลส�าเร็จ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing  
Partnership for Sustainability) ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อน
อาเซียนสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ การผลักดันความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง การร่วมกันขับเคล่ือนอาเซียนให้ก้าวหน้า การส่งเสริมกลไก
ความเชื่อมโยงและการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน อันจะน�ามา 
ซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน 

ส�าหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจ 13 ประเด็น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแรก ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต (Future Orientation) คือ การเตรียมความพร้อมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 (4IR) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดท�าแผนงานตามกรอบบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียนเพื่อ
รองรับการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) การจัดท�าแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ 3) การจัด
ท�าแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน 4) การประกาศปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมของ
อาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ 5) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน 

ด้านท่ีสอง ส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 6) การหาข้อสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) หรือ อาร์เซ็ป ในปี 2562 7) การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดยีวของอาเซยีน (ASEAN Single Window) 8) การผลักดนัการใช้เงนิสกุลท้องถิน่เพือ่สนับสนุนการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค 9) การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนส�าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
Financing) และ 10) การจดัท�าแผนแม่บทด้านการท่องเทีย่วเชงิอาหารของอาเซยีน (ASEAN Gastronomy Tourism) 

ด้านท่ีสาม ส่งเสริมความย่ังยืนทุกมิติ (Sustainability in All Dimensions) คือ การส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนในทุกมิติ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 11) การจัดท�าแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงท่ียั่งยืน 
12) การจัดท�าแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของตลาดทุนอาเซียน และ 13) การจัดต้ังศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน 

จากประเด็นด้านเศรษฐกิจดังกล่าว ประเด็นหลักอยู่ท่ีการขับเคล่ือนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป จนเป็นผลส�าเร็จ ท้ังน้ี อาร์เซ็ปเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียน  
10 ประเทศ กับคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพัฒนาการมาจาก 
ความตกลงการค้าเสรีท่ีอาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี  
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ซีไอเอ็มบี ครอบคลุมเคร�อข�ายเชื่อมโยงในกลุ�มประเทศอาเซียน

จำนวนประชากร
(ล�านคน)

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
(พันล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ)

เคร�อข�าย
ของซีไอเอ็มบี

267.7 106.7 95.5 69.4 53.7 31.5 16.3 7.1 5.6 0.4

1,042.17

330.91
244.95

504.99

71.21

354.35

24.57 18.13

364.16

13.57

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

อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก อย่างไร
ก็ตาม ในส่วนของอินเดียยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องเจรจาร่วมกันต่อ รวมถึงยังมีขั้นตอนการด�าเนินการตาม
กระบวนการภายในของแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถลงนามร่วมกันได้ภายในปี 2563

กรอบข้อตกลงอาร์เซ็ปถือเป็นเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยหากมีอินเดียรวมเข้ามาก็จะมี
ประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคนหรือเกือบครึ่งหน่ึงของประชากรโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(จีดีพี) รวมกันถึง 27.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของจีดีพีโลก โดยมีมูลค่าการค้าสูงถึง 
11.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 29.3 ของมูลค่าการค้าโลก แต่ถ้าหากอินเดียยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมความ
ตกลง ก็จะท�าให้ 15 ประเทศสมาชิกมีประชากรรวมกัน 2,200 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของประชากรโลก 
มีจีดีพีรวมกันอยู่ที่ 24.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 28.9 ของจีดีพีโลก และมีมูลค่าการค้ารวม 
10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 27.2 ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งก็ยังนับว่าเป็นเอฟทีเอที่มีขนาดใหญ่อยู่ดี

การมีข้อตกลงอาร์เซ็ปน้ัน จะท�าให้การค้าและการลงทุนในอาเซียนมีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดความซ�้าซ้อนใน
เร่ืองกฏระเบียบต่างๆ รวมถึงจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหันมาให้ความส�าคัญกับห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค
มากขึ้นอันจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและเป็นแรงดึงดูดการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มมาสู่ 
อาร์เซป็ ในส่วนของประเทศไทย ข้อตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยท้ังในเรือ่งการขยายห่วงโซ่ 
การผลิต ตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปลงทุนในสาขาท่ีผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ เช่น ด้านสุขภาพ 
ก่อสร้าง ค้าปลีก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาร์เซ็ปเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขันสูง หลายประเทศอาจขยายตลาดมายัง
ไทยมากขึน้เช่นกัน ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรบัตวัพฒันามาตรฐานคณุภาพสินค้าเพือ่รบัมือกับการเจาะตลาดของ
ประเทศคู่ภาคีท่ีอาจเข้ามาพร้อมเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นและราคาสินค้าท่ีต�่าลง
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ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของอาเซียนสู่ความยั่งยืนในอนาคต อาเซียนยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมาก อาทิ  
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจ การกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง 
รวมไปถึงภาวะตลาดการเงินโลกที่ยังมีความผันผวน อีกท้ังยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลก 
ยุคดิจิทัลท่ีอาเซียนจ�าเป็นต้องปรับตัว ซึ่งถ้าหากท�าส�าเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี จะท�าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมี 
ความพร้อมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ และมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทน�าในเวทีเศรษฐกิจโลกได้

มองไปข้างหน้า
กลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีเครือข่ายรองรับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็นภูมิภาคท่ีเปิดกว้าง 
เป็นภูมิภาคท่ีมีความยืดหยุ่นและมีพลวัต และเป็นภูมิภาคท่ียังต้องการความร่วมมือจากประเทศภายนอกภูมิภาค  
จงึมคีวามพร้อมในการสนบัสนนุลกูค้าทัง้ในด้านบรรษทัธรุกจิและธรุกจิขนาดกลาง-ขนาดย่อมทีต้่องการขยายธรุกจิ
หรือการลงทุนไปในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท้ังในด้านความ
เชี่ยวชาญและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ขณะเดยีวกัน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซีไอเอม็บ ีก็พร้อมสนับสนนุและเพิม่โอกาสของผูป้ระกอบ
การไทยในการเข้าไปลงทุนหรือขยายการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมาและเวียดนาม ท่ีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และ
แรงงานท่ีมีจ�านวนมาก เพื่อรักษาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า
จากประเทศพัฒนาแล้ว

รายงานประจำาปี 256233



ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ

การวางแผนหรือจะสู้การเปลี่ยนแปลง เดือนมกราคมปีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ที่สะท้อนส�านวนนี้ได้เป็นอย่างดี เดิมส�านักวิจัยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มองภาพเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุน 3 ด้าน 
จากการย้ายฐานการลงทุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการ 
ท่องเที่ยว แต่ในช่วงนี้เกิดภาพที่กลับข้างกันเมื่อสามปัจจัยข้างต้นกลายเป็น
ความเสี่ยงเศรษฐกิจ ต่างชาติชะลอการลงทุน งบประมาณมีความล่าช้า 
ซึง่มผีลให้การเบกิจ่ายลดลง การลงทนุภาครัฐอาจตดิลบ อกีทัง้เรือ่งการระบาด 
ของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในประเทศจีนและมีผู้ติดเชื้อหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยมีผลกระทบให้จ�านวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสติดลบยาว 
ในช่วงคร่ึงปีแรก

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

กล่าวโดยสรุปคือ ครึ่งปีแรกน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต�่ากว่าร้อยละ 2 จากปัจจัยลบข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลชั่วคราวคือราว 1-2 ไตรมาสและน่าจะฟื้นตัวโดยเร็ว และจะท�าให้เศรษฐกิจไทยขยาย
ตัวได้เหนือระดับร้อยละ 3 ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยส�านักวิจัยได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563 ลงจาก 
ร้อยละ 2.7 เหลือร้อยละ 1.7 อีกท้ังมองว่าเมื่อนโยบายการคลังไม่สามารถน�ามาใช้กระตุ้นได้ ทางคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน หรือ กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อปี ในรอบการ
ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์และมีโอกาสปรับลดลงอีก ส่วนเงินบาทน่าจะมีโอกาสท่ีจะอ่อนค่าต่อเน่ืองได้ยาวถึงระดับ 
32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสที่สองน้ีก่อนจะพลิกกลับมาแข็งค่าปิดปลายปีได้ในระดับ 30.50 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เม่ือเศรษฐกิจไทยต้องพักรักษาตัว
เศรษฐกิจไทยตอนน้ีเปรียบเสมือนคนติดไวรัสโคโรนา ซึ่งหลักๆมีอยู่ 3 อาการ คือ ไข้สูง หายใจติดขัด และมีอาการไอ  
อาการแรกคือมีอาการไข้สูง จากรายได้การท่องเท่ียวท่ีน่าจะลดลงมากกว่าหน่ึงแสนล้านบาท จากการหดตัวของ
นักท่องเท่ียวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรก หากเทียบช่วงท่ีไวรัสซาร์สหรือไข้หวัดหมู H1N1 ระบาด 
ในจีน จะพบว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวในไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 20 แต่หากมองว่าเป็นเหตุการณ์ซ�้ารอย รอบน้ีอาจมี 
ผลกระทบรุนแรงกว่ารอบก่อน เนื่องจากในอดีตสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในระดับต�า่ คือราวร้อยละ 7 ของนักท่องเที่ยว
ท้ังหมด ขณะท่ีในปัจจุบันสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนมีถึงมากกว่าร้อยละ 30 ของนักท่องเท่ียวท้ังหมด โดยเฉพาะในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์มีนักท่องเท่ียวจีนเข้ามาในประเทศไทยถึงเดือนละมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวจีน 
ชะลอการท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนล�าดับต้นๆ รายได ้
การท่องเท่ียวไทยก็มีโอกาสหดตัว การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีโอกาสลดลงมาก และเม่ือแนวโน้มเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจ
ไทยมีโอกาสขยายตัวลดลงจากภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ขนส่ง ค้าปลีก อาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจเก่ียวเนื่อง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 34



กับการท่องเที่ยวทั้งหลาย  จากการท่ีเศรษฐกิจไทยพึ่งการท่องเท่ียวมากกว่าร้อยละ 10 ของ GDP หากส่วนน้ีหายไป 
ก็จะเป็นไข้หนาวส่ันได้ อาการท่ีสองคือหายใจติดขัดจากงบประมาณท่ีล่าช้ากว่าจะผ่านรัฐสภา เดิมคาดว่า 
งบประมาณน่าจะน�ามากระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อม่ัน เร่งการเบิกจ่ายเพ่ือประคองเศรษฐกิจได้ แต่ในวันน้ี 
การจะท�าอะไรก็ติดขัดเหมือนคนที่หายใจไม่เต็มปอดด้วยงบประมาณปีก่อนท่ีเหลือน้อยและไม่สามารถน�ามาเร่ง
ลงทุนโครงการใหม่เพื่อสร้างความเช่ือม่ันได้เต็มท่ี และอาการสุดท้ายคืออาการไอ อาจต่างจากไวรัสน้ีเพราะเป็น
ไอแห้งๆ ด้วยภาวะภัยแล้งท่ีกระทบรายได้ภาคเกษตร โดยเฉพาะปริมาณน�้าในเขื่อนท่ีลดลงมากในภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ซึ่งน่าจะกระทบปริมาณข้าวและสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญอื่น และต้องระวังว่า ปริมาณน�้าที่ลดลงจะไม่
ลามไปกระทบภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกในกลุ่มท่ีต้องใช้น�้ามาก นอกจากนี้ ส่ิงท่ีส�าคัญในเรื่องภัยแล้ง คือ 
เม่ือรายได้ภาคเกษตรหดหาย ก�าลังซื้อของครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยลดลง เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงที่จะชะลอตัว
โดยเฉพาะในภาคชนบทและในต่างจังหวัดมากกว่าปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรหมดความหวัง ส�านักวิจัยมองว่า
อาการของโรคเหล่านี้จะหายไปในช่วงครึ่งปีหลัง ส่ิงเหล่านี้สามารถควบคุมและแก้ไขได้ ไม่ใช่การเปล่ียนโครงสร้างทาง 
เศรษฐกิจ เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาควบคุมได้ในประเทศจีน งบประมาณผ่านรัฐสภา รัฐบาลสามารถออก 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งการลงทุนได้ เอกชนมีความเชื่อม่ัน เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสทะยานได้ถึงระดับเกือบ 
ร้อยละ 3 ในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะจากภาคการส่งออกท่ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจและผลักดันการลงทุน 
ภาคเอกชนไปพร้อมกัน เม่ือมีความหวงัจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและประเทศจนีในรอบแรก อย่างไรก็ดี  
การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกมีความเส่ียงหดตัวจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญในอาเซียน
เพราะต่างก็พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีนและการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวจีนเป็นส่วนมาก

จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไร
นอกจากการลดดอกเบ้ีย การปล่อยเงินบาทให้อ่อนเพื่อประคองเศรษฐกิจแล้ว เรายังเหลือเครื่องมืออื่นอีกหรือไม ่
ในการกระตุ้นไม่ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ากว่าร้อยละ 2 หรือเส่ียงต�่าสุดในรอบ 21 ไตรมาสหรือนับจากไตรมาสส่ี
ปี 2557 ท้ังนี้ ส่ิงที่ต้องท�าอย่างเร่งด่วนคือ การสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนไทยและนักท่องเท่ียวว่ารัฐบาลไทย
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ แม้อาจต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียวบ้างในระยะส้ัน แต่ก็จะสามารถ
สร้างความเช่ือม่ันและท�าให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็ว นอกจากน้ี การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
หาตลาดใหม่ หรือส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้นก็นับเป็นอีกมาตรการท่ีจะช่วยให้ภาคการท่องเท่ียว 
และเศรษฐกิจฟื้นได้เร็ว ขณะท่ีภาคเกษตรและปัญหาก�าลังซื้อในภาคชนบทที่อ่อนแอน้ันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
ระยะยาวท่ีควรได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส�านักวิจัยเห็นว่า 
การจ้างคนในพื้นท่ีเพื่อสร้างสาธารณูปโภคในท้องถิ่น เช่น ถนน ระบบชลประทาน ท่ีกักเก็บน�้า หรือแม้แต่การสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยเพื่อดูแลผู้สูงอายุก็อาจเป็นการสร้างงานในพื้นท่ีด้วยงบประมาณการลงทุนที่ช่วยกระจายรายได้ด้วย 
สุดท้ายในระยะส้ัน น่าจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของภาคเอกชน เตรียมรับมือการแข่งขันด้านการส่งออก 
อีกรอบในช่วงครึ่งหลังของปีเม่ือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว สงครามการค้าคล่ีคลาย การส่งออกแม้จะเป็นความหวัง 
แต่จ�าเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งจะท�าได้ด้วยการลงทุนด้านเครื่องจักร วันน้ีจึงเป็นโอกาสของนักลงทุน
ในการเร่งการลงทุน ในช่วงท่ีมีความไม่แน่นอนและต้นทุนทางการเงินต�่า และด้วยความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
ได้อย่างรวดเร็วในครึ่งหลังของปี

ธุรกิจรายย่อย
ปี 2562 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีธุรกิจรายย่อยได้สร้างผลงานความส�าเร็จในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีมีคุณภาพเต็มคุณค่าตามความต้องการของลูกค้า รวมท้ังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าในการใช้
บริการด้วยช่องทางดิจิทัล (Digital) และสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาท่ีเป็น Wealth Center  โดยในปี 2562 ธนาคารได้
เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต รวมท้ังได้เปิดบริการสาขารูปแบบ 
Digital Cashless Branch แห่งแรกของธนาคารท่ีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ สยามพารากอนอีกด้วย 

นอกจากนี้ ธุรกิจรายย่อยยังได้พัฒนาการให้บริการ Digital Banking ตามที่ได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้
เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนมือถือ CIMB THAI Digital Banking ซึ่งมียอดดาวน์โหลดใช้บริการแล้วมากกว่า 75,000 ราย   
ซึ่งนอกจากให้บริการธุรกรรมทางการเงินโดยท่ัวไปแล้ว ยังมีบริการเปิดบัญชี Digital Savings ที่ลูกค้าจะได้รับ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงสุดถึงร้อยละ 2 บริการโอนหรือจ่ายเงินผ่าน QR code การบริหารจัดการการซื้อขายหรือ 

รายงานประจำาปี 256235



ปรับเปล่ียนกองทุนรวมต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และการจองซื้อผลิตภัณฑ์หุ้นกู้บนมือถือได้อีกด้วย จากความสามารถ
ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้มีลูกค้าท�าธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่นน้ีเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของ
ธุรกรรมท้ังหมดของธนาคาร ซึ่งถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิด Cashless Society ส�าหรับประเทศได้
อีกทางหน่ึงด้วย   

เพื่อเป็นการตอกย�้าความมุ่งม่ันของธนาคารในการผลักดันการให้บริการ Digital Banking  ธนาคารได้เปิดตัวระบบ 
RWMS (Regional Wealth Management System) ซึ่งเป็นระบบวางแผนการลงทุนทางการเงินให้กับลูกค้าผ่าน 
อุปกรณ์แท็บเล็ตของพนักงานแนะน�าการลงทุนของธนาคาร โดยธนาคารเป็นธนาคารแรกในกลุ่มซีไอเอ็มบีที่เปิดใช้
ระบบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด (CT Auto) และ บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด (WL) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของธนาคารยังได้พัฒนาระบบการให้บริการสมัครสินเช่ือ MAM (Mobile Application for Marketing) 
ส�าหรับสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถให้บริการสมัครสินเชื่อได้เต็มทุกธุรกรรม และเครื่อง SAMM (Self-Apply 
Machine for Motorcycle) ส�าหรับสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที่สามารถให้บริการสมัครสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
จ�านวนสินเชื่อใหม่ทั้งหมดท่ีเข้ามา 

ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหน่ึงในการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจ Wealth ในปี 2562 ธนาคาร
ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรอย่าง 9F ซึ่งเป็นบริษัท FinTech จากประเทศจีน ในการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นสมัครสินเชื่อ 
บนมือถือด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สินเชื่อแบบทางเลือกหรือ ACU (Alternative Credit Underwriting) อีกท้ัง 
ได้ร่วมมือกับ NEO Money ซึ่งเป็น FinTech ในประเทศ ในการบุกเบิกพัฒนา Digital Partners APIs ซี่งเป็นระบบ
ส�าหรับน�าเสนอผลิตภัณฑ์ Debt Consolidation ให้กับลูกค้า นอกจากน้ี ธนาคารได้เริ่มการเปิดเสนอขายกองทุน
รวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อื่นๆ อีก 7 บริษัท นอกเหนือไปจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
พรินซิเพิล จ�ากัด อย่างเป็นทางการ (Open Architecture: OA) ผ่านระบบ FundConnext ซึ่งจัดท�าโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยในปี 2562 ธนาคารมีพันธมิตร บลจ. รวมท้ังส้ิน 8 แห่ง
และมีกองทุนท่ีน�าเสนอขายประมาณ 80 กองทุน

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการมากขึ้น ธนาคารได้น�า Advanced Analytics ซึ่งเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า มาใช้ในการช่วยให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าจนสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ท้ังสินเชื่อ เงินฝาก และการลงทุนให้กับลูกค้าได้ตรงกับพฤติกรรมและประวัติการออมและการลงทุนเพ่ิมขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งในปี 2562 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มข้ึนมากกว่า 2 เท่า และสัดส่วนลูกค้าเดิมกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 56 

ธุรกิจรายย่อยมุ่งเน้นสร้างความเติบโตของธุรกิจเคียงคู่ไปกับการเพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่งของลูกค้า ด้วยการคัดเลือก 
ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆอย่างรอบคอบ รวมถึงให้บริการรับซื้อและเสนอขายตราสารหน้ีครบวงจร ท้ังตลาดแรก
และตลาดรอง โดยจะเสนอเฉพาะตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับที่สามารถลงทุนได้  
(Investment Grade) ในส่วนของตลาดรอง (Secondary Market) ธนาคารคัดสรรตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพและ
หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่งของลูกค้าในสภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียต�่า ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมมีการเติบโต
ข้ึนมากกว่าร้อยละ 90 จากปีท่ีผ่านมา

ผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจรายย่อยของธนาคารในปี 2562 ฐานลูกหน้ีสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารเติบโต
ร้อยละ 12 ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา  ด้วยการน�าเสนอบริการสินเชื่อแบบ Risk-based Pricing, Digital Marketing, 
Digital Lending และ CIMB THAI Digital Banking Application เป็นต้น โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อธุรกิจรายย่อยใหม่
สูงถึง 48,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ท้ังนี้ สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคลไม่ได้หดตัวมากเหมือนสถานการณ์
ท่ัวไปของธุรกิจธนาคารโดยรวม  ในขณะท่ีสินเชื่อรถยนต์ของ CT Auto สามารถท�ายอดอนุมัติสินเชื่อก้าวขึ้นมา
เป็นอันดับสองของตลาด โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 38 ในขณะเดียวกัน WL มียอดอนุมัติ 
สินเชื่อรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงถึงร้อยละ 31 จากปีท่ีผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งผลักดันการใช้พลังงานสะอาดด้วยนโยบาย
ปล่อยกู้สินเชื่อรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือท่ีเรียกว่า “สินเช่ือไร้ฝุ่น” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคาร
ในการสร้างการธนาคารเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Banking) 
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ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยยังคงมุ่งสู่การด�าเนินธุรกิจ Digital Banking  อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถท�า
ธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากอย่าง Digital Savings ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
Digital Lending ด้วยการสมัครผ่านระบบ e-KYC ท่ีก�าลังจะเข้ามามีบทบาทในปี 2563  ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้าด้วยวิธี Advanced Analytics โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Hyper-personalisation ผ่านเครื่องมือต่างๆ 
ตลอดจนการใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์การน�าเสนอแคมเปญต่างๆ ตามลักษณะของลูกค้าอย่าง iCAMS (Intelligent 
Campaign Management System) ควบคู่ไปกับการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ นอกจากน้ี ธนาคารจะ
ยังคงหาและร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนท่ีมีคุณภาพและแตกต่างหลากหลายจากท่ี
เสนอขายในปัจจุบันผ่านระบบ FundConnext เพื่อให้ธนาคารและลูกค้าเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป

ธุรกรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ ทั้งการบริการบริหาร
เงินสด (Cash Management) และการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการ
ธุรกรรมทางการเงินครอบคลุมธุรกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน 
และบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการโซลูชั่นทางการเงินท่ีเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท   

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ธุรกรรมการเงิน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสะดวก ประหยัด และคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าในการบริหาร
จัดการเงินสด โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นไฮไลท์ คือ  CIMB Biz Account ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบมี 
ดอกเบ้ียสูง และให้สิทธิประโยชน์ในการโอนเงิน ช�าระเงิน และรับเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือท�ารายการผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งท�าให้ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนในการบริหารเงินสด  ซึ่งจากบริการดังกล่าวยังได้มีการต่อยอด
บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ได้แก่ บริการ CIMB Biz Export ซึ่งออกแบบมาเพ่ือลูกค้า
กลุ่มธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะ นอกจากน้ี ยังปรับกลยุทธ์สู่ Biz Digital และตอกย�้า ASEAN Footprint ของธนาคาร
โดยได้มีการเปิดช่องทางใหม่ในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน BizChannel@CIMB Mobile Application 
ซึ่งช่วยให้ลูกค้าธุรกิจสามารถดูแลธุรกิจได้จากทุกท่ีทุกเวลาท่ัวโลก และยังมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับ
บริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) อีกด้วย

ส�าหรับปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ยังคงมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเน่ืองด้วย CIMB Biz Account ท่ีจะ
เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกรรมการเงินต่างๆของลูกค้าทุกกลุ่ม/
ประเภทธุรกิจให้มากขึ้นและรองรับประเภทธุรกิจท่ีหลากหลาย รวมถึงการพัฒนา Biz Digital อย่างต่อเน่ือง พร้อม
กลยุทธ์ในการจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ๆ ท่ีให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการท�า
ธุรกรรมร่วมกันบน Biz Gateway รวมถึงการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับบริการอื่นๆด้วย

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ได้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการท�างานเป็นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริหารดูแล
บัญชีลูกค้าหลักร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สูงสุดให้แก่ธนาคาร

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างผันผวนและมีอัตราการเติบโตต�่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงสร้างรายได้รวม
และก�าไรก่อนหักภาษีใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา อีกท้ังสามารถขยายฐานสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีคุณภาพดีอย่างต่อเน่ือง 
ในอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นสถิติยอดสินเชื่อท่ีสูงสุดเท่าท่ีผ่านมา โดยมียอดอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ประมาณ  
30 พันล้านบาทส่งผลให้มีรายได้ดอกเบ้ียเติบโตประมาณ ร้อยละ 9 และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตร้อยละ 38  

รายงานประจำาปี 256237



ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหนี้สินเชื่อท้ังรายเดิมและการอนุมัติรายใหม่ท่ีมี
คุณภาพดี การติดตามดูแลลูกหน้ีอย่างใกล้ชิดโดยใช้สัญญาณเตือนล่วงหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพหน้ีก่อนท่ี
จะเป็นหน้ีท่ีมีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการช�าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้ต�่ากว่างบประมาณได้ร้อยละ 8

รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากลูกค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญต่อธนาคารและไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้ให้บริการหลัก  
รวมท้ังกลุ่มท่ีมีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวคิดท่ีว่า  “Be More Relevant to 
Important Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”  

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด โดยจากการท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีศักยภาพทาง
ด้านเงินทุน บุคลากร และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ท�าให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จในการ
ท�าธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายการลงทุนสูงท้ังในประเทศและการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตาม 
ความคาดหวัง ท้ังนี้ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กับกลุ่มในต่างประเทศได ้
อย่างต่อเน่ือง 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคารให้บริการทางการเงินท่ีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้สินเชื่อ
หมุนเวียนในกิจการท่ัวไป สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่าง 
ประเทศ รวมท้ังบริการทางการเงินอื่นๆ ท่ีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดการด้านการเงิน หรือ 
การปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ภาคธรุกิจเชงิพาณชิย์  
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และขนส่ง เป็นต้น ในขณะท่ีธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV 
ให้บริการทางการเงินครอบคลุมลูกค้าสถาบันการเงินท้ังประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบันการเงินอื่น เช่น  
ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้า 
ท่ีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุน
ลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นส่ือกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจ
และการลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด 
ร่วมกับส�านักวิจัย และร่วมมือกับบริหารความเส่ียงในการขยายสินเช่ือไปยังธุรกิจที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มี
แนวโน้มความเส่ียงต�่า  การมุ่งเน้นลูกค้าขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยัง
อาเซียน รวมท้ังการให้สินเชื่อที่สามารถสร้างรายได้ต่อเน่ืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น  
สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ท่ีช่วยสร้างรายได้ครบวงจร ท้ังรายได้ดอกเบ้ีย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื่องมือป้องกันความเส่ียง การประกัน 
การจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้สินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 
72 พันล้านบาท เติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 4 ซึ่งถือเป็นสถิติยอดเงินให้สินเช่ือสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา 

ส�าหรับแผนธุรกิจที่จะก้าวไปข้างหน้านับจากปี 2563 เป็นต้นไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย 
และ CLMV มุ่งเน้นการสร้างรายได้ท่ีม่ันคงและต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารและวางแผนการขายให้กับ
ลูกค้าหลัก (Key Account Management and Planning) เพื่อสร้างรายได้ประจ�า (Recurring Income) ควบคู ่
ไปกับการสร้างรายได้ต่อเน่ืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) โดยใช้กลยุทธ์การวางแผนมุ่งเน้นหา
รายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ีส�าคัญท่ีคัดเลือกขึ้นมาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ท่ีมีศักยภาพ โดยยังคง
เน้นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี นอกจากน้ี ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการ
ในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพ่ิมธุรกิจจากลูกค้าต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลัง
ความร่วมมือกับกลุ่มซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ ต่อไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 38



วาณิชธนกิจ
วาณิชธนกิจของธนาคารประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ และความช�านาญในธุรกิจซึ่งมุ่งเน้น 
ท่ีจะน�าเสนอทางเลือกทางการเงินท่ีดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหา 
แหล่งเงินทุนซึ่งรวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ 

ในปี 2562 รายได้จากวาณิชธนกิจของธนาคารเติบโตร้อยละ 12 จากปีท่ีผ่านมา โดยประสบความส�าเร็จในการท�า 
ธุรกรรมในส่วนของงานที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (ร่วมกับกลุ่ม 
ซีไอเอ็มบี) ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ จ�านวน 2 ราย และมีรายได้จากการรับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหน้ีร่วมกับ 
ธุรกิจบริหารเงิน โดยมีรายได้เติบโตถึงร้อยละ 62 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

นอกจากน้ี วาณิชธนกิจยังได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกู้ส�าหรับสินเชื่อขนาดใหญ่และ 
สินเชื่อโครงการบางราย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด

ธนาคารยังได้มีการเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเน่ืองร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลโดยประสานงานแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อให้
สามารถน�าเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้ค�าปรึกษาด้านกลยุทธ์และค�าแนะน�า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า ดังน้ัน จึงสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ให้กับลูกค้า รวมท้ังการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆ  
ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าด้วย

การผนึกก�าลังของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี 
ในระดับอาเซียน จะท�าให้ธนาคารมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นธนาคารท่ีส�าคัญและมีความหมายส�าหรับลูกค้า 
ท่ีมีความส�าคัญต่อธนาคาร นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการร่วมกันก้าวสู่ธุรกิจการลงทุนในระดับอาเซียน

ในปี 2562 ธนาคารมีธุรกรรมส�าคัญๆ ที่ประสบความส�าเร็จดังน้ี

ตราสารหน้ี หน้าท่ี มูลค่ารวม
(ล้านบาท) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 30,600.00

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 9,630.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 8,768.41

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 5,700.00

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 5,461.25

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000.00

บริษัท เงินติดล้อ จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,950.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย/  
ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย  

2,670.00

การเคหะแห่งชาติ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,500.00

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 2,128.00

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,992.60

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,464.70
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ตราสารหน้ี หน้าท่ี มูลค่ารวม
(ล้านบาท) 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,359.34

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,250.00

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,203.50

การประปาส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,050.00

ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน)

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000.00

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 750.00

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 711.25

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 700.00

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 270.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 145.00

ตราสารทุน หน้าท่ี มูลค่ารวม
(ล้านบาท) 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า   ดุสิตธานี ท่ีปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

1,782.39

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) ท่ีปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย/
ผู้ซื้อหุ้นเบ้ืองต้นในต่างประเทศ (ร่วม
กับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

7,474.77

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

41,742.00 

พาณิชย์ธนกิจ 
พาณิชย์ธนกิจให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ผ่านศูนย์ธุรกิจที่ต้ังอยู่ตามพื้นที่กลยุทธ์
ท่ัวประเทศ  โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย นอกจากนี้ พาณิชย์ธนกิจยังท�างานประสานกับลูกค้าเพื่อเติมเต็มศักยภาพของลูกค้าในการขยายธุรกิจ 
สู่อาเซียนท้ังด้านการค้าและการลงทุน โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีความแข็งแกร่งและครอบคลุม 
ท่ัวภูมิภาค

ในปี 2562 พาณิชย์ธนกิจยังคงสร้างการเติบโตของสินเชื่อ SMEs ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยธนาคารมีการปรับปรุง
กระบวนการกล่ันกรอง และการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อลดความซ�้าซ้อนและเพ่ิมความรวดเร็วในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือ
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้มีการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจและปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์และการจัดการเงินส�ารองได้ดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ส�าหรับปี 2563 พาณิชย์ธนกิจยังคงมุ่งเน้นการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดลูกค้ากลุ่ม SMEs ในธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และดูแลบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน
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ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริหารเงินท�าหน้าท่ีพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อช่วยลูกค้าบริหารความเส่ียงและ
ขยายโอกาสในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหน้ี นอกจากน้ียังท�าหน้าท่ีบริหารจัดการการระดมเงินและบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ให้สอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ตามกรอบการด�าเนินธุรกิจท่ีก�าหนด

ในปี 2562 ธุรกิจบริหารเงินสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี และด้วยความแข็งแกร่งด้านการค้าผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อนุพันธ์แฝง ตราสารอนุพันธ์ (ด้านตราสารทุน/อัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน/เครดิต) การค้าตราสารหน้ี และ
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งส้ิน 11 รางวัลดังต่อไปน้ี

The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards
 1) Best Structured Products House: Highly Commended
 2) Derivatives House of The Year
 3) Best Equity Derivatives House of The Year
 4) Best Rates Derivatives House of The Year
 5) Best Credit Derivatives House of The Year
 6) Best Structured Investment Products – Credit, Equity, Rates

ASIAMONEY 
 7) Best FX Counterparty (ranking no. 2 in Thailand)

Alpha Southeast Asia
 8) Best Refinancing Deal in Southeast Asia

ThaiBMA (สมาคมตราสารหน้ีไทย)
 9) Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 10) Best Bond Dealer
 11) Sales Staff of The Year

นอกจากน้ี ธนาคารถือเป็นหน่ึงในผู้เล่นหลักในตลาดตราสารหนี้ โดยในตลาดแรก ธนาคารได้รับการจัดอันดับที่ 6 
จาก Bloomberg ด้านการให้บริการเป็นผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
8.7 และส�าหรับตลาดรองน้ัน ธนาคารอยู่ในอันดับท่ี 1 จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมี 
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.8 ในด้านมูลค่าซื้อขายตราสารหน้ีทุกประเภท (อายุเกิน 1 ปี) 

ส�าหรับเป้าหมายสู่ปี 2566 ธนาคารโดยธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวังสู่การเป็นธนาคารชั้นน�าในการตอบโจทย์ลูกค้า 
กลุ่มบรรษัทธุรกิจและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนส�าหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธนบดีธนกิจ ตลอดจนการเป็น 
ผู้น�าในการให้บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์บริหารความเส่ียงด้านเครดิตและผลิตภัณฑ์ท่ีมีอนุพันธ์แฝง  โดยธุรกิจ 
บริหารเงินได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปน้ี

1) ผลักดันการขายข้ามผลิตภัณฑ์ สร้างความผูกพันของลูกค้าแต่ละเซ็กเมนต์กับธนาคารในเชิงลึกมากขึ้น โดย
ท�างานร่วมกับทีมดูแลลูกค้าแต่ละทีมของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้า
และตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้า 
เช่น เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แฝงอนุพันธ์เพื่อการลงทุน ขยายฐานผลิตภัณฑ์ตราสารหน้ีในประเทศ
และต่างประเทศ เสริมสร้างระบบและความสามารถในการให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เริ่มการเป็น
พันธมิตรธุรกิจแบบเปิดกว้าง (Open Architecture) กับคู่สัญญาหุ้นกู้อนุพันธ์ต่างประเทศต่างๆ  
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3) พัฒนาการใช้ระบบดิจิทัลในการขายผลิตภัณฑ์และการท�าธุรกรรม โดยจะพัฒนาการขายและการท�าธุรกรรม
ผ่านระบบดิจิทัลส�าหรับพนักงานธนาคาร (Web-based Application) และส�าหรับลูกค้าธนาคาร (Mobile  
Application) อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณธุรกิจของธนาคารผ่านระบบดิจิทัลให้มากขึ้น

ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด

หน่วย: ล้านบาท

ธนาคาร สินทรัพย์

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ) เงินรับฝาก

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ)

เงินให้สินเช่ือ
หลังหักค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ)

ธนาคารกรุงเทพ  3,123,361 17.0%  2,316,035 17.6%  1,832,828 15.8%

ธนาคารไทยพาณิชย์  2,952,447 16.1%  2,156,489 16.3%  1,995,248 17.3%

ธนาคารกรุงไทย  2,908,358 15.8%  2,158,460 16.4%  1,879,541 16.3%

ธนาคารกสิกรไทย  2,724,055 14.8%  2,065,669 15.7%  1,826,520 15.8%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  2,234,725 12.2%  1,558,780 11.8%  1,610,374 13.9%

ธนาคารทหารไทย  1,045,343 5.7%  663,559 5.0%  168,062 1.5%

ธนาคารธนชาต  999,575 5.4%  734,561 5.6%  693,929 6.0%

ธนาคารยูโอบี  556,212 3.0%  456,411 3.5%  404,342 3.5%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  385,149 2.1%  199,132 1.5%  221,952 1.9%

ธนาคารเกียรตินาคิน  299,216 1.6%  172,661 1.3%  230,062 2.0%

ธนาคารทิสโก้  285,305 1.6%  218,433 1.7%  228,608 2.0%

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  230,548 1.3%  165,018 1.3%  151,569 1.3%

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  215,797 1.2%  129,823 1.0%  110,246 1.0%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  142,378 0.8%  61,908 0.5%  27,653 0.2%

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)  81,785 0.4%  19,133 0.1%  52,014 0.4%

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)  69,996 0.4%  47,088 0.4%  46,462 0.4%

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย  56,635 0.3%  47,325 0.4%  48,204 0.4%

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)  32,175 0.2%  7,372 0.1%  17,889 0.2%

ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์  25,555 0.1%  13,237 0.1%  19,917 0.2%

รวม  18,368,575 100.0%  13,191,092 100.0%  11,565,470 100.0%

แหลง่ขอ้มูล: รายการยอ่แสดงทรัพยแ์ละหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แหล่งเงินทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�านวน 209.2 พันล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 76.7 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุน
ประมาณร้อยละ 81.1 จากเงินทุนท้ังหมดส�าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรับ ส่วนที่เหลือใช้ในธุรกรรมรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของ
ธนาคารในการควบคุมการใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก เงินให้สินเชื่อท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 63.3 พันล้านบาท ในขณะท่ี
เงินให้สินเชื่อท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีมีจ�านวน 171.0 พันล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 
199.5 พันล้านบาท และเงินฝากท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจ�านวน 9.7 พันล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR)  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของ 
เจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง (CET1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงอยู่ท่ีร้อยละ 18.0 ร้อยละ 13.1 และ 
ร้อยละ 13.1 ตามล�าดับ  ในขณะที่การด�ารงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 17.4 ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 12.4 
ตามล�าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด

หน่วย: พันล้านบาท

 
เงินกองทุน

ขั้นต�่า

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคาร

เงินกองทุน 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 34.6 34.9 30.9 32.6 32.8 29.9

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

34.6 34.9 30.9 32.6 32.8 29.9

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 13.0 13.0 9.8 13.3 13.2 9.9

เงินกองทุนรวม  47.6 47.9 40.7 45.9 46.0 39.8

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 8.500% 13.1% 14.1% 12.9% 12.4% 13.3% 12.5%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1
 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 7.000% 13.1% 14.1% 12.9% 12.4% 13.3% 12.5%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 4.9% 5.2% 4.1% 5.0% 5.4% 4.1%

อัตราส่วนเงินกองทุน
 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 11.000% 18.0% 19.3% 17.0% 17.4% 18.7% 16.6%

สินทรัพย์เสี่ยงรวม  265.4 247.6 239.1 263.6 246.2 239.6

นโยบายการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาท่ีก�าหนดได้  
เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการด�าเนินงานประจ�าวันและมีค่าความสูญเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนอง 
ภาระผูกพันเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท้ังในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุน้ี การบริหารความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคุณภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนท่ี 
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เหมาะสม รวมถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางของธนาคารท่ีต้องการมีเครือข่าย 
ท่ีกว้างขึ้นและมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝาก
ออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื่อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ อีกท้ังธนาคาร
ยังคงส�ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดท้ังปี เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารมีความม่ันคง ทั้งในเชิงโครงสร้าง 
กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ

การควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่งจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง  
เพื่อหารือเก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการโดยรวมและการก�ากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี ALCO ยัง
รับผิดชอบในการอนุมัติเพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในการก�ากับดูแลตามกรอบความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
โดยท�างานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวังสภาวะตลาด อีกท้ังมีการจัดต้ัง Funding Committee  
ซ่ึงมีตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารความเส่ียงของธนาคาร เพ่ือดูแลกลยุทธ์
ด้านการจัดหาเงินของธนาคาร  โดยหน่วยงานด้านธุรกิจต่างๆ จะท�าหน้าท่ีสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ท้ังน้ี หน่วยงานบริหารเงินท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทุนโดยรวมตาม 
ความจ�าเป็นหรือภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการด�าเนินงานประจ�าวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม�่าเสมอจากการครบก�าหนดของ
สินทรัพย์ หน้ีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบก�าหนดทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต ส�าหรับการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  
เป็นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralise) ดังน้ัน ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพ่ือสนับสนุน 
สภาพคล่องของบริษัทเหล่าน้ัน ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารจะยังคงให้ความส�าคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกค้ารายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโต
ของสินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ การผลักดันการขยายเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมท้ังเงินฝากประจ�ารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนการเงินต�่า
และม่ันคง ในขณะท่ีใช้เงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ระยะส้ัน และหุ้นกู้อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่
ซึ่งมีความอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อย เป็นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและ
สภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมส�าหรับลูกค้า
แต่ละกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น อันจะน�าไปสู่การรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว 
นอกจากน้ี ธนาคารมีการจัดท�าระบบเตือนความเส่ียงด้านสภาพคล่องล่วงหน้าซึ่งจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนมีแผนระดมสภาพคล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะท�าให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสามารถด�าเนินมาตรการ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในภาวะที่ขาดสภาพคล่อง ตลอดจนภาวะตลาดท่ีไม่เอ้ืออ�านวยได้อย่างมีประสิทธิผล

การอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื่อประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ” 
และ “อ�านาจอนุมัติเฉพาะในการอนุมัติร่วมกัน ของบริหารความเส่ียงและหน่วยงานธุรกิจ” (Joint Delegation  
Authority: JDA) 

การอนุมัติโดย JDA มีการก�าหนดหลักเกณฑ์โดยก�าหนดระดับวงเงินกลุ่มลูกค้า (Group Exposure) ระดับความเส่ียง 
ของกลุ่มลูกค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหน้ีของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็น 
หลักเกณฑ์ในการก�าหนดระดับอนุมัติ เพื่อเป็นการลดจ�านวนลูกค้าท่ีน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
ท�าให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้น 
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ในกรณีท่ีลูกค้ารายน้ันๆ ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถอนุมัติโดย JDA ได้ ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

นโยบายหลักประกัน 
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยให้ความส�าคัญต่อความสามารถในการช�าระหน้ี โดยพิจารณากระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอื่นๆ ท่ีจะน�ามาช�าระหน้ีได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความส�าคัญต่อ
หลักประกันท่ีจะมาค�้าประกันการกู้ยืมด้วย เพื่อใช้เป็นหลักประกันของการช�าระหน้ีและช่วยบรรเทาความเสียหายของ
ธนาคารกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนัดช�าระหน้ี สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝาก  
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกัน
และสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงของการให้สินเชื่อ อันดับเครดิตของ
ผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธปท. โดยหลักประกัน 
ท่ีธนาคารรบัไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถีใ่นการประเมินทีเ่ป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก�าหนด

หลักเกณฑ์การควบคมุดูแลและการติดตามหนี้ 
ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหน้ีที่มีปัญหาและที่มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา 
(Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานใน
เรื่องการติดตามหน้ีมีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการติดตามหน้ีต้ังแต่
ประเภทลูกหนี้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา ลูกหนี้ท่ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหน้ีท่ีต�่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น นอกเหนือไปจากการจัดชั้นลูกหน้ีตามท่ี 
ธปท.ก�าหนดแล้ว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหน้ีตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจัดชั้นล่วงหน้า 
ส�าหรับลูกหนี้ที่มีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนัดช�าระหน้ี ท้ังน้ี เพ่ือให้การบริหารจัดการ
คุณภาพกลุ่มลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงได้จัดท�าแนวทาง 
การติดตามและรายงานผลลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวขึ้นเรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าท่ี
สินเชื่อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนด Early Warning Indicators ซ่ึงหากพบว่า 
มีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต จะได้มีการก�าหนดแผนการปฏิบัติต่อลูกหนี้ดังกล่าวให้เหมาะสมและทันท่วงที 
เพื่อลดความเส่ียงให้แก่ธนาคาร ท้ังน้ี ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้เป็นลูกหน้ีกลุ่ม Watch List โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของปัญหาและความเส่ียง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ 
Watch List – High ในส่วนของกลุ่ม Watch List – Low ยังถือว่าเป็นลูกหน้ีจัดชั้นปกติของธนาคาร ขณะท่ีกลุ่ม 
Watch List – Medium และ Watch List – High ถือเป็นลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยลูกหน้ีกลุ่ม Watch Lis 
ท้ัง 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหน้ี NPL ที่มียอดหน้ีเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ�าทุกเดือน 

คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดต้ังขึ้นเพื่อติดตาม ดูแล ให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติการจัดการหนี้ของลูกหน้ี 
กลุ่มดังกล่าว รวมถึงลูกหน้ีกลุ่มอื่นท่ีธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพ่ือให้ธนาคารสามารถจัดการหน้ีท่ีมีปัญหาและ 
หน้ีท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังในการปรับระดับการจัดช้ันลูกหน้ี การต้ังส�ารอง และ 
การด�าเนินการเพื่อเรียกคืนหน้ี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและท�าให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงิน
คืนจากสินเชื่อท่ีมีปัญหากลับมาสูงขึ้น

นอกจากน้ี ในส่วนของสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอการขาย  
(Non-Performing Asset: NPA)  ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลักเกณฑ์การค�านวณมูลค่าเพ่ือ
การจ�าหน่ายจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด  
(Fair Market Value) โดยให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
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นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีให้ความร่วมมือ มีศักยภาพ และมีแนวโน้มสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันใหม่ได้ ท้ังน้ี เพื่อให้ธนาคารและลูกหน้ีได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับช�าระหนี้คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต�่าสุด ในขณะที่ลูกหนี้ยังคงสามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ของธปท. และระมัดระวังมิให้เป็นการหลีกเล่ียงการจัดชั้นหน้ี การกันเงินส�ารองเพ่ิม และการหลีกเล่ียง
หลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบ้ียค้างรับเป็นรายได้

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการท่ีก�าหนด
ไว้ส�าหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหน้ี การอนุมัติ การจัดท�าเอกสารสัญญา 
การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร  
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการและประสานงานในการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีแล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ช�านาญการเฉพาะซึ่งได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือท�าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแทนธนาคารได้  
โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะต้องน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ หรือผู้มีอ�านาจอนุมัติตามค�าส่ังของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธปท. ที่ก�าหนดให้จัดชั้นสินทรัพย์และการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามอัตรา 
ท่ีก�าหนดส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ท้ังน้ี เป็นไปตามประกาศธปท. ท่ี สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
การจัดชั้นหน้ีและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 หรือตามท่ีจะมีการแก้ไขโดยธปท.
เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า โดยมีท้ังการจัดชั้นตามเกณฑ์
คุณภาพและการจัดชั้นตามจ�านวนวันค้างช�าระตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยใช้ผลท่ีด้อยกว่าระหว่าง
สองเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผลสรุปการจัดชั้น เพื่อสะท้อนความเส่ียงท่ีแท้จริงของลูกหน้ี

นอกจากการกันเงินส�ารองรายลูกหน้ี/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะก�าหนดให้มีการกันเงินส�ารอง
ท่ัวไป (General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ท้ังน้ี เพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
จากวัฏจักรเศรษฐกิจและจากปัจจัยอื่นๆ

นโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารได้จัดท�า “นโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน”  
ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถระบุ วัด ติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมต่างๆได้

นโยบายฉบับนี้ก�าหนดให้การท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธปท. กล่าวคือ  
กระบวนการในการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกับการท�าธุรกรรมกับบุคคล
ท่ัวไป การท�าเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับทางกฎหมายและข้อก�าหนด/เง่ือนไขต่างๆ จะต้องเป็นไปตามปกติเสมือนหน่ึง
การท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีความเส่ียงระดับเดียวกัน เป็นต้น
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กิจกรรมและการด�าเนินงานด้านภาพลักษณ์ที่ส�าคัญในรอบปี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงด�าเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ค�าม่ันสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise)                 
“FORWARD” ตามนโยบายของกลุ่มซีไอเอ็มบี ตลอดปี 2562 เพื่อสะท้อนจุดยืนของธนาคารที่ให้ความส�าคัญกับ
ความคิด และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และพร้อมสนับสนุนให้ทุกความต้องการของลูกค้าไปสู่เป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงถือเป็นพันธกิจหลักในการสร้าง Brand Awareness ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยในปีน้ี ธนาคาร
ได้สร้างสรรค์แคมเปญ “Hero In You” ท่ีได้แนวคิดมาจากเรื่องจริงจากพนักงานของธนาคาร  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจุดประกายความคิด และเปล่ียนมุมมองให้เห็นความส�าคัญของตนเอง ภูมิใจและเชื่อม่ันในพลังท่ีมีอยู่ภายใน  
เพื่อท่ีจะก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ จากแนวคิดดังกล่าวนี้ ธนาคารได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา “Hero In You” ท่ีมุ่งส่ือ 
ความหมายให้กับพนักงาน ลูกค้า และบุคคลท่ัวไป ดัง Key Message ท่ีกล่าวไว้ว่า “เรามักมองตนเองต�่ากว่า 
ความเป็นจริง จนไม่ค่อยเห็นแสงสว่างในตนเอง แต่เชื่อเถอะ...ทุกคนมีพลังท่ีซ่อนอยู่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชื่อม่ัน
พลังท่ีมีอยู่ในตัวคุณ...ก้าวไปข้างหน้า” โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีได้เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ เช่น 
โทรทัศน์ โดยเลือกละครท่ีคาดว่าจะอยู่ในความสนใจของผู้ชม เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมมากท่ีสุด รวมถึงการเผยแพร่ไปยังส่ือ
นอกบ้าน (Out of Home Media) ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้พื้นท่ีส่ือของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ภาพ
โฆษณา เช่น ป้ายบิลบอร์ด และ สติกเกอร์ตกแต่ง ณ ท่ีท�าการสาขาของธนาคาร เป็นต้น 

จากจุดเริ่มต้นของแนวคิด “Hero In You” ธนาคารยังสานต่อแนวคิดในการปลุกพลังความเชื่อม่ันในตนเอง สร้างพลัง 
และความคิดเชิงบวกเพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จท่ีตนเองต้ังไว้ โดยกิจกรรมท่ีเป็นไฮไลต์และเป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์ของ
ความเชื่อม่ันพลังท่ีมีอยู่ในตนเอง คือ “CIMB THAI Triathlon for ASEAN Day” กิจกรรมไตรกีฬาซึ่งจัดเป็นปีท่ี 2 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอาเซียน (ASEAN Day) และถือเป็นครั้งแรกท่ีการแข่งขันไตรกีฬา
ระดับประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสนใจในการแข่งขันไตรกีฬาแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน  
ซึ่งสอดรับกับแนวคิด “Hero In You” ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจ�ากัดท่ีอยู่ในใจและเชื่อม่ันพลังท่ีอยู่ในตนเอง  
กล้าท่ีจะท�าในส่ิงท่ีท้าทาย  นับเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้สมัคร  โดยในปีน้ีมีผู้สนใจจากหลากหลายประเทศ
เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน รวมถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลธนกิจ (CIMB Preferred) ท่ีผ่านการเข้าร่วมฝึกฝนโปรแกรม 
“Virtual Triathlon Training by CIMB Preferred” ร่วมแข่งขันในรายการน้ี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีถือเป็นการสร้าง
ความรู้จักและการสร้างชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เป็นท่ีจดจ�าในวงกว้างมากย่ิงขึ้นอีกด้วย

นอกจากน้ี  ธนาคารยังคงเน้นการใช้ช่องทางการส่ือสารของธนาคารท้ังในส่วนของส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ใน
การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีมี 
ความหลากหลายมากย่ิงขึ้น ท้ังแคมเปญ “คนมีเครดิต” สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ท่ีเน้นอัตราดอกเบ้ีย
พิเศษท่ีให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีมีความหลากหลายให้ 
ผลตอบแทนสูง พร้อมค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ Social Media ของธนาคาร 
ท้ัง Facebook, LINE, Instagram, Twitter และ YouTube ในการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ เรื่องน่ารู้ทางการเงิน  
กิจกรรมและโปรโมชั่นทางการตลาด หรือแม้แต่เรื่องน่าสนใจ ความรู้ท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน เพื่อสร้าง Brand  
Engagement ระหว่าง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน 
Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อ�าเภอหาดใหญ่)  ภายใต้
แนวคิด “CIMB THAI Notes of Financial Rhythm” ท่ีมุ่งขยายฐานลูกค้าในแต่ละภูมิภาค ด้วยความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร เปรียบเสมือนเครื่องดนตรีแต่ละชนิดของวงออร์เคสตรา ท่ีบรรเลงเพลง 
อันไพเราะและสร้างความรื่นรมย์ได้ในทุกจังหวะของการด�าเนินธุรกิจ 

ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหวของธนาคารอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยปรับกลยุทธ์ขยายฐานไปยังการประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เป็นการตอบโจทย์ความต้องการ
ข่าวสารและพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเป็น
มืออาชีพของธนาคารต่อสาธารณชน   ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางธุรกิจ โอกาสการลงทุนในอาเซียน นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการให้บริการแก่ผู้บริโภคท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงข่าวสารด้านผลงานวิจัยและวิเคราะห์
เศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยส�านักวิจัยของธนาคาร  ซ่ึงได้รับความสนใจอย่างสูงจากส่ือมวลชนใน
การน�าเสนอข่าวตลอดมา 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานโดยรวม

1.  ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,501.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 1,494.7 ล้านบาท หรือ 
216 เท่า เมื่อเปรียบเทียบผลก�าไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลัก
เกิดจากการลดลงของส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 47.7 ซึ่งเป็นผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารและการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการด�าเนินงานร้อยละ 3.5  สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงานร้อยละ 13.5  

อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) ส�าหรับปี 2562  อยู่ท่ีร้อยละ 3.31 
ลดลงจากปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 3.71 เป็นผลจากต้นทุนการเงินท่ีเพิ่มขึ้น

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค�้าประกันโดยธนาคารอื่นและ 
เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 242.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) 
จ�านวน 241.5 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 จากส้ินปี 2561 ซึ่งมีจ�านวน 234.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อ
ต่อเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100.3 จาก
ร้อยละ 97.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(ก)   สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
รายได้จากการด�าเนินงาน ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจ�านวน 14.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 472.5 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561  เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบ้ียสุทธิเพิ่มขึ้น 
จ�านวน 160.6 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.5 จากการขยายตัวของสินเช่ือและการเพิม่ขึน้ของรายได้ดอกเบ้ียจากธุรกิจเช่าซือ้ 
และรายได้ดอกเบีย้จากเงนิลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธเิพิม่ขึน้จ�านวน  362.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20.0   
เกิดจากการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียมจากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้จดัจ�าหน่าย 
ตราสารหน้ี  รายได้จากการด�าเนินงานอื่นลดลงจ�านวน 50.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิกับก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศและการเพ่ิมข้ึนของก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนและก�าไรสุทธิจากการขายสินเช่ือด้อยคุณภาพ

(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียส�าหรับปี 2562 มีจ�านวนท้ังส้ิน 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 950.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 
20.8 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากเงินรับฝาก 
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ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพิ่มขึ้น
จ�านวน 1,148.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและ 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น เน่ืองจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงก�าหนดให้จ่ายค่าชดเชย 
เพิ่มข้ึนส�าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากกลยุทธ์ 
การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ต่อรายได ้
จากการด�าเนินงานส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 68.1 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน 
ของปี 2561 อยู่ท่ี ร้อยละ 62.1

(ค)  ก�าไรสุทธิ
ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,501.6 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,494.7 ล้านบาท หรือ 216 เท่า เม่ือเปรียบเทียบผลก�าไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลัก
เกิดจากการลดลงของส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 47.7 ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพ
สินทรัพย์ของธนาคารและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�าเนินงานร้อยละ 3.5 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงานร้อยละ 13.5 

 (ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปี 2562 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 4.0 เม่ือเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 0.0           
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ (2.5) 
สาเหตุหลักเกิดจากก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นในระหว่างปี

2.  ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 391.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561จ�านวน 36.0 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จ�านวน 6.4 พันล้านบาท ลดลงจ�านวน 368 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5.4 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์มีจ�านวน 43.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1 พันล้านบาทหรือร้อยละ 85.8 ส่วนใหญ่เป็น 
ผลจากธุรกรรมด้านอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน

กลุ่มธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจ�านวน 86.8 พันล้านบาท ลดลง 5.4 พันล้านบาทหรือร้อยละ 5.8 ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงในเงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิกับการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและเงินลงทุนเพ่ิอค้า
 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจ�านวน 229.9 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 โดยการเติบโตของสินเชื่อ 
ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย  

สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์จ�านวน 15.0 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 8.9 พันล้านบาทหรือ 
ร้อยละ 147.3 ซึ่งสอดคล้องกับการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์

คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)  เงินให้กู้ยืมและการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�านวน 240.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จ�านวน 13.8 พันล้านบาทหรือร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ�านวน 226.3 พันล้านบาท   
เงินให้สินเชื่อแบ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กลุ่มสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อและอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 
มีสัดส่วนรวมร้อยละ 67.9 ของเงินให้สินเชื่อรวม ทั้งน้ีมีเงินให้กู้ยืมแก่สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยจ�านวน 78.7 พันล้านบาท  
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ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่ร้อยละ 32.8 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อ จ�านวน 42.7 พันล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 17.8  และ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จ�านวน 41.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 สินเชื่อ 
ท่ีมีอัตราการขยายตัวส่วนใหญ่มาจาก ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย  ซึ่งเติบโตร้อยละ 28.3 และ 
ร้อยละ 9.4 ตามล�าดับเม่ือเทียบกับส้ินปี 2561

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปล่ียนแปลง

เงินให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,349 3.5 6,956 3.1 1,393 20.0

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 41,446 17.3 45,157 19.9 (3,711) (8.2)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 16,364 6.8 13,836 6.1 2,528 18.3

การสาธารณูปโภคและบริการ 24,921 10.4 29,779 13.1 (4,858) (16.3)

สินเชื่อส่วนบุคคล 10,529 4.4 11,961 5.3 (1,432) (12.0)

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 78,698 32.8 71,916 31.8 6,782 9.4

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อ 42,665 17.8 33,244 14.7 9,421 28.3

อื่น ๆ 17,108 7.0 13,451 5.9 3,657 27.2

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 240,080 100.0 226,300 100.0 13,780 6.1

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึง โดยจะครอบคลุมท้ังกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย 

(ข)  การจัดชั้นสินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อท่ีให้แก่สถาบันการเงิน) 
ของกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี 240.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1เม่ือเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นปกติ 216.9 พันล้านบาท   
สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12.3 พันล้านบาท และสินเชื่อด้อยคุณภาพจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย 
และ จัดชั้นสงสัยจะสูญมีจ�านวน 3.4 พันล้านบาท 1.6 พันล้านบาท และ 6.3 พันล้านบาท ตามล�าดับ

อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 94.1  ลดลง
จากส้ินปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 107.0 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  เงินส�ารองของกลุ่มธนาคารอยู่ท่ีจ�านวน 10.6  
พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินส�ารองส่วนเกินจากเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�านวน 5.0 พันล้านบาท

(ค)  สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ท่ี 11.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อ 
ท้ังส้ิน (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 4.3 เป็นผลจากลูกหน้ี 
ภาคธุรกิจบางรายและรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบาย
การบริหารความเส่ียงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหน้ี การด�าเนินการดูแลและ 
การแก้ไขลูกหน้ีท่ีถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

(ง)  การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์น้ี ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระดอกเบ้ีย
เกินกว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�าระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์เงินสด 
และธนาคารยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมท่ีค้างช�าระดังกล่าวท่ีธนาคารบันทึกบัญชีเป็น
รายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ 
คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหน้ีได้ช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียที่ค้างช�าระครบถ้วนแล้ว
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ธนาคารรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหน้ีภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อท่ี
กล่าวข้างต้น ยกเว้นหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อ
กันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีหน้ีสินรวมจ�านวน 353.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ�านวน 34.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินรับฝากจ�านวน 199.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 13.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น 
ของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน)จ�านวน 43.4 พันล้านบาท ลดลงจ�านวน 1.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.6   
ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 24.4 พันล้านบาท ลดลงจ�านวน 11.1 พันล้านบาท 
หรือร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจ�านวน 44.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 83.7  การเพิ่มขึ้น 
ดังกล่าวเป็นผลจากธุรกรรมด้านอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจ�านวน 25.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 ส่วนใหญ ่
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 38.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 1.6 พันล้านบาท  
หรือร้อยละ 4.3 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิระหว่างปี

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 3,761.5 พันล้านบาท ลดลง 286.3 พันล้านบาท  
(ร้อยละ 7.1) จากจ�านวน 4,047.9 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 การลดลงของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจากตราสาร
อนุพันธ์ ตามท่ีได้แสดงในตารางด้านล่าง

(ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปล่ียนแปลง (%)

การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 0 280 (100.0)

ภาระตามต๋ัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าท่ียังไม่ครบก�าหนด 331 239 38.5

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 605 1,185 (48.9)

ภาระผูกพันอื่น: 3,760,609 4,046,169 (7.1)

ตราสารอนุพันธ์ 3,704,444 3,998,256 (7.3)

วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้ายังไม่ได้ถอน 14,558 14,004 4.0

วงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ได้เบิกใช้ 17,307 21,139 (18.1)

เงินลงทุน 12,005 1,567 666.1

อื่นๆ 12,295 11,203 9.7

รวม 3,761,545 4,047,873 (7.1)
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สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนาคารมีจ�านวน  
1.4 พันล้านบาท ลดลงสุทธิ 397.5 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2562 มีจ�านวน 8.0 พันล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการด�าเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงานจ�านวน 7.2 พันล้านบาท ซึ่งในจ�านวนนี้รวมก�าไรสุทธิก่อน 
ภาษีเงินได้ 1.9 พันล้านบาท และรายการปรับกระทบก�าไรสุทธิท่ีไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบ้ียรับ ก�าไรจาก
การขายเงินลงทุน และ ก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน สุทธิกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ขาดทุนสุทธิ 
จากหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ส�าหรับสินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 30.6 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อและ 
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ นอกจากน้ี หน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน  22.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากเงินรับฝากและเงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ�านวน 17.1 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับสุทธิจากหลักทรัพย์
เผ่ือขาย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�านวน 9.4 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธนาคารมีเงินสดจ่าย 
จากการกู้ยืมเงิน

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม  ในขณะท่ีแหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็นเงินให้สินเชื่อ โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ดังน้ี         

หน่วย: พันล้านบาท

ระยะเวลา เงินให้สินเชื่อ* % เงินฝาก* % เงินกู้ยืม* %

ทวงถาม 17.6 7.5 72.3 34.6 0.1 0.1

ไม่เกิน 1  ป ี 45.7 19.5 127.2 60.8 37.9 49.4

เกิน 1  ปี 171.0 73.0 9.7 4.6 38.7 50.5

รวม 234.3 100.0 209.2 100.0 76.7 100.0

* รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

 
ธนาคารมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังน้ี

หน่วย: พันล้านบาท

2562* 2561* 2560*

ประเภทเงินฝาก จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

กระแสรายวัน 3.9 1.9 2.9 1.5 3.4 1.8

ออมทรัพย์ 68.3 32.6 59.0 30.2 67.6 35.6

ประจ�า 137.0 65.5 133.4 68.3 118.8 62.6

รวม 209.2 100.0 195.3 100.0 189.8 100.0

* รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
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อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้

Fitch Ratings กันยายน 2562

อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว  AA-(tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ัน F1+(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  AA-(tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ันของตราสารหน้ีระยะส้ัน F1+(tha)
 

พฤษภาคม 2562
Moody’s Investors Service 
Outlook Stable
Bank deposits Baa2/P-2
Baseline credit assessment ba2
Adjusted baseline credit assessment baa2
Counterparty risk assessment Baa1(cr)/P-2(cr)
Issuer rating Baa2
ST issuer rating P-2
 
 สิงหาคม  2562
RAM Ratings 
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน AA2/Stable/P1
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 AA3/Stable

อัตราส่วนทางการเงิน
การด�ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหน้ีสินโดยเป็นส่วนของเจ้าของเป็นจ�านวน 38.5  
พันล้านบาท มีเงินกองทุน 47.6 พันล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) ร้อยละ 18.0 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงส�าหรับธนาคารอยู่ท่ี 
ร้อยละ 17.4 โดยมีเงินกองทุน 45.9 พันล้านบาท

สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 
ธนาคารด�ารงเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย เฉล่ียในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉล่ีย ตามท่ี 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดท่ีศูนย์เงินสด  
เงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย รวมเป็นจ�านวน 2.2 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified LDR) 
ของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 96.7 เทียบกับร้อยละ 94.0 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งระดับดังกล่าวยังคงเป็นไปตาม
แผนงานของธนาคาร
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการก�าหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อการแต่งต้ัง
เป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีจะน�าเสนอ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ค่าสอบบัญชี
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจ�านวนรวม 11.9 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
ค่าเดินทางและค่าถ่ายเอกสาร 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee)
ส�าหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา กลุ่มธนาคารได้รับบริการอื่นจากส�านักงาน 
สอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจ�านวนเงิน 6.6 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
 
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

1.1  รายได้จากการด�าเนินงาน

                                   (หน่วย: ล้านบาท)  

 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2562 % 2561 % 2560 %

รายได้ดอกเบ้ีย       

1.   เงินให้สินเชื่อ 10,617.8 117.2 10,435.6 110.0 10,558.0 104.9

2.   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 87.4 1.0 127.4 1.3 165.0 1.6

3.   เงินลงทุน 2,070.2 22.8 1,664.3 17.5 1,144.4 11.4

4.   อื่นๆ 203.1 2.2 114.3 1.2 45.8 0.5

รวมรายได้ดอกเบ้ีย 12,978.5 143.2 12,341.6 130.0 11,913.2 118.4

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย       

1.   เงินรับฝาก 2,851.4 31.5 2,342.4 24.6 2,387.7 23.7

2.   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 719.1 7.9 351.3 3.7 218.7 2.2

3.   เงินน�าส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/
  กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯและพัฒนา
  ระบบสถาบันการเงิน

1,062.6 11.7 1,007.8 10.6 962.2 9.6

4.   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 669.6 7.4 712.4 7.5 711.6 7.1

5.   อื่นๆ 162.8 1.8 101.4 1.1 45.0 0.4

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 5,465.5 60.3 4,515.3 47.5 4,325.2 43.0

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 7,513.0 82.9 7,826.3 82.5 7,588.0 75.4

รายได้จากการด�าเนินงาน 1,550.1 17.1 1,662.4 17.5 2,475.9 24.6

รายได้รวม 9,063.1 100.0 9,488.7 100.0 10,063.9 100.0
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1.2  รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2562 % 2561 % 2560 %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,615.8 104.2 1,376.6 82.8 1,471.4 59.4

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 370.3 23.9 289.5 17.4 223.8 9.0

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,245.5 80.3 1,087.1 65.4 1,247.6 50.4

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า 
  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2,625.9 169.4 1,054.2 63.4 2,238.2 90.4

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
   ท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(2,802.9) (180.8) (759.7) (45.7) (1,733.9) (70.0)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 344.0 22.2 19.5 1.2 490.7 19.8

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 137.6 8.9 261.3 15.7 233.3 9.4

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียสุทธิ 1,550.1 100.0 1,662.4 100.0 2,475.9 100.0

2. บริษัทย่อย
    

         (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 บริษัท/โครงสร้าง 2562 % 2561 % 2560 %

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด

 รายได้ดอกเบี้ย 3,106.1 88.5 2,519.3 94.4 2,289.0 95.4

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 956.7 27.3 698.5 26.2 617.7 25.8

  รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 2,149.4 61.2 1,820.8 68.2 1,671.3 69.6

 รายได้จากการด�าเนินงาน 1,360.7 38.8 848.4 31.8 727.5 30.4

 รายได้รวม 3,510.1 100.0 2,669.2 100.0 2,398.8 100.0

2.  บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด

 รายได้ดอกเบี้ย 1,332.6 83.2 1,182.2 73.7 1,038.6 88.9

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 109.4 6.8 104.4 6.5 109.9 9.4

  รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 1,223.2 76.4 1,077.8 67.2 928.7 79.5

 รายได้จากการด�าเนินงาน 379.2 23.6 525.2 32.8 240.2 20.5

 รายได้รวม 1,602.4 100.0 1,603.0 100.0 1,168.9 100.0

3.  บริษัท ซีที คอล จ�ากัด

 รายได้ดอกเบี้ย 0.4 444.2 0.4 10.1 0.6 1.6

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 0.4 444.2 0.4 10.1 0.4 1.1

 รายได้จากการด�าเนินงาน (0.3) (344.2) 3.5 89.9 37.3 98.9

 รายได้รวม 0.1 100.0 3.9 100.0 37.7 100.0
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ว�ธีการและกระบวนการ / 
ขั ้นตอนด�านความเสี่ยง

เทคโนโลยีและข�อมูล

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการมีท่ีดินจ�านวน 2,002 ล้านบาท อาคารจ�านวน 2,928 ล้านบาท  อุปกรณ์
จ�านวน 2,592 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างท�าจ�านวน 6 ล้านบาท และผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนจ�านวน  
-3 ล้านบาทหักค่าเส่ือมราคาสะสมจ�านวน 4,096 ล้านบาท กลุ่มธนาคารมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบัญชี
จ�านวน 3,429 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและห้องชุดดังกล่าวใช้เป็นที่ท�าการของส�านักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา และ
สาขาย่อยของธนาคาร ตลอดจนท่ีท�าการของบริษัทย่อย

(2)  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุต้ังแต่  
6 เดือนขึ้นไป ท้ังนี้กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน 3 ปี 275 261 166 197

3 - 5 ปี 3 25 2 4

5 - 10 ปี 2 3 2 3

   รวม 280 289 170 204

(3)  ภาระผูกพันอื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน เน่ืองจากกลุ่มธนาคารได้เข้าท�าสัญญา
ติดต้ังและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าท่ีทางกลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญา
ดังกล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สกุลเงิน ล้านบาท ล้านบาท

บาท 112 146

ริงกิตมาเลเซีย 9 128

ดอลลาร์สหรัฐ 3 153

   รวม 124 427

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 56
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เทคโนโลยีและข�อมูล

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารได้จัดท�ากรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise- 
Wide Risk Management: EWRM) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 
ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะ
กรรมการธนาคารและผู้บริหารสามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเครื่องมือ 
ในการคาดการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากการเปล่ียนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก และ/
หรือระเบียบทางราชการที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กรดังกล่าวมีดังน้ี

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง: ธนาคารถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตัดสินใจและ
วัฒนธรรมองค์กร โดยน�า Three Lines of Defense มาใช้เป็นหลักในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร กล่าวคือ 
จะบริหารจัดการความเส่ียง ณ จุดท่ีท�าธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจนมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบความเส่ียง
ด้านต่างๆ ภายในธนาคารไว้อย่างชัดเจน
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ธรรมาภิบาลและองค์กร:  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปอย่าง 
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารให้เป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขั้นตอนการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบให้มีการ
ปฏิบัติตามกรอบนโยบายฯนี ้

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้: หมายถึงระดับและประเภทของความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีธนาคารสามารถยอมรับได้  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และธุรกิจ การก�าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจ�าปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการ
ปฏิบัติงาน เงินกองทุน และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

กระบวนการบริหารความเส่ียง
 การวางแผนธุรกิจ: การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนส�าคัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์หรือ 

ท�าธุรกรรมใหม่ รวมถึงการก�าหนดทิศทางและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
 การระบุและประเมินความเส่ียง: ธนาคารจะใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทาง/ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน เพื่อให้การระบุและประเมินความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบ
 การวัดความเส่ียง: ธนาคารจะใช้ระเบียบและวิธีการวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทั้งการทดสอบภาวะวิกฤต  

เพื่อวัดความเส่ียงโดยรวม
 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม: ธนาคารจะใช้เพดานและการควบคุมความเส่ียงในการจัดการความเส่ียง

ท่ีเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและ
ทบทวนเพดาน/การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการท�าธุรกิจ ภาวะตลาด 
และการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมท้ังแผนการเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น

 การติดตามและการรายงานความเส่ียง: ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอย่างต่อเนื่องท้ังแบบ
รายลูกค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงต่างๆ น้ันอยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ตาม
ท่ีธนาคารก�าหนด

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง
 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขั้นตอนด้านความเส่ียง: ธนาคารจะบริหารจัดการความเส่ียง 

ด้านต่างๆ ตามหลักการท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบ 
วิธีการช่วยก�าหนดการบังคับใช้นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยในการน�านโยบายความเสี่ยงต่างๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 บุคลากร: เน่ืองจากธนาคารเป็นองค์กร ต้องปรับเปล่ียนอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนท่ีเพิ่มขึ้นในการ
ด�าเนินธุรกิจธนาคาร รวมท้ังสภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดังน้ันบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และเชี่ยวชาญจึงเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 เทคโนโลยีและข้อมูล: ธนาคารจะใช้การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง

ธนาคารมุ่งท่ีจะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการ
ทางการเงินท่ีม่ันคง น่าเชื่อถือและยั่งยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีธนาคาร
ยอมรับได้ ท้ังนี้ การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเส่ียงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ในการควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือก�ากับดูแลด้านความเส่ียงท่ีมีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบ
ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท เน่ืองจากการก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance) และการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) มีความเก่ียวเน่ืองกันเป็นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงได้ปรับเปล่ียนให้การก�ากับการ 
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ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อ�านาจและความรับผิดชอบของ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC)  
และเปล่ียนชื่อเป็นคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป BRCC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งมาจาก
คณะกรรมการธนาคารท้ังหมด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee:  
RMC) โดยให้รายงานตรงต่อ BRCC เพ่ือดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน (การก�ากับดูแลเร่ืองการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
Basel) เป็นต้น ท้ังน้ี RMC ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีทบทวนและเสนอ
แนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมท้ังก�าหนด
โครงสร้างการก�ากับดูแลในด้านนี้ เพื่อให้ความเส่ียงด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปร่งใส  BRCC ยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ 
(Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและให้ความเห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการต้ังและทบทวนการต้ังส�ารองลูกหนี้ท่ีไม่ใช่
สินเชื่อรายย่อยท่ีมีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา 

ท้ังน้ี ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีพัฒนาและด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติใน
การบริหารความเส่ียงภายในธนาคารที่เหมาะสม รวมท้ังท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ BRCC, RMC 
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC) ตลอดจนช่วย
ฝ่ายจัดการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ โดยเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ
ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง นอกจากน้ียังได้จัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ 
(Special Assets Management) เพื่อดูแลจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมท้ังให้ค�าปรึกษาส�าหรับลูกหนี้ท่ีหาก 
ไม่ได้รับการบริหารจัดการจะกลายเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่เพียงพอ
หรือครอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการด�าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท�าให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือ 
การขาดทรัพยากรและมาตรการที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เป้าหมายท่ีส�าคัญของการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเส่ียงที่ด�าเนินการโดยธนาคารให้อยู่
ในระดับท่ีก�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสีย 
ท่ีอาจเกิดขึ้น ดังน้ันธนาคารมีการก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผน
ทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนุมัติ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการก�าหนดแผนธุรกิจ หลังจาก
การด�าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน

ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
หรือพันธะท่ีมีต่อธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเส่ียงด้านเครดิตอาจส่งผลให้
คุณภาพของสินเช่ือธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรและระดับเงินกองทุน การบริหาร
ความเส่ียงด้านเครดิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น โดยรายได้ท่ีได้รับจะต้องสอดคล้องและ 
คุ้มค่ากับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ท้ังน้ี ภายใต้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้จัดให้มี

รายงานประจำาปี 256259



กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เทคนิคการวัดความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบ 
และกลไกในการถ่วงดุลผ่านการก�าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน ระหว่างผู้ท�าหน้าท่ีด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ 
ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมัติสินเชื่อ และผู้บริหารจัดการความเส่ียง ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงส�าหรับธนาคารและบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบีด้วย

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ประเภทลูกค้า และพอร์ตสินเชื่อของธนาคารท่ีเติบโตขึ้น ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซึ่งพัฒนาและ 
ใช้ส�าหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับความเส่ียง SMEs Rating Model ส�าหรับลูกค้า 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model 
ส�าหรับลูกค้ากลุ่ม Life & Non-Life เครื่องมือจัดระดับความเส่ียงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised Lending Rating  
Model) ได้แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) ส�าหรับลูกค้า 
ขนาดเล็ก ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ที่ช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ SME Credit Underwriting Tool และระบบ
ประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส�าหรับลูกค้ารายย่อยท้ังสินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกัน
ตลอดจนสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีระบบงาน (system) เพ่ือใช้ในการจัดระดับความเส่ียง การติดตามและ
ประเมินผลแบบจ�าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ธนาคารยังได้ท�าการก�าหนดระดับ
คุณภาพของสินเชื่อใหม่ของลูกค้ารายย่อย (Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื่อท�าการเฝ้าติดตามคุณภาพ
ของสินเชื่อรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเส่ียงจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส่ียงท่ีส�าคัญท่ีกระทบต่อความ
สามารถในการท�าก�าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดังน้ัน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการติดตาม
และจัดการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการต้ังส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ  นอกจากนี้  
ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้สินเชื่อด้อย
คุณภาพลง ส�าหรับการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตระดับพอร์ตโฟลิโอน้ัน ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการ 
กระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการก�าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) ในระดับท่ีเหมาะสม เช่น เพดานความเส่ียงของ
แต่ละประเทศ เพดานความเส่ียงในการให้เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเส่ียงตามประเภทธุรกิจท่ีมี RAG (Red, 
Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในการก�าหนดเพดานความเส่ียงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจน 
เพื่อช่วยให้มีแนวทางท่ีชัดเจนในการปล่อยสินเช่ือ กล่าวคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมัดระวังใน 
การปล่อยสินเชื่อ” และ “Green – ขยายสินเชื่อ” นอกจากน้ี ธนาคารได้มีการจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมิน
ผลกระทบที่ธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต�่า ในกรณีที่เป็นไปได้และกรณีรุนแรง  

ทุกๆ ปี ธนาคารจะก�าหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอที่ยอมรับได้ภายใต้ 
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีน้ันๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจด�าเนินไปภายใต้ระดับ 
ความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจ�าทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, 
BRCC และคณะกรรมการธนาคาร

ความเส่ียงด้านตลาด 
ความเส่ียงด้านตลาดหมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรือเงินลงทุนเพื่อค้า ดังนั้น  
ความเส่ียงด้านตลาดเกิดขึ้นเม่ือธนาคารมีการท�าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากความผันผวนของปัจจัยด้านตลาด  
อันได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหาร
ความเส่ียงด้านตลาดเพื่อให้ม่ันใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของ
ธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเส่ียงด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง  
อีกท้ังธนาคารยังมีการประเมินและก�าหนดเงินทุนส�ารองเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านตลาด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ธปท. ก�าหนด 
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ความเส่ียงด้านตลาดประกอบด้วย

1. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการธนาคารก�าหนด โดยธนาคารมีการค�านวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าทุกวัน
เพื่อติดตามก�าไรและขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเส่ียงท�าหน้าท่ีจัดท�ารายงาน
สถานะความเสี่ยงรายวัน มีการก�าหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk 
(VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพ่ือควบคุมความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเส่ียงตามท่ีนโยบายของ
ธนาคารก�าหนดนั้น ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสาร
อนุพันธ์ในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะ
สม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit,  
Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท�าการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตรา 
ต่างประเทศเป็นประจ�าทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม�่าเสมอ

3. ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการท�าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพและมีการบริหารจัดการท่ีดี  ส�าหรับตราสารอนุพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดท้ังหมด จึงไม่มี 
ความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของตราสารทุนหรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด

4. ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น
ธนาคารมีการท�าธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยหากเป็นตัวแปร
อ้างอิงอื่นๆ ที่ไม่ใช่อัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดท้ังหมด 
จึงไม่มีความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าส�าหรับตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลา 
ท่ีก�าหนดได้ เป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสดหรือจัดหาเงินทุน 
ได้ไม่ทันเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการด�าเนินงานประจ�าวัน และมีค่าความสูญเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได ้

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนอง
ภาระผูกพันเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่องคือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคุณภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนท่ี 
เหมาะสม รวมถึงมีเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางของธนาคารท่ีต้องการมีเครือข่าย
ท่ีกว้างขึ้นและการมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากที่มีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย 
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพ่ือให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ 
ธนาคารยังคงส�ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทั้งปี เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารมีความม่ันคง สอดคล้องกัน 
ท้ังในเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบัติของธนาคาร

ปัจจัยความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีส�าคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของ
ธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากท่ีมีต้นทุนต�่าในสภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต�่า 
และเพื่อรองรับหลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลูกค้าใช้เป็น
บัญชีหลัก (Transactional Account) และหลักเกณฑ์การด�ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน 
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(Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับการ
ลงทุน การปล่อยสินเชื่อ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี การด�าเนินนโยบายการเงินของธปท.
และธนาคารกลางของประเทศส�าคัญทั่วโลก อาจท�าให้เกิดความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุน

การบริหารและควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
เพ่ือหารือเก่ียวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดการโดยรวมและการก�ากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ALCO ยังรับผิดชอบ 
ในการอนุมัติเพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ มีหน่วยงานบริหารความเส่ียง
ด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALM) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและท�างานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน 
ในการเฝ้าระวังเก่ียวกับสภาวะตลาด ในขณะท่ีสายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ หน่วยงานบริหารเงินท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
เงินทุนโดยรวม ตามความจ�าเป็นหรือเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการในการด�าเนินงานประจ�าวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม�่าเสมอ
จากการครบก�าหนดเวลาของสินทรัพย์ หน้ีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลา 
ครบก�าหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralise) ดังน้ัน ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติ
วงเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริษัทเหล่าน้ันตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียง และระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ท่ียอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่อแจ้งเตือนผู้บริการถึงสภาวะและแรงกดดันด้านสภาพ
คล่องท่ีเกิดขึ้น นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมท้ังสมมติฐานและเพดานความเส่ียง
จะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบ และการเปล่ียนแปลงความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่องมีการตรวจ
สอบเป็นประจ�าทุกวัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท้ังภายใน และกฎระเบียบตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแล

ธนาคารมีการจัดท�าแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง
วิกฤตสภาพคล่องและอยู่ภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้วยสององค์ประกอบส�าคัญ 
คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding  
Crisis Management Team: FCMT) โดย EWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนผู้บริหารของธนาคาร เม่ือใด
ก็ตามท่ีสภาพคล่องอาจจะมีความเส่ียง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคล่องและ
การประเมินความต้องการเงินทุนและกลยุทธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้วย 
ชุดตัวชี้วัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า) ท่ีน่าเชื่อถือสามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและ
ความม่ันคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะด�าเนินการทุกคร่ึงปีในการระบุ
และวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินการล่วงหน้าได้ มีการจัดท�าโมเดลสถานการณ์
จ�าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม 
(Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC) สมมติฐานท่ีใช้ ได้แก่ อัตราการไหลออก
ของเงินฝาก อัตราเบิกใช้เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งจัดท�าเป็นเอกสารและผลการทดสอบ 
เสนอต่อ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่อง 
เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึง 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลท่ีอยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารมีรอบระยะเวลา
การปรับดอกเบ้ียหรือการครบก�าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเม่ืออัตราดอกเบ้ียอ้างอิงของสินทรัพย์และหน้ีสินมีการ
เปล่ียนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยหลักส�าหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และการด�าเนินนโยบาย 
การเงินของธปท. และธนาคารกลางของประเทศส�าคัญท่ัวโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางและระดับของอัตราดอกเบ้ีย
โดยตรง หรือส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบ้ีย นอกจากนั้น  
การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่าง 
ดอกเบี้ยแคบลงด้วย

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยผ่านนโยบายท่ีมีการก�าหนดขึ้นโดย ALCO ท้ังน้ี IRRBB  
ท่ีด�าเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร  
ALCO โดยรายงานต่อ BRCC และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน  
(ALM) ภายใต้งานบริหารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้งานการเงิน ทั้งน้ี ALCO 
จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความเส่ียง เพื่อท่ีจะสร้าง 
ความม่ันใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจัดการ IRRBB 
รายวัน และปิดฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (gapping) รวมท้ังด�าเนินการตามกลยุทธ์ของการป้องกันความเส่ียง

IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็นมาตรการวัดผลกระทบ
ระยะยาวของการเคล่ือนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบ้ียท่ีครอบคลุมสินทรัพย์และหน้ีสินท้ังหมดของธนาคาร โดย
ก�าหนดและประเมินความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเป็นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปัจจุบัน
ของรายได้และเงินทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต) เน่ืองจากมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์และหน้ีสินจะเพิ่มขึ้นและลดลงตาม
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย มาตรการนี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุน
โดยเน้นสถานะของบัญชีเพื่อการธนาคารในปัจจุบัน ท้ังน้ี EVE จะค�านวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห ์
ผลกระทบที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพย์และหน้ีสินในช่วงเวลาต่างๆ กัน 

การก�าหนดเพดานความเส่ียง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจาก 
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต่อ ALCO, RMC, 
BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจ�าทุกเดือน

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสิน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม 
อัตราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ โดยค�านึงถึงการเปล่ียนแปลง NII กับ EVE ส�าหรับผลของการทดสอบในภาวะวิกฤต 
จะใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์งบดุลท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจ
ท่ีระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อมอันเน่ืองมาจาก
กระบวนการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์ภายนอก ซึ่งยังประกอบด้วยปัจจัยความเส่ียงที่เกิดจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือการขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุน
ของธนาคารได้ 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส  
และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี RMC มีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดและน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  
หรือ BRCC ตามอ�านาจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ืออนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล  นอกจากน้ี ธนาคารยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Committee: ORC) เพื่อหารือ พิจารณากล่ันกรอง ประเมิน และให้ค�าแนะน�า 
ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น โดยมี 
ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร คือ การก�าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานน้ันๆ  
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลทั้งภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุม 
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งต้ังผู้ประสานงานด้านก�ากับ
การปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance 
& Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการในหน่วยงานน้ันๆ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการจะท�าหน้าท่ีพัฒนาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบุ ประเมิน 
ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ท้ังนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปน้ี

1. การประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองและรายงานผลต่องานบริหารความเสี่ยง 
รายงานเหล่าน้ีจะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกิดขึ้นโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแผนด�าเนินการ
แก้ไขและติดตาม นอกจากน้ีธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการ
ท�างานของหน่วยงานเหล่าน้ันมีความเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมท้ังแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ตลอดจนมีการก�าหนดหน้าท่ีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ�านาจในการอนุมัติท่ีชัดเจน มีระบบตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ�านาจ รวมท้ังมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท�าให้มีความม่ันใจได้ว่าธนาคารสามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ ( Loss Event Data Reports)
ธนาคารก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางท่ีธนาคารก�าหนด รายงานข้อมูล
ความเสียหายน้ีจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของตน 
และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันน้ีขึ้นอีกในอนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย 
ดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและก�าหนดรูปแบบการค�านวณเงินกองทุนของธนาคาร

3. ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้น�า KRI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้เหมาะสมกับองค์กร ท้ังน้ี 
สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจัดท�า KRI จะท�าให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งการออกแบบวิธีการ
ควบคุมท่ีไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุท่ีอาจท�าให้ความเส่ียงท่ีคงอยู่เกินความเสี่ยงท่ีก�าหนด
ของธนาคาร ส�าหรับการบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่าน้ี ธนาคารได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการประเด็น
ข้อบกพร่องในการควบคุมขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบัติ
งานดังกล่าวเพื่อให้ธนาคารม่ันใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ถูกระบุและจ�าแนกออกมา รวมถึงมีการก�ากับดูแล
ให้ประเด็นปัญหามีการแก้ไขหรือมีการรายงานอย่างเหมาะสมต่อผู้บริหารของธนาคารเพื่อทราบต่อไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 64



5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้ก�าหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงด้าน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น รวมถึงก�าหนด
ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะท�างานและหน่วยงานธุรกิจที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอ
ลงนามเห็นชอบและน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงจัดให้มีการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงก�าหนดให้มี 
หน่วยงานและวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดต้ังหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management  
(CX) โดยท�างานร่วมกับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (CIMB THAI Care Center) และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าได้ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าเป็นผู้บริหารจัดการ 
เรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่านนโยบายและกระบวนการท่ีจัดต้ังขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้รับการด�าเนินการแก้ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทันเหตุการณ์

นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ายังน�าเสนอข้อมูลความรู้เก่ียวกับลูกค้าจากผลส�ารวจตลอดจน
ความคิดเห็นและค�าแนะน�าของลูกค้าที่รวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้
ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ด้าน อันจะน�าไปสู่การสร้างความผูกพันของลูกค้ากับธนาคาร โดยการจัดเตรียมข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับลูกค้า และโครงการต่างๆ ท่ีจะน�าไปสู่การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง

7.  แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan)
ธนาคารก�าหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยท่ีทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร 
รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและด�าเนินการเขียนแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามผลของ
การวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ กระท่ังส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจท่ีส�าคัญของธนาคาร ธนาคาร
จะสามารถกู้ธุรกิจท่ีส�าคัญนั้นกลับคืนมาและให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ท้ังหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่ได ้
ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและความม่ันใจของลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ

8. การตรวจสอบภายในและการก�ากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระที่ช่วย AC และ  
BRCC ในการท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อ AC  
ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี ส่วนหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรายงานตรงต่อ BRCC ท�าหน้าที่ติดตามควบคุมการด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ 
ในปี 2562 ธนาคารยังคงมีการถือหุ้นในบริษัทในต่างประเทศท่ีมีจ�านวนเงินท่ีไม่มีนัยส�าคัญ และธนาคารไม่มีนโยบาย
ที่จะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

รายงานประจำาปี 256265



รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารเชื่อมั่นว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการสร้าง
วัฒนธรรมและโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กรจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น 
ธนาคารจึงมุ่งมั่นด�าเนินการเพื่อก�าหนดหลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
และมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของ
ธนาคาร

หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการก�าหนด ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย
ก�าหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านการเงินและ
การปฏิบัติการ ตลอดจนการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานท�าหน้าท่ีติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ของธนาคารให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรเพ่ือบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที่ต้ังไว้ในขณะที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเรื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางวินัย

ธนาคารก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเชื่อม่ันในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มตลอดจนสร้างความม่ันคงในระยะยาวให้แก่ธนาคาร 

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560  (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน  ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติอนุมัติ
ทบทวนนโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับ CG Code  เพื่อน�ามาปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การก�ากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ธนาคารค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการส่ือสาร
กับผู้ถือหุ้นในเชิงรุกอยู่เสมอ เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคาร การ
มีส่วนแบ่งก�าไรอย่างเท่าเทียม และการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น การแต่งต้ังกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การจัดสรรก�าไร 
การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
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ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายในส่ีเดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร ส�าหรับการ
ประชุมคราวอ่ืนนอกเหนือจากการประชุมสามัญซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร ท้ังน้ี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจ�าปี 2562 ได้จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
รวมถึงเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคล 
เข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการ
ประชุมมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอด
จนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใน
การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี 2561 ท่ีเป็นรูปเล่ม โดย
ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 
เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่หนังสือ 
นัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แจ้งผ่านช่องทาง 
การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตลอดจนโฆษณาค�าบอกกล่าว 
หนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามท่ีกฎหมาย 
ได้ก�าหนดไว้  ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม  
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
และเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้น�าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ใน 
การลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากน้ี ธนาคารยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไม่ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดท�าแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดวิธีการ 
มอบฉันทะ และได้แนบแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ�านาจให้กรรมการธนาคารออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ
พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ ทั้งน้ี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 7 ราย 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะรวมจ�านวน 400 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นท้ังส้ิน 33,090,829,117 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.0278 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด ก่อนเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงในท่ีประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมได้ให้ความม่ันใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ นอกจากน้ี ธนาคารยังได้น�าเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ รวมท้ังจัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ท้ังน้ี กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ตอบค�าถาม รวมท้ังให้ข้อมูล
ต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน นอกจากน้ี การนับคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามล�าดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระการประชุม
ในการนับคะแนนเสียง ธนาคารใช้บัตรคะแนนเสียงท่ีมีบาร์โค้ด และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้จัดท�ารายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ 
สรุปสาระส�าคัญของค�าถาม ค�าชี้แจง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละระเบียบวาระว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจ�านวนเท่าไร เป็นต้น โดยธนาคารได้จัดส่ง
ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องภายใน 14 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com ส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย ธนาคารจึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการน�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายใน
อันเป็นสาระส�าคัญและมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไป
ใช้เพื่อท�าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมูลน้ันจะเผยแพร่สู่สาธารณชน 
นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารหน่วยงานขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีมีความ
สัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหาร ได้แก่คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุตร
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีกรรมการหรือผู้บริหาร หรือคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้
จดทะเบียนสมรส) หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
จ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากท่ีสุดในนิติบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ 
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และน�าส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้กับ
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายในก�าหนดเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการของธนาคารเปิดเผยการซื้อขายหุ้นและการถือครองหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบด้วย นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดท�าหลักจริยธรรมและ 
หลักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของธนาคารท่ีครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct)

1. ลูกค้า
ธนาคารมุ่งม่ันในการน�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการท�าธุรกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงาน
บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยหน่วยงานน้ี จะท�างานร่วม
กับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีรับและด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ของลูกค้า ท้ังน้ี หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าได้จัดท�านโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นเอกสาร
อ้างอิงหลักและเป็นแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าเป็นหน่วยงานกลาง มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือให้ม่ันใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่าง
มีประสิทธิผล เป็นธรรม และทันเหตุการณ์ ซึ่งการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมน้ีมีผลต่อความ
ไว้วางใจและความเชื่อม่ันของลูกค้าต่อธนาคารเช่นกัน นอกจากน้ี ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับ
บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่าน้ัน

2.  ผู้ถือหุน้
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการมีระบบการท�างานท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
มีการควบคุมภายใน  และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายท่ีพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปกป้อง
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รักษาทรัพย์สิน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มท่ีและ
เท่าเทียมกันในลักษณะท่ีเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ถอืหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียรายน้ันจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งดงักล่าว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลอืกต้ังกรรมการ

3.  พนักงาน
ธนาคารเชื่อม่ันในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานมีโอกาสในการ
ยกระดับการปฏิบัติงานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคาร
มีการเติบโตที่ยั่งยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้แต่ในภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม

4.  เจ้าหนี้และคู่ค้า
ธนาคารยึดม่ันในการรักษามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
โดยท�าธุรกิจกับเจ้าหน้ีและคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

5.  คู่แข่ง
ธนาคารเห็นความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขันและเป็นธรรม จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม รวมท้ังไม่ก้าวล่วงเข้าไปยังข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคู่แข่ง 
โดยมีการก�าหนดหลักปฏิบัติท่ีดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพนักงาน

6.  ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมได้ จึงได้มีการท�าและส่งเสริม
กิจกรรมการกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
พระภิกษุสงฆ์ เด็กท่ีด้อยโอกาส และชุมชนโดยท่ัวไป (โปรดดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารได้ในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ทันการณ์ ชัดเจน และทั่วถึง โดยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ 
ตลาดหลักทรพัย์ฯ และทางเวบ็ไซต์ของธนาคาร ท้ังข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในแบบรายงาน
ประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  
และการด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนต่อตลาดทุนไทย  รวมท้ังให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนท่ัวไป การด�าเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้แก่

• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและเป็น
ตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่ือมวลชนและผู้ท่ีสนใจทั่วไป รายงานผลประกอบการ 
การท�าธุรกรรมท่ีเป็นสาระส�าคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2562 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังน้ี
1.  ธนาคารให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จ�านวน 4 รายเข้าพบฝ่ายบริหารรวมท้ังส้ิน 5 ครั้ง เพื่อรับทราบ

สถานภาพการประกอบการ
2.  จัดท�าการเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีท่ีธนาคารมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีส�าคัญ
3.  มีช่องทางให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู ้ลงทุนและสื่อมวลชนท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี  

ir@cimbthai.com หรือทางโทรศัพท์ 02-626-7820 หรือทางเว็บไซต์ http://www.cimbthai.com/CIMB/
investor_relations/

รายงานประจำาปี 256269



• การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคาร
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเก่ียวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี ตรวจสอบ และเป็นบุคคลท่ีเคย 
ด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ รวม 11 คน ท�าให้คณะกรรมการธนาคารมีองค์ประกอบตามที่ก�าหนดใน Board  
Skill Matrix ของธนาคาร  ช่วยท�าให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร   
การเลือกต้ังคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับธนาคาร ซึ่งก�าหนดให ้
คณะกรรมการของธนาคารมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการและการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน
กรรมการอิสระ  6 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของกรรมการทั้งคณะ)

โดยกรรมการอิสระ 4 คนด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ โดยประธาน
กรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีการแบ่งแยกอ�านาจ
หน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และการบริหารงาน
ประจ�าออกจากกัน ไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด ตลอดจนเพ่ือความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 
ในการก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการธนาคารมีวาระด�ารงต�าแหน่งอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต�าแหน่ง และในปีต่อๆ ไป 
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งอาจได้รับ 
การเลือกต้ังเข้ามาใหม่ก็ได้

ธนาคารก�าหนดนโยบายเรื่องการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการ  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธปท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังน้ี
• กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของธนาคาร สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยไม่รวม 
การด�ารงต�าแหน่งในธนาคาร

• กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของธนาคาร สามารถเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ของธนาคารเป็น 1บริษัทด้วย) ทั้งน้ี ไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีธนาคารได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 70



ธนาคารได้แต่งต้ัง นางปฏิมา จ�าปาสุต เป็นเลขานุการบริษัทและท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ีให้ 
ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 
- ให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารให้

มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
- จัดให้มีและด�าเนินการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังติดตาม 
ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของธนาคาร

- ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ แนะน�าลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่

- จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท�าหน้าท่ีกรรมการ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธนาคาร 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

- ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไป เพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
- ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ/ก�าหนด
- อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท

ข.   คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดแูลกิจการ คณะกรรมการจัดการ Board Risk and Compliance Committee ฯลฯ  
เพื่อช่วยกล่ันกรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตลอดจน เพื่อให้ธนาคารมีระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ความเป็นผู้น�าและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ให้ความส�าคัญ
กับผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีความหลากหลายของทักษะ และมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์
กับธนาคาร คณะกรรมการธนาคารก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�าไปใช้เป็น
กลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร และติดตามดูแล
ให้ธนาคารมีการน�ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติจริง ตลอดจนจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการด�าเนินงานด้าน
ต่างๆ รวมท้ังก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคาร
จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ธนาคารก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งต้ัง และการถอดถอนกรรมการ
ของธนาคารไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการและข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจและมุ่งปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตาม
ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่าย
จัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีวางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารก�าหนดหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื่อให ้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น 

รายงานประจำาปี 256271



พนักงาน คู่ค้า/เจ้าหน้ี ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษา 
ความลับของลูกค้า ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคุณธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือ
และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด อีกท้ังให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีบุคลากรของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการของธนาคารเป็นประจ�าโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ธนาคารจะพิจารณาด�าเนินการลงโทษผู้ละเมิดน้ันทางวินัย (โปรดดูรายละเอียดหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของธนาคารได้ท่ีเว็บไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com) ทั้งน้ี ธนาคารได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผ่าน Lotus Notes 

ธนาคารมีมาตรการป้องกันเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันท่ีไม่เหมาะสม โดยได้ก�าหนดในนโยบาย ดังน้ี
• นโยบายในการพิจารณาให้สินเชื่อ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ 

แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคาร กรรมการ 
หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร ซ่ึงอัตราส่วนในการท�าธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามอัตราส่วน 
ท่ีธปท. ก�าหนด  ทั้งน้ี ธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  โดยไม่มีกรรมการ
หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรม
ท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อนั้นๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ นอกจากน้ี ธนาคารยังมีนโยบายเกี่ยวกับข้อห้าม 
และหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือ ท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กรรมการ  
ผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารและ/หรือบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กับบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีการก�ากับดูแลและด�าเนินการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมาย และ
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

• นโยบาย Conflict Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing ซึ่งก�าหนด
จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติส�าหรับการป้องกันการล่วงรู้หรือใช้ข้อมูลภายในของลูกค้าซึ่งยัง
ไม่มีการเปิดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อันเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากธนาคาร

• นโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกรรมส�าคัญ โดยก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก ่
การตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ การตกลงเข้าท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ และ/หรือ สิทธิในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของธนาคาร โดยธนาคาร
ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

ในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หากรายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการธนาคาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการต้องด�าเนินการดังน้ี
1) ดูแลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการน้ันจะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และ

เงื่อนไขของรายการไม่แตกต่าง หรือเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และ
2)  ดูแลให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย 

ข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบอย่างเพียงพอ

การด�าเนินการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีขั้นตอนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติ 
จะต้องไม่เป็นผู้มส่ีวนได้เสียกับการท�ารายการ และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชมุและออกเสียง นอกจากนี้  
กรณีท่ีรายการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารอาจจัดให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพิ่มเติม 

3.  รายการระหว่างกัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดย
การมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้บริหารหน่วยงานขึ้นไป) รายการธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 72



ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรือบุคคล 
เหล่าน้ันซึ่งเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงิน 
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   รายการที่เก่ียวโยงกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังน้ี   

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 94.83 ของ
จ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมดของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการการตรวจสอบการใช้งานได้จริงของโมเดล IFRS9 
จาก CIMB Bank ซึ่งก�าหนดอัตราค่าบริการโดยพิจารณาปัจจัยหลัก 
ได้แก่ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบุคลากร เวลาปฏิบัติงาน ต้นทุนทาง
อ้อม และบวกเพิ่มร้อยละ 10 ทั้งน้ี ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมต่อโมเดลเท่ากับ 
22,563 ริงกิตมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ หน่วย จ�านวน

เงินเดือนเฉล่ียต่อ Pax (คาดการณ์โดยประมาณ) ริงกิต 9,000

จ�านวนโมเดล IFRS9 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 20

จ�านวนวันท�างานท่ีต้องใช้ต่อโมเดล วัน 45
(เท่ากับ 2 เดือน) 

ต้นทุนทางตรงรวมต่อโมเดล ริงกิต 18,000

ต้นทุนทางตรงของโมเดลรวม (20 x MYR 18,000) ริงกิต 360,000

ต้นทุนทางอ้อม (ส�าหรับ 20 โมเดล) ริงกิต 50,250

ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมรวม ริงกิต 410,250

บวกเพิ่ม 10% ริงกิต 41,025

ยอดรวมหลังบวกเพ่ิมต่อโมเดล ริงกิต 451,275

ต้นทุนรวมต่อโมเดล ริงกิต 22,563

อัตราแลกเปล่ียน 8

คิดเป็นเงินบาทเท่ากับ บาท 180,504

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันที่ 22 
กุมภาพนัธ์ 2562 (ยกเว้นกรรมการ 
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร 
จ�ากัด (บบส.สาทร) เป็นบริษัท 
ในกลุ่มของ CIMB Group ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารต่ออายุสัญญาการให้บริการแก่ บบส. สาทร ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี มีผลต้ังแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
โดยคิดค่าบริการในอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

บริการที่ส่งมอบให้ บบส.สาทร
อัตราค่าบริการ
รายเดือน (บาท) หมายเหตุ

1. บริการด้านอีเมล์ 325.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน

2. บริการด้านอินเทอร์เน็ต 192.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน

3 .CCDS + Doc image, CUS 648.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน

4. ระบบ 1Platform

    4.1 ค่าบริการผู้ใช้ 2,852.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน

    4.2 ค่าบริการบัญชี 1.58 ค่าบริการต่อบัญชีต่อเดือน

    4.3 ค่าบริการเปิดบัญชีใหม่ 
    (ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป เป็นผู้คิดค่าใช้จ่าย)  

จ่ายตามใช้งานจริง

5. Report On Demand 446.00 ค่าบริการต่อบัญชีต่อเดือน

6. ระบบ GSAM 9,255.00 ค่าบริการต่อเดือน

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร 
จ�ากัด (บบส.สาทร) เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารแก้ไขเอกสารแนบฉบับที่ 5 ของสัญญาให้บริการหลัก ซึ่งเป็น
สัญญาใช้บริการด้านกฎหมายจาก บบส.สาทร  รายละเอียดดังน้ี
• ปรับเพิ่มค่าวิชาชีพและค่าบริการเหมารวมส�าหรับบริการด้าน

กฎหมาย 6 รายการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอัตราใหม่ดังกล่าวเป็น
อัตราท่ีสอดคล้องกับตลาด

• เพิ่มบริการด้านกฎหมาย 15 รายการ
• ก�าหนดให้ บบส. สาทร เป็นผู้ช�าระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย โดยมีผล 

ต้ังแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

รายงานประจำาปี 256273



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารได้น�าระบบ Wealth Management เข้ามารองรับการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ภายใต้โครงการ FF10830 
ENABLER

CIMB Group ได้เข้าท�าสัญญาการใช้บริการกับผู้ให้บริการ และจะช�าระ
ค่าซอฟท์แวร์และค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการ ระบบดังกล่าวจะ
มีการน�าไปใช้งานในซีไอเอ็มบี มาเลเซีย โดย CIMB Group จะ Charge 
Back ค่าใช้จ่ายมายังธนาคาร 

ท้ังน้ี หน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร จ�าเป็นต้องพัฒนาระบบให ้
รองรับ AVALOQ โดยรายละเอียดการคิดค่าบริการจาก CIMB Group 
น้ัน เป็นไปตามท่ีหน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
จะหารือในรายละเอียดกับ CIMB Group ต่อไป

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 18 
เมษายน 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

iCIMB (MSC) Sendirian 
Berhad เป็นบริษัทย่อยท่ีมี CIMB 
Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ใช้บริการ Chats Surveillance Process จาก iCIMB 
(MSC) Sendirian Berhad โดยมีประมาณการค่าบริการต่อปีดังน้ี

ประมาณการค่าบริการต่อปี (ริงกิต)

ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง รวม

จ�านวนเจ้าหน้าที่ 1 1 1

ประมาณการเวลาปฏิบัติงาน 25% 10% 10%

ต้นทุนต่อ Man-Day (ริงกิต) 
(ตามข้อมูลที่ได้รับจาก Group Finance)

511 965 2,114

ค่าใช้จ่ายต่อปี (ริงกิต) 
(22 Man-Day ต่อเดือน x 12 เดือน)

33,726 25,476 55,810 115,012

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวัน
ท่ี 23 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้น
กรรมการที่เป็นตัวแทนของ 
CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่
ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการ
ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารได้รับประโยชน์

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. (CGSCT) 
เป็นบริษัทในกลุ่มท่ีมี CIMB 
Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้แก้ไขสัญญาการใช้บริการระหว่างธนาคารและ CGSCT 
โดยเปล่ียนวิธีการค�านวณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (Base Fee) 
อ้างอิงตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้
เปล่ียนจาก  0.25% ของ Notional Amount ของผลิตภัณฑ์  
 (ส�าหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท)
เป็น                0.05% ของ Notional Amount ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
 Bull ELN และ Bull-P ELN
 0.25% ของ Notional Amount ส�าหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
 โดยให้มีผลต้ังแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ท้ังน้ี ค่าท่ีปรึกษายังคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง กรณีท่ีธุรกิจตราสารอนุพันธ ์
สามารถสร้างก�าไรก่อนภาษีสะสมได้เพิ่มสูงข้ึน ธนาคารจะยังคงได้รับ 
ค่าท่ีปรึกษาในอัตราร้อยละ 50 ของก�าไรก่อนภาษีสะสม อย่างไรก็ดี  
หากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ประสบผลขาดทุนซึ่งท�าให้มีก�าไรก่อนภาษี
สะสมลดลง ธนาคารจะได้รับค่าท่ีปรึกษาจากธุรกรรมดังกล่าวใน
จ�านวนท่ีลดลง

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 74



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารได้แก้ไขรายละเอียดการช�าระคืนค่าบริการระบบ Murex ให้แก่ 
CIMB Group โดยเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนการดูแลการสนับสนุน
และบริการด้านไอทีประจ�าวัน (Daily IT Support and Services 
Maintenance (ITO)) เน่ืองจากทางกลุ่มฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงต้องใช้บุคลากรสนับสนุนระบบท่ีมากข้ึน

ด้วยเหตุน้ี ค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี
- ปรับเพิ่มค่าบริการ ITO จ�านวน 47,194 ริงกิต จากเดิม 406,020  

ริงกิต เป็น 453,214 ริงกิต
- CIMB Malaysia จะคิดค่าบริการในการอนุญาตให้ธนาคารร่วมใช ้

ใบอนุญาตหลักของระบบ Murex เป็นเงิน 125,660 ริงกิต
- CIMB Malaysia จะยกเลิกการคิดค่าบริการใช้งานฐานข้อมูล 

Oracle จ�านวน 100,598 ริงกิต

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

CGS-CIMB Securities (Thai-
land) Co., Ltd (CGSCT) เป็น
บริษัทในกลุ่มท่ีมี CIMB Group 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารยินยอมให้ CGSCT แต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป โดยให้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
Equity-Linked Notes (ELN) ของ CGSCT ภายใต้สัญญาการให้
บริการระหว่างธนาคารและ CGSCT ท่ีลงนามเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 
2561

ภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารจะเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน
แก่ CGSCT ในด้านการออก จ�าหน่าย ท�าตลาด ค้า และบริหารความ
เส่ียงส�าหรับผลิตภัณฑ์ Derivative Warrant (DW), Equity-Linked 
Notes (ELN) และ Equity Swaps โดยการให้ค�าปรึกษาด้านการ
บริหารผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมถึงการจัดท�าและย่ืนเอกสารผลิตภัณฑ์ 
การจัดจ�าหน่ายและออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในขณะที่ CGSCT จะให้การ
สนับสนุนด้านการบริหารธุรกิจตราสารอนุพันธ์ โดยจะให้การสนับสนุน
ที่จ�าเป็นในส่วนของการด�าเนินการด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
การติดตามดูแลความเส่ียง และข้อก�าหนดด้านไอทีและการจัดหาเงินทุน

ท้ังน้ี เชือ่ว่าการทีธ่นาคารยนิยอมให้มีการแต่งต้ังบคุคลภายนอกดงักล่าว 
จะส่งผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนกลยุทธ์เพิ่ม
รายได้และค่าธรรมเนียมท่ีจะได้รับจากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของ 
CGSCT ตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการ

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 94.83 ของ
จ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมดของธนาคาร

ธนาคารได้ใช้บริการพัฒนาโมเดล IFRS9 ส�าหรับใช้ภายในธนาคาร
และบริษัทย่อย จาก CIMB Bank โดยครอบคลุมการพัฒนาโมเดลใหม่ 
การแก้ไขโมเดลท่ีไม่ผ่านการทดสอบประจ�าปี หรือใบค�าขอเปล่ียนแปลง
การต้ังค่าโมเดลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในแพลตฟอร์มการปฏิบัติการโมเดล 
รวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และการแก้ไขปัญหาของ
โมเดลท่ีมีอยู่

อัตราค่าบริการจะอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนเฉล่ีย ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ต้นทุนทางอ้อม และบวกเพิ่มร้อยละ 10 (ตามอัตราเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก) โดยอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 10 ดังกล่าว คิดจาก 
ค่ามัธยฐานของข้อมูลอุตสาหกรรมบริการท่ีปรึกษาย้อนหลัง 5 ปี  
ที่ได้มาจากผลการส�ารวจข้อมูลของ CIMB Group และการหารือร่วมกับ 
PwC Malaysia โดยการพัฒนาโมเดลใหม่มีประมาณการต้นทุนรวม
ต่อโมเดลเท่ากับ 340,000 บาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้รับประโยชน์

รายงานประจำาปี 256275



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ  
อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะ
ท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูง 

ธนาคารได้จ�าหน่ายรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง (รุ่น BMW730 LD M Sport 
ทะเบียน 2 กน-9100) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อดีตกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ให้กับนายกิตติพันธ์ตาม 
ท่ีได้ร้องขอ โดยจ�าหน่ายในราคา 3,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
โดยรถยนต์ดังกล่าวมีมูลค่าบัญชีสุทธิ ณ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 
2,447,166.59 บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังที่ 10/2562 เม่ือวันท่ี 31 
ตุลาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ 
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้) 
เห็นควรอนุมัติการจ�าหน่ายรถ
ประจ�าต�าแหน่งให้กับนายกิตติพันธ ์
ในราคา 3,000,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาเสนอ
ซื้อเฉล่ียของผู้สนใจซื้อจ�านวน 5 
ราย ซึ่งเสนอซื้อใน
ราคาระหว่าง 2,850,000 บาท 
และ 3,150,000 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) หน่วยงานจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารส�านักงานของ 
ธนาคารพิจารณาว่าราคาขาย 
ดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากสูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 30 กันยายน 2562 
ท่ี 2,447,166.59 บาท

CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารได้ใช้บริการระบบอินทราเน็ต Sync-Up จาก CIMB Group 
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าบริการดังน้ี

ริงกิต ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม

ค่าบริการ ITO 188,860.70 188,860.70 188,860.70 188,860.70 188,860.70 944,303.50

ค่าบริการใช้งาน 10,265.04 10,265.04 10,265.04 10,265.04 10,265.04 51,325.20

รวมยอดช�าระ 199,125.74 199,125.74 199,125.74 199,125.74 199,125.74 995,628.70

*ค่าบริการ ITO จะเริ่ม Charge Back หลังระบบ Sync-Up เริ่มน�าออกใช้

-  ต้นทุนรวมของโครงการส�าหรับการใช้งานระบบของ CIMB Group 
ในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 7,158,169.03 ริงกิตมาเลเซีย (ส�าหรับการ
สนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และแอปพลิเคชัน)

-  ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้กับธนาคารจะอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ของจ�านวน
พนักงาน จากข้อมูล ณ เดอืนตุลาคม 2561 ธนาคารมีพนักงานจ�านวน 
3,410 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของจ�านวนพนักงานท้ังหมดของ 
CIMB Group ดังน้ัน CIMB Bank จึงจะจัดสรรค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
มายังธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 14.18 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ่
ธนาคารระบุข้อก�าหนดเฉพาะเจาะจงใดๆ จะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวในอัตราเต็มร้อย

-  ค่าบริการใช้งานจะค�านวณตามค่าบริการ Rate Charge รายเดือน 
โดยจะทบทวนเป็นประจ�าทุกปี และการเปล่ียนแปลงใดๆต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากร่วมกัน

-  โครงการน้ีจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและวางหลักประกันใดๆ
-  อัตราการคิดค่าบริการ Charge Back ไม่รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  การบวกเพ่ิมร้อยละ 8 จะรวมอยู่ในค่าบริการ ITO โดยเป็นอัตรา

เสมือนคิดกับบุคคลภายนอกโดยท่ัวไป

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2562 (ยกเว้น
กรรมการที่เป็นตัวแทนของ 
CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่
ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการ
ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารได้รับประโยชน์
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารได้ใช้บริการจาก CIMB Group ในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ 
มาตรฐานบัญชี IFRS9 รวมถึงช�าระค่าบริการให้กับ CIMB Group 
โดยคิดจากค่าพัฒนาระบบและค่าบริการการสนับสนุนอื่นๆที่จัดสรร
ให้กับธนาคารและบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 8.19 โดยอัตราดังกล่าว
ค�านวณจากจ�านวนเฉล่ียของบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 526,111 บัญชี โดยก�าหนดให้มีการ
ทบทวนการจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

ก�าหนดการช�าระค่าบริการดังกล่าวมีดังนี้

ริงกิต ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม

ค่าบริการ 
ITO

1,710,705 1,710,705 1,710,705 1,710,705 1,710,705 8,553,524

*ค่าบริการ ITO ได้รวมอัตราบวกเพ่ิมร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตราเสมือนคิดกับบุคคลภายนอกโดยท่ัวไป แต่ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 15

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารได้รับประโยชน์

-  รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน

ก. ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือต�าแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ช�าระแล้วของกิจการน้ัน ดังน้ี

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายชื่อบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  6252

การ
ถือหุ้น

(%) มีผู้บริหารร่วมกัน
ภาระ

ผูกพัน

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)
สินทรัพย์

อื่น
เงินรับ

ฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม
หนี้สิน

อื่น

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย

สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย

-

33,865
44,295

14,661
95

11,694
437

45
41

-

-
-

-
-

-
-

-
-

461

-
-

-
-

-
-

-
-

7

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

212

-
-

-
-

-
-

-
-

9,037

-
-

-
-

-
-

-
-

68

-
-

-
-

-
-

-
-

94.83 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

รายงานประจำาปี 256277



 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายชื่อบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  6252

การ
ถือหุ้น

(%) มีผู้บริหารร่วมกัน
ภาระ

ผูกพัน

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)
สินทรัพย์

อื่น
เงินรับ

ฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม
หนี้สิน

อื่น

สัญญาสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน
   ของกองทุน
- สัญญาซื้อ

อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย

บริษัทย่อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด 

บจ. ซีที คอลล์ 

บจ. เวิลด์ลีส

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc., Cambodia

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

PT Bank CIMB Niaga TBK

53

6,293

2,150

-

-

141

-

-

-

-

30,291

-

3,775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

24

63

10

-

-

-

-

-

-

-

-

52

94

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

99.99

99.99

99.99

นายตัน คีท จิน
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
นายโก๊ะ เตอด เซียง
นางสาวปิยวรรณ เธียรพรานนท์

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
นายโก๊ะ เตอด เซียง

นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
นางสาวเพ็ญพร ก�าพุสิริ
นายณัฐวุฒิ วจีนุรักษากุลชัย
นายมนตรี พ่วงพูล

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

สัญญาแลกปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย

ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบ
  คอมพิวเตอร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   พรินซิเพิล จ�ากัด
บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร

-

3
10

1

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

27

1

1,271

-
-

-

639

159

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

10

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

นาย เจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

นาย โก๊ะ เตอด เซียง

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 876* 216* - - 538* - - 1*

* ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอิสระทา่นหนึ่งของธนาคารไดเ้ป็นผู บ้ริหารของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน

ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียส�าหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในอัตราปกติส�าหรับผู้ฝากเงินท่ัวไป
 
ข. ธนาคารไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร

-  ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันกับกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือต�าแหน่งเทียบเท่าน้ัน เป็นการให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยสวัสดิการส�าหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน 
และเงินฝากแก่กิจการท่ีธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือ
ต�าแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ10  ขึ้นไปของทุนท่ีช�าระแล้วของกิจการ บางส่วนเป็นเงินกู้ท่ีโอนมาจากการ
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ควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี และบางส่วนเป็นเงินให้สินเช่ือใหม่  
โดยใช้อัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาดท่ัวไปและเป็นเงื่อนไขปกติของการท�าธุรกิจ

-  ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมทั้งต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมี
อ�านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

- แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็นรายการซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ัวไป โดยทุกรายการได้ด�าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติตามท่ีก�าหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
มีความเป็นไปได้ว่าการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ่งธนาคาร
ได้มีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติและทบทวนรายการไว้อย่างชัดเจนแล้ว

4.  การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีเพื่อให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี นอกจากน้ี  ธนาคารมี
กระบวนการควบคุมติดตาม ประเมินความเพียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ  ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

• องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยค�านึงถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  รวมท้ังระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเน่ืองให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจและมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมีการจัดท�าแผนธุรกิจระยะส้ันและระยะกลาง
เพื่อก�าหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีการส่ือสารให้พนักงานระดับบริหารท้ังองค์กรได้ทราบและ
น�าไปด�าเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายท่ีวางไว้

• การบริหารความเส่ียง
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก  คณะกรรมการธนาคาร 
แต่งตั้ง Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management  
Committee) เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ 
การก�ากับดูแลความเส่ียงท่ีก�าหนดไว้  Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงเป็นผู้ก�าหนดกรอบการดูแลความเส่ียง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
ตลอดจนก�าหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเส่ียงต่างๆ และเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึง 
ถึงความเส่ียง

• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ธนาคารมีการก�าหนดและทบทวน ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับ รวมท้ังมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกส�าคัญในการถ่วงดุลอ�านาจการบริหาร (Check and 
Balance)  โดยจัดท�าเป็นระเบียบงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 

ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาทุกคร้ังในกรณีท่ีธนาคารให้สินเช่ือแก่หรือลงทุนในกิจการ
ท่ีธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมทั้งผู้ท่ีเก่ียวข้องมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ส่วนธุรกรรมการ
ขาย ให้ ให้เช่า รับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กับกรรมการผู้มีอ�านาจจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายท่ีธนาคารก�าหนด

รายงานประจำาปี 256279



นอกจากน้ี ธนาคารมีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานท�าหน้าท่ีควบคุมติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้
สามารถใช้ข้อมูลท่ีส�าคัญได้อย่างเพียงพอและทันเวลา ธนาคารมีระบบการควบคุมการใช้งานและจัดเก็บเอกสาร
ส�าคัญทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากน้ี ธนาคารมีการส่ือสารนโยบายระเบียบปฏิบัติงานไป
ยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

• ระบบการควบคุมและติดตาม
ธนาคารมีระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในท่ีธนาคารก�าหนดไว้ ท้ังน้ี ธนาคารมีการจัดท�าแผนงาน 
ประจ�าปี ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเป็นท่ีน่าพอใจ

ง.  การประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารมีการก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกๆ ไตรมาส มีการก�าหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และอาจจัด
ให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจัดส่ง 
เอกสารประกอบวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาศึกษา รวมท้ัง จัดสรรเวลา 
ในการประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้พร้อมส�าหรับการตรวจสอบของ 
คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในปี 2562 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมท้ังส้ิน  
12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”) 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการมีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2562 
มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562

จ.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ 
อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินแบบรายคณะ ทั้ง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ 2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท�าหน้าท่ี
ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร  และประเมิน
แบบรายบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะ
กรรมการ และ 3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีระดับคะแนนต้ังแต่ 0-4 จากไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องน้ัน ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเย่ียม โดย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 80



เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเสนอ
ต่อประธานกรรมการต่อไป 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2562 สรุปได้ดังน้ี 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.52  2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล มีระดับคะแนนเฉล่ียโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.47  3) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคลแบบไขว้ มีระดับคะแนนเฉล่ียโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.71  

ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหาและการก�ากับ
ดูแลกิจการ  และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ท�าการทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในรอบปีท่ีผ่านมาตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และน�าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้งน้ี การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วิธีการประเมินตนเองแบบ
รายคณะและประเมินแบบรายบุคคล โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ
แต่ละคณะเพื่อท�าการประเมิน และได้สรุปผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยมาเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและน�าความเห็นมาใช้ในการพัฒนาต่อไป

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicator) ท่ีก�าหนด
ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ท�าหน้าท่ีรวบรวมผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมาน�าเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณา

ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก�าหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล ท้ังน้ี ค่าตอบแทน 
ดังกล่าวมีอัตราท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนดเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของธนาคารอย่างกว้างๆ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
ท่ีจะปรับเปล่ียนได้ตามผลการด�าเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยข้อบังคับธนาคารก�าหนดให้ธนาคาร
สามารถพิจารณาให้สิทธิกรรมการในการได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ�าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจก�าหนด
เป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ ท้ังน้ี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ก�าหนดขึ้นโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น  
ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ท้ังน้ี ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 25 ประจ�าปี 2562 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562 ตามรายละเอียดดังน้ี
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1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

ปี 2562

ต�าแหน่ง
ค่ารับรอง 

(รายเดือน)
ค่าเบ้ียประชุม 

(รายเดือน) ค่าเข้าประชุม

• ประธานกรรมการ 70,000 บาท 71,500 บาท 58,500 บาท

• รองประธานกรรมการ 48,400 บาท 39,600 บาท

• กรรมการ 24,000 บาท 20,000 บาท

หมายเหตุ:  1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
   2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจ�านวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับ 
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยค่าเบี้ยประชุมน้ีจะได้รับตามจ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 
ดังนี้

ปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต�าแหน่ง) ค่าเบ้ียประชุม (รายเดือน) ค่าเข้าประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

•  ประธาน 39,600 บาท 32,400 บาท

•  กรรมการ 22,000 บาท 18,000 บาท

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

•  ประธาน 28,600 บาท 23,400 บาท

•  กรรมการ 22,000 บาท 18,000 บาท

หมายเหตุ:  1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
   2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจ�านวนครั้งของการประชุม

• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เพิ่มขึ้นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก�าหนด

• คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงาน
ของธนาคาร  โดยก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร

• คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ ์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการและศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล 
โดยกรรมการธนาคารส่วนใหญ่ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Programme 
(DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) เป็นต้น ท้ังน้ี รายละเอียดการฝึกอบรมของ
กรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ท่ีประวัติคณะกรรมการธนาคาร
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โดยในปี 2562 มีกรรมการท่ีเข้าอบรมและสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน 
การปฏิบัติงาน ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม / สัมมนา

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง - หลักสูตร Global Board Leadership Summit, Singapore
-  หลักสูตร Audit 101 Session
- หลักสูตร Friends of Thailand Circle Talk Series: Navigating ASEAN  

in a Turbulent World 
-  หลักสูตร Bank Negara Malaysia Annual Report 2018 / Financial  

Stability and Payment Systems Report 2018 Briefing Session
-  หลักสูตร Tech Risk Workshop
- หลักสูตร The Future of Fintech in ASEAN 
- หลักสูตร Risk Posture Workshop 
- หลักสูตร 3rd Regional Direcors’ Sharing Session 
- หลักสูตร 2020 Budget Focus Group Meeting Improving Access to 

Financing (Through Financial Innovation) 
- หลักสูตร Sustainable Finance Conference by CIMB 
- หลักสูตร Khazanah Megatrend Forum 2019 
- หลักสูตร SC Industry Dialogue 2019 (Corporate Finance) 
-  หลักสตูร FIDE Forum-Leadership In A Disruptive World – The Changing  

Role of Boards by Graham Poston 
-  หลักสูตร Enhancing Corporate Governance by Understanding Legal 

Liabilities “Act or Resign” by Malaysian Anti Corruption Commission 
-  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

2. นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

4. นายชาญมนู  สุมาวงศ์ -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย

6. นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์   -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

7. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

8. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด  -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

10. เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด  -  หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience  
 จัดโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ส�าหรับในปี 2562 มีกรรมการใหม่ท่ีได้รับแต่งต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจ�านวน 
5 คน ท้ังน้ี ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะน�าภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงาน
ประจ�า พร้อมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมท้ังรวบรวมกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีกรรมการควรทราบในฐานะการเป็นกรรมการ
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ซ.  แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากร
บุคคลจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในการบริหารงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งท่ีสามารถ
สืบทอดต�าแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยมีขั้นตอนส�าคัญในการด�าเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร 

ฌ. องค์กรและบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีพนักงานทั้งส้ินจ�านวน 2,959 คน โดยเป็นพนักงานท่ีประจ�าอยู่สาขาจ�านวน 
704 คน และพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีส�านักงานใหญ่ จ�านวน 2,255 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังน้ี 

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1 คน
 2. ธุรกิจขนาดใหญ่  
  2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 111 คน
  2.2 ธุรกิจบริหารเงิน 87 คน
  2.3 ธนบดีธนกิจ 34 คน
 3. ธุรกิจรายย่อย 1,441 คน
 4. พาณิชย์ธนกิจ 182 คน
 5. ธุรกรรมการเงิน 44 คน
 6. บริหารความเสี่ยง       88 คน
 7. การเงิน 143 คน
 8. สารสนเทศและปฏิบัติการ 581 คน
 9. กฎหมาย 15 คน
 10. กลยุทธ์ 18 คน
 11. ทรัพยากรบุคคล 62 คน
 12. ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  (รวมเลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 12 คน
 13 วิจัย 9 คน
 14. สื่อสารองค์กร 23 คน
 15. ตรวจสอบภายใน 53 คน
 16. ก�ากับการปฏิบัติงาน 45 คน
 17. บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า 10 คน
  รวม 2,959 คน

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดท�าแผนบริหารงานบุคคล

ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางอาชีพและการ
วางแผนบุคลากรภายใน เพื่อทดแทนต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะที่จ�าเป็นในต�าแหน่งงานนั้นๆ เพื่อสนับสนุน
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้น�าเสนอ 3D Academy (Digital, Data, Design) ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ mentoring and coaching การเรียนรู้จากผู้อื่น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอีกด้วย
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการส�าหรับพนักงาน เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงาน
ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพ่ือการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค์ เพ่ือให ้
ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารชั้นน�าของประเทศและรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่กับธนาคารได ้
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจ�าท่ีธนาคารจ่ายให้แก่พนักงานในปีบัญชีดังกล่าวเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,643.77 
ล้านบาท ธนาคารยังคงมีแผนท่ีจะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อท�าให้ธนาคาร 
เป็นนายจ้างที่ลูกจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมท�างานด้วย  

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมท้ังส้ินจ�านวน 479 หลักสูตร ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายใน
ธนาคารจ�านวน 270 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจ�านวน 209 หลักสูตร โดยมีจ�านวนพนักงานเข้ารับ 
การอบรมจ�านวนท้ังส้ิน 2,905 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมดหรืออัตราเฉล่ียเท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี  
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังส้ิน 21.4 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562) โดยธนาคารมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะท่ีจ�าเป็นและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลผ่าน 3D Academy (Digital, Data,  
Design) อาทิเช่น หลักสูตร Future Data Scientist Programme, Design Thinking Experience Workshop 
เป็นต้น นอกจากน้ีธนาคารยังได้พัฒนาหลักสูตรภายในเพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้าในหลักสูตร 
CIMB BEATS ตลอดจนให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่าง 
ต่อเน่ือง อาทิ เช่น หลักสูตรการวางแผนการลงทุนมืออาชีพ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/
ประภันวินาศภัย เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉล่ียของพนักงานแบ่งตามประเภท
2562

ร้อยละ
2561

ร้อยละ

ลาป่วย 24.60 18.50

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน 0.0 0.0

อื่นๆ 75.40 81.50

จ�านวนวันลาป่วยเฉล่ียต่อพนักงาน (วัน/คน) 2.80 2.93

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน (ราย) 0 0

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้ก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย โดยธนาคาร
ได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี
1. เพ่ือด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานธนาคารให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง ตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
ท่ีก�าหนดไว้

2. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2553

รายงานประจำาปี 256285



3. เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท�าและรกัษาไว้ซึง่ระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ ของพนักงานและผู้เก่ียวข้อง 

การดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร
ธนาคารได้ด�าเนินการติดตามดูแลให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานท้ังพื้นท่ีภายในอาคารและพ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของพนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอและ 
มีประสิทธิภาพดังนี้
• การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือให้สภาพแวดล้อมและอากาศภายในอาคารมีความปลอดภัย

จากมลพิษและเหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
• การตรวจวัดคุณภาพน�้าดื่มภายในอาคาร  เพื่อให้พนักงานและลูกค้าผู้มาติดต่อเกิดความเชื่อม่ันในความสะอาด

และปลอดภัยของคุณภาพน�้าดื่ม ตามมาตรฐานกรมอนามัย อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
• การตรวจระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร  เพื่อให้ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยของธนาคาร

มีความสมบูรณ์ตลอดเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย จึงก�าหนดให้มีการตรวจระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอัคคีภัย
อย่างสม�่าเสมอ และมีการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเป็นประจ�าทุกเดือน 
รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�าปีตามกฎหมายก�าหนด

• การจัดพื้นท่ีจอดรถจักรยานภายในอาคารส�านักงานใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง  จึงจัดสถานท่ีจอดรถจักรยานเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า ตลอดจนผู้ที่มาติดต่องาน

• การจัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงข้ันต้นส�าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะการดับเพลิง ท้ังใน 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคุ้นชินกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ตลอดจนการอพยพท่ีถูกต้อง 

• การจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให ้
ความช่วยเหลือและช่วยชีวิตเบ้ืองต้นส�าหรับพนักงาน

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน 
ธนาคารก�าหนดให้มีการใช้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเก่ียวกับมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานแห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation  
Policy) ท่ีผ่านมาธนาคารได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ พร้อมกับน�ามาตรการจัดการประหยัด
พลังงานมาประยุกต์ใช้และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนท่ีต้องร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและ
ให้คงอยู่ย่ังยืนสืบต่อไป  โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ด�าเนินการดังน้ี 
• การติดตั้งแผงโซล่าร์เซล บริเวณดาดฟ้าอาคารส�านักงานใหญ่ โดยน�ากระแสไฟฟ้าท่ีได้มาใช้จ่ายไฟส่องสว่าง

บริเวณอาคารและบริเวณที่จอดรถของธนาคาร  
• การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก T5 เป็น LED ภายในส�านักงาน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร  
• ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วลมของเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในแต่ละส่วน 

ของส�านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบปรับอากาศ และลดการใช้พลังงาน 
• เปลี่ยนระบบ Chiller ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่าและส้ินเปลืองพลังงาน 
• การบริหารจัดการการใช้ ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเล่ียงการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูง (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. และให้ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าต�่า (Off Peak) 
ระหว่างเวลา 22.01-08.59 น. กับระบบเครื่องสูบน�้าดีที่ใช้ภายในอาคารส�านักงานใหญ่                

• จดัให้มีโครงการ CIMB THAI GO GREEN  เพ่ือการลด ละ เลิกการใช้ถงุพลาสติก ภาชนะพลาสติกท่ีใช้แล้วท้ิง และ
กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยจัดกิจกรรมให้ยืมถุงผ้าและแก้วเซรามิกเพื่อใช้งาน  รวมท้ังส่งเสริมให้น�าภาชนะส่วนตัว 
มาซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมในราคาพิเศษ เพื่อปลูกจิตส�านึกให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากขยะพลาสติก 

• ปรับเปลี่ยนประเภทน�้ามันท่ีใช้กับรถยนต์ของธนาคาร จากเดิมใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 มาเป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล์ 
E20 และ E85 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ และช่วยลดมลพิษทางอากาศ
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นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่
พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ โดยให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ตลอดจน
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึง
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น 
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราท่ีเหมาะสมด้วย ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยท้ังรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มี
ความเหมาะสม

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายน้ีจะท�าให้ม่ันใจว่า ธนาคารจะสามารถ
ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงให้ปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร เพื่อความส�าเร็จอย่างย่ังยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ 
ต�าแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นน�า
อื่นๆ ในประเทศไทย

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาคารก�าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ  
ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอื่น ธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ
สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและตามท่ีธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลง
 
การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของผู้บริหารระดับต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (U2) ขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน  
ตัวชี้วัดด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างาน รวมท้ังตัวชี้วัดด้านบุคลากร ท้ังนี ้ 
ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นตามท่ีธนาคารก�าหนด

การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลจะก�าหนดอัตราค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของพนักงานระดับต้ังแต่ผู้อ�านวยการ 
อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ต�าแหน่งหน้าท่ี คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ และความรับผิดชอบ เพื่อน�าเสนอผู้บริหารซึ่งมีอ�านาจอนุมัติตามอ�านาจอนุมัติของธนาคารพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน

การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี
พนักงานของธนาคารและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีท่ีผ่านมาและก�าหนดเป้าหมาย
ในปีถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลประกอบ
การของธนาคารเป็นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแล
กิจการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมและความจ�าเป็นตามท่ีธนาคารเห็นสมควร
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การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล
พิเศษให้พนักงานทราบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะไม่มีสิทธิได้รับ
เงินรางวัลพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแลกิจการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้
แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด และน�าเสนอชื่อพร้อม
ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
(แล้วแต่กรณี) ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ กฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ รับผิดชอบทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของธนาคารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ และน�าเสนอ 
ต่อธปท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยธนาคารได้มีการจัดท�ากระบวนการจ้างผู้บริหารของธนาคารเพื่อให้
ม่ันใจว่าการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารมีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามข้อก�าหนดของธปท. และหน่วยงานก�ากับดูแล 
ท่ีเก่ียวข้อง

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่าง 
ในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการไม่ร่วม เกี่ยวข้อง หรือ
สนับสนุนหน่วยงานหรือบุคคลท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระท�าหรือการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เช่น การท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธิ์ ฯลฯ แก่สาธารณชน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ธนาคารจึงก�าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานการ
มีส่วนได้เสีย) โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อ
เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการ นับจากส้ินสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)  
โดยเลขานุการบริษัทจะน�าเสนอส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันท�าการนับจากวันท่ีเลขานุการบริษัทได้รับรายงานดังกล่าวจากกรรมการและผู้บริหาร
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นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปช่ันโดยเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกันคอร์รัปชั่น ธนาคาร
ยังได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัท 
ในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

การให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ธนาคารยังคงมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการสร้างการเติบโตของก�าไรอย่างย่ังยืนและรักษาความ
เพียงพอของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงของธนาคารในการท�าธุรกิจด้านต่างๆ

ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ�านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ (%)

1 CIMB Bank Berhad 33,021,971,285  94.83 

2 Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore 760,756,147 2.18

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 144,908,008 0.42

4 นายพิสิฐ พฤกษ์ ไพบูลย์ 43,026,382 0.12 

5 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index 40,258,608 0.12 

6 นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ 13,997,591 0.04 

7 นายสมชาติ น�าศรีเจริญสุข 13,684,881 0.04 

8 นายประชา ชัยสุวรรณ 13,181,733 0.04 

9 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 11,761,750 0.03 

10 นายอนันต์ รุ่งวิทยาคม 7,654,500 0.02

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 751,060,863 2.16 

 รวมจ�านวนผู้ถือหุ้น   8,057 ราย 34,822,261,748        100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย       จ�านวน   7,989 ราย 1,011,221,732 2.90

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จ�านวน      68 ราย 33,811,040,016 97.10

                     รวมจ�านวน      8,057 ราย 34,822,261,748 100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ�านาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ 
CIMB Bank Berhad ซึ่งถือหุ้นธนาคารร้อยละ 94.83 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของธนาคาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 

ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล) จากผลการด�าเนินงานในแต่ละรอบปี ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 43  
ซ่ึงระบุว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
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ให้จ่ายเงินปันผลเงินก�าไร ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีก�าไร
สมควรพอท่ีจะท�าเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว 
ต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา 
ค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” ส�าหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับเงินก�าไรของบริษัทย่อย

ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับของธนาคาร และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ

รายละเอียดการถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ

ส�าหรับปี 2562
ความผิดท่ีถูกเปรียบเทียบปรับบ่อยท่ีสุด
3 อันดับแรก ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา

ยอดรวม
ทั้งสิ้น 
(บาท)

จ�านวนสูงสุด 3 อันดับแรก มาตรา กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

จ�านวนเงิน 
(บาท)

มาตรา กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - มาตรา 66 
และ 71

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- - - - มาตรา 113 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

3. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

- - - - - -

สรุป ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายการท่ีถูกเปรียบ
เทียบปรับ

ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารถูกเปรียบเทียบ
ปรับรวมทั้งส้ิน 2 รายการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 90



โครงสร้างการจัดการของธนาคาร

ก.คณะกรรมการธนาคาร

1.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
หมายความถึง  กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว  มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร  และอาจเป็น
หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

2.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
หมายความถึง กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร  กรรมการท่ีท�าหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการใดๆ เย่ียง 
ผู้บริหาร  และให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอ�านาจลงนามผูกพัน 

3. กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
หมายความถึง  กรรมการหน่ึงหรือหลายรายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ     
ลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้  

4. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายน้ันๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจ�าหรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี
ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ 
เคยเป็นข้าราชการ หรือ ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.  

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี 
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ตัวตนสุทธิของธนาคารหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาต 
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง 
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืน
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้
รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร ท้ังน้ี ภายหลัง 
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได ้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(ญ) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคาร หรือไม่มีลักษณะอื่นใด 
ท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นตัดสินใจ หรือลงมติเก่ียวกับการด�าเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

(ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 
ท่ีปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากต�าแหน่ง
หรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันท่ีย่ืนขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฏ) สามารถด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองกันได้ไม่เกินเก้าปีโดยให้นับระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย

ท้ังน้ี หากกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปีแล้วและประสงค์จะกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระท่ีธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงาน 
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความ
เห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งยังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
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ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา หรือเป็นพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องจากการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระทุกครั้ง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 11 คน  ดังน้ี
        

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานส�ารองคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ 
ประธาน Board Risk and Compliance Committee

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

5. ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานส�ารอง Board Risk 
and Compliance Committee

6. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด1/ กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

7. เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด2/ กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

8. นายณัฐศักด์ิ โรจนพิเชฐ3/ กรรมการอิสระ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

9. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์4/ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

10. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล5/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์6/ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

  
หมายเหตุ
1/ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมพิเศษ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติแตง่ตั้ง เอ็นจิก โอมาร ์ ซิดดิก บิน อามิน  

โนเออร ์ ราชิด ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ แทนดาตุก ์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ท่ีลาออก  และด�ารงต�าแหนง่รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยใหม้ีผลตั้งแตว่ันที่ 30 มกราคม  2562

2/   ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562 มีมติแตง่ตั้ง เอ็นจิก ชาฮน์ัซ ฟารุก บิน จัมมัล   อาฮมั์ด  ด�ารงต�าแหนง่
กรรมการ แทน ดาโต ะ๊ ลี ค็อก ควอน ท่ีลาออก โดยใหมี้ผลต้ังแตว่ันท่ี 21 กุมภาพันธ ์ 2562 

3/  ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ น้ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแตง่ตั้ง นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ แทน  
นายมาริษ สมารัมภ ์ ท่ีออกตามวาระ โดยมีผลต้ังแตว่ันที่ 18 เมษายน 2562 

4/  ที่ประชุมสามัญผู ถ้ือหุ น้ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแตง่ตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร ์ ด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ แทน 
นายจติรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ ท่ีลาออก โดยมีผลต้ังแตว่ันที่ 18 เมษายน 2562

5/  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีมติแตง่ตั้ง นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ด�ารงต�าแหนง่ 
กรรมการอิสระ แทนนายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช ท่ีลาออก โดยมีผลต้ังแตว่ันท่ี 26 มิถุนายน 2562

6/ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแตง่ตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
อาวุโส ผู บ้ริหารสูงสุดธุรกิจรายยอ่ย และรับหนา้ที่ดูแลโครงการ Fast Forward ใหด้�ารงต�าแหนง่รักษาการกรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ละ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (ไมร่วมต�าแหนง่กรรมการ) แทน นายโอมาร ์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ ราชิด โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

รายงานประจำาปี 256293



 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีมติขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหนง่รักษาการกรรมการ 
ผูจ้ัดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (ไมร่วมต�าแหนง่กรรมการ) ของนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติแตง่ตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ ด�ารงต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (ไมร่วมต�าแหนง่กรรมการ) แทน นายกิตตพิันธ ์ อนุตรโสตถิ ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 19 ตุลาคม 2562 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีมติแตง่ตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ แทน 
นายกิตตพิันธ ์ อนุตรโสตถิ ที่ลาออกจากต�าแหนง่กรรมการ โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็น 
ผู้แทนจาก CIMB Bank จ�านวน 3 คน คือ 1. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น 2. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์  
ราชิด และ 3. เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ เอ็นจิก โอมาร์  ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด  เอ็นจิก ชาฮ์นัซ 
ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ 
ตราส�าคัญของบริษัท

อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร 
1. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งต้ังและถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร  ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จ

รางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดท่ีท�ากิจการให้ธนาคาร และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม เพ่ือช่วยควบคุม
ดูแลการด�าเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร

3. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิด
เห็นในกิจการงานของธนาคาร และก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติงานอย่าง
ใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้  

5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
หน้าท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะ 
ท่ีเห็นโดยสุจริตว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ  
ข้อบังคับของธนาคาร  และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
 1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์

สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ดูแลให้มีนโยบาย หรือแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้รวมท้ังมีกระบวนการอนุมัติการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ (เช่น  
การลงทุน การท�าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส�าคัญ การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินการจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 3. ก�าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การด�าเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้ง
พิจาณาอนุมัตินโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของธนาคาร และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้แก่ธนาคาร
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมและค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 4. เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ตลอดจนสนับสนุน 
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งต้ังกรรมการ โดยเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้
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 5. อนุมัติแต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 6. อนุมัติงบประมาณในการด�าเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ
 7. มอบหมายอ�านาจให้ผู้บริหารสามารถด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  กรณีท่ีเป็นเร่ืองส�าคัญ มีผลกระทบสูง 

และเป็นเรื่องท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอื่น การท�ารายการขนาดใหญ่ เป็นต้น หรือ
เรื่องท่ีผู้บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพ่ือลดความเส่ียงด้าน 
การจัดการ และหากกฎเกณฑ์ของทางการก�าหนดว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว

 8. ก�าหนดเรื่องท่ีฝ่ายจัดการจะต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
 9. ก�าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริหารด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานท่ีก�าหนด และดูแลให้ผู้บริหาร 

มีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
 10. ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารด�าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดใน

สัญญาท่ีเก่ียวข้อง
 11. ก�ากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการก�าหนดปัจจัยความเส่ียง ประเมิน

ความเส่ียง หามาตรการจัดการความเส่ียงติดตามและตรวจสอบความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ
บริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง (Risk 
Culture) โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิผลและมีกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี 

  ทั้งนี้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก่ียวกับกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี มีดังนี้
 12. ก�าหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม นโยบาย การท�าธุรกรรมหรือออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ ความเส่ียง (Risk Profile) ลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model) 

 13. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�าหนดราคาภายใน (Internal Pricing) 
(หากมี) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

 14. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ รวมท้ังสื่อสารให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบและเข้าใจอย่างสม�่าเสมอ 

 15. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหาร 
ความเส่ียงในภาพรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมท้ังแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม 
ควบคุม และรายงานความเส่ียง 

 16. อนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออ�านวยต่อการติดตาม ก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง 

 17. ดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเส่ียง 
 18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเส่ียงโดยรวม 

และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือทันทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
 19. ติดตามฐานะความเสี่ยงท้ังความเส่ียงโดยรวมและความเส่ียงประเภทต่างๆ 
 20. ดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องท่ีม่ันคงและเพียงพอ 

ท่ีจะรองรับการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 21. ด�าเนินการให้ธนาคารมีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ก�าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อป้องกันและขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องน�าข้อมูล
ภายในของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมท้ังมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกส้ินปี

 22. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลท่ีส�าคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุน
และแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลท่ีดีของธนาคาร

 23. ประสานดุลยภาพท่ีดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกับธนาคารด้วยการให้ความ 
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 24. เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารโดยจัดให้มีการเปิดเผย นอกจากน้ี คณะกรรมการสามารถติดตาม
การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการได้ และให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารได้อีกทอดหน่ึงด้วย

รายงานประจำาปี 256295



 25. จัดให้มีระบบการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมท้ังปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตาม 
ความเหมาะสม

 26. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจ�าปี และแสดงไว้คู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี ครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อพึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการธนาคาร เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทาง 
การเงินของธนาคารมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

 27. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน�าเป้าหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ท่ีส�าคัญมาใช้ท่ัวทั้งองค์กร รวมท้ังก�าหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนด�าเนินการ เพ่ือ
ให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ี 
คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ หรือก�าหนด 

 28. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคารท่ีมีเน้ือหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นท่ีส�าคัญเป็นรายบุคคลส�าหรับวาระเพื่อพิจารณาท่ีส�าคัญ 

 29. ดูแลให้เกิดความม่ันใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารและบริษัทลูก 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งต้ังผู้มีอ�านาจในการจัดการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
รวมท้ังมีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธนาคารและบริษัทลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง

 30. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�าเหน็จประจ�าป ี
โดยค�านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

 31. พจิารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงนิบ�าเหน็จรางวลัและเงนิชดเชยแก่พนักงาน ลกูจ้าง หรอื บุคคลใด 
ท่ีท�ากิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ ตามท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ

 32. แต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก 
เพือ่ช่วยเหลือให้ความคดิเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมท้ังก�าหนดค่าตอบแทน 
และบ�าเหน็จให้ตามท่ีเห็นสมควร

 33. แต่งต้ังกรรมการจ�านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการอื่นหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง พร้อมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนและบ�าเหน็จให้ตามที่เห็นสมควร ท้ังน้ี โดยให้การสนับสนุน 
ดูแล มอบอ�านาจให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มท่ี และสามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความเห็นเพ่ิมเติมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจ�าท่ีมีหน้าท่ีติดตาม หาข้อมูล 
ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะอนุกรรมการ

 34. ดูแลให้มีการถ่วงดุลอ�านาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ความส�าคัญต่อสัดส่วนหรือ 
จ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ 

 35. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
 36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้

สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 37. ค�านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ นอกเหนือจากการด�าเนินกิจการเพื่อ 

ผลประกอบการทางการเงิน
 38. จัดให้มีนโยบายส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการด�าเนินงาน

เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of 
Ethics and Conduct) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการทุกคน และก�ากับดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไก
เพียงพอท่ีเอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
เป็นประจ�า

 39. ก�ากับดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม
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 40. ก�ากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา 
ความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) 
รวมท้ังการจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)

 41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

 42. จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ

 43. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม  (Market Conduct) 

 44. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายใน
องค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 45. ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบุคคล ท้ัง  
(1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมิน
โดยผู้ประเมินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารในต�าแหน่ง
สูงสุดของธนาคาร รวมท้ังดูแลให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็นในการท�าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง

คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมท่ีจะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าใดๆ และพร้อมท่ีจะคัดค้านในกรณีท่ีมี
ความเห็นขัดแย้งหรือกรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อ 
ผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตามท่ีเห็นสมควร โดยยึดหลักการดังน้ี

หลักความเพียงพอ
1) กระท�าการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน

หลักความระมัดระวัง
1) ท�าโดยสมเหตุสมผลเย่ียงกรรมการท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นน้ันจะพึงกระท�า
2) ท�าโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลน้ันไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง

หลักความซื่อตรง
1) การกระท�าน้ันมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
2) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
3) การไม่น�าข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ
เป็นอ�านาจหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นในการเลือกต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการ
สรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด และเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังและถอดถอน
กรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารดังน้ี

รายงานประจำาปี 256297



 1. โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

 2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการของธนาคาร ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 16 คือ

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถือ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง
 (2) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตามจ�านวน

กรรมการทั้งหมดท่ีจะต้องเลือกตั้งในคราวน้ันก็ได้ ท้ังน้ี ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออก
เสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรือหลายคน ให้แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ัง 
จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ท้ังหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง 
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการตามจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในท่ีประชุมจะ
เป็นผู้ก�าหนด

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต�าแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการ
ซ่ึงพ้นต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

 4. การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ 
ท่ีคงเหลืออยู่เป็นผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 
สองเดือน ทั้งน้ี มติคณะกรรมการธนาคารจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3  ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อ�านาจธนาคารแห่งประเทศไทยส่ังการให้
ธนาคารพาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของธนาคารซ่ึงเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของธปท. ออกจากต�าแหน่งได้และให้ธนาคาร
แต่งต้ังบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธปท. เข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวแทน โดยให้ถือว่าค�าส่ังของธปท.  
ท่ีให้ถอดถอนหรือแต่งต้ังกรรมการนี้เป็นท่ีส้ินสุด

ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee
4. คณะกรรมการส�าหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ 

และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และหลักปฏิบัติใน 

การก�ากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยค�านึงถึงข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของธปท. 
และธนาคารแห่ง สปป. ลาว ข้อก�าหนดส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานของทางการด้วย

 2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
 3. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและ 

ผู้ถือหุ้น รวมท้ังสอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
 4. สอบทานประเด็นส�าคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการตรวจพบ 
และดูแลให้มีการด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

 5. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการ
ภายในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 6. สอบทานรายการที่ท�ากับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันท้ังหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการ อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่ม
ธนาคาร ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ

 7. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเก่ียวกับการด�าเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการท่ีมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
มีการทุจริตการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนส�าคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืน 
ข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสม
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก�าหนด กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงคนใดต้องรายงาน
รายการดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ   

 8. จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของ 
ธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานน้ีจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลักทรพัย์ฯ  
ก�าหนด

 9. ก�าหนดขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการค�าปรึกษา 
แก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งต้ังฝ่ายบริหารเพื่อท�าหน้าท่ีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง

 10. เห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
 11. อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
  ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

1. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล   กรรมการอิสระ เป็น ประธาน

2. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

3. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

5. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการเก่ียวกับ
 งานตรวจสอบภายใน
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2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ เป็น ประธาน

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร               เป็น กรรมการและประธานส�ารอง

3. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล เป็น เลขานุการ

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้านสรรหา
• ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธปท. หากมี 
การร้องขอ

• คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติ

 ก) กรรมการธนาคาร
 ข) กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
 ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
• ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปีของธนาคาร
• พิจารณาการแต่งต้ังและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการ 

ของบริษัทในเครือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
• ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้

แก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธปท. หากมีการร้องขอ 
(ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่องผลประโยชน์และสวัสดิการต้องครอบคลุมในทุกด้านท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทน 
ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องด้วย)

• ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) ได้รับผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายน้ัน

• ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ขึ้นไป) เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงให้ความส�าคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังจัดท�ารายงาน
การก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group

• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

• อนุมัติการปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 100



3. ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�าหรับกรรมการและพนักงานของ

ธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปฏิบัติ และรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบเป็นประจ�าทุกปี  เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร

4. พิจารณาเรื่องต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร     

3.  Board Risk and Compliance Committee
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้วย

1.  นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็น ประธาน

2.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการและประธานส�ารอง

3.  เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการบริหาร เป็น กรรมการ

4.  เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด กรรมการบริหาร เป็น กรรมการ

5.  นายณัฐศักด์ิ โรจนพิเชษฐ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

6.  นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุด
บริหารความเส่ียง 

เป็น เลขานุการส�าหรับ
 งานบริหารความเส่ียง

7.  นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุด
ก�ากับการปฏิบัติงาน

เป็น เลขานุการส�าหรับ
 งานก�ากับการปฏิบัติงาน

   
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1. งานด้านการบริหารความเส่ียง
 1.1 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ และก�าหนดอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจน 

อนุมัติเปล่ียนแปลงกรรมการและแต่งต้ังกรรมการใหม่ ดังน้ี
  (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  (2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
  (3) Thailand Underwriting Committee
  (4) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
  (5) คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
  (6) คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังและรายงานตรงต่อ BRCC
 1.2 อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ Management Action  

Trigger (MAT) ของความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

  กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ MAT ของธนาคาร
  (1) อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ท�าให้ระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึงหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

  (2) อนุมัติเพดานความเส่ียงและ MAT ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้
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  กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
  (1) ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียงใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจ�าเป็นต้องมี 

หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบท�าให้ระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเส่ียงและ MAT ต่างๆ ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 1.3 ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทใน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

  (1) ติดตามการด�าเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/
นโยบายและกลยุทธ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ก�าหนด

  (2) พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 
Testing)

 1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเส่ียง 
ชุดต่างๆ รวมถึง

  (1) บุคคลท่ี 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
   อนุมัติบุคคลท่ี 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด 

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลท่ี 3  
(ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) 
   อนุมัติเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results 

รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการที่เก่ียวข้อง
 1.5 ก�าหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ
 1.6 ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่องมือวัดความเส่ียงด้านต่างๆ และองค์ประกอบ 

อื่นๆ ส�าหรับการบริหารความเส่ียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยง
อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเส่ียงและวินัยในการบริหาร
ความเส่ียง ให้มีอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร

 1.7 แต่งต้ังท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือทบทวนและให้ค�าปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ BRCC ตามความจ�าเป็น 
 1.8 อนุมัติและก�ากับดูแลให้การด�าเนินการดังต่อไปน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
  (1) การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง
  (2) การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง
 2. การก�ากับดูแลความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 2.1 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์
 2.2 สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่่อให้มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวได้รับ
การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 2.3 สอบทานประเด็นส�าคัญท่ีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ และดูแล
ให้มีการด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

 2.4 สามารถพิจารณาอนุมัติรายการดังต่อไปน้ี
  (1) กรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวกับการก�ากับการปฏิบัติงาน และการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมท้ัง  
อนมัุติการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว

  (2) รายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report) ส�าหรับรายงาน
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการต่างๆ
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  (3) กฎบัตรของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน 
  (4) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน
 2.5 ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร 
โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทในการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง

 2.6 ทบทวนกลยุทธ์ของการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 2.7 พิจารณาระดับความเส่ียงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว�่าบาตร เพื่อการก�าหนดเงื่อนไขและความเส่ียงที่ยอมรับได้  
โดยระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการพิจารณาความเส่ียงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์  
ช่องทาง และภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ

 3. ประเมินผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียงและผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานโดยตรง 
ต่อ BRCC

  ครอบคลุมถึง : บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

4.  คณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งมิได้เป็นพนักงานของธนาคาร และ/หรือ มิได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในธนาคารอื่นใด 

1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 
2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ 

(Shariah Business) ผ่านธนาคารและบริษัทในเครือ
2. ให้ความเห็นและน�าเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ

ของธนาคาร
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2562 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยสรุปได้ดังน้ี

       

หน่วย: ครั้ง

ล�าดับ
รายชื่อกรรมการ
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

(1)
คณะ

กรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน สรรหา 

และการก�ากับดูแล
กิจการ

(4)
Board 

Risk and 
Compliance 
Committee

1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 12/12 - 12/12 -

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562)

4/4 - - -

2 นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 11/12 - 12/12 -

3 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น 12/12 - - 10/12

4 ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ 11/12 12/12 - 9/10

5 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ 8/8 9/9 - -

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562)

1/1 - - 1/1

6 นายณัฐศักด์ิ โรจนพิเชฐ 7/8 - - 3/4

นายมาริษ สมารัมภ์
(ไม่รับการต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
มีผลต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2562)

4/4 4/4 - -

7 นายชาญมนู สุมาวงศ์ 10/12 11/12 12/12

8 เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด 11/12 - - 8/10

ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2562)

1/1 - 1/1 -

9 เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด 9/12 - - 8/10

ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2562)

- - - 1/1

10 นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล   7/7 5/5 - -

11 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ 1/1 - - -

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2562)

1/1 - - -
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ค. คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน

2. ผู้บริหารสูงสุดร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน เป็น รองประธาน

3. ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง เป็น กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

เป็น กรรมการ

5. ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

6. ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ เป็น กรรมการ

7. ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย เป็น กรรมการ

8. ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการ

9. ผู้บริหารสูงสุดการเงิน เป็น กรรมการ

10. รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย เป็น กรรมการ

11. ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร เป็น กรรมการ

12. ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

13. ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ เป็น กรรมการ

14. ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน เป็น กรรมการ

15. ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ เป็น กรรมการ

16. ผู้บริหารสูงสุดบริหารประสบการณ์ลูกค้า เป็น กรรมการ

17. ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย เป็น กรรมการ

18. เลขานุการบริษัท เป็น เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

  
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ให้ค�าปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานด้านต่างๆของธนาคาร
 3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่างๆ ของธนาคาร 
 4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
 5. ก�าหนดการท�างานร่วมกันระหว่างสายงานและการท�างานระหว่างประเทศ
 6. พิจารณาเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีส�าคัญอย่างรัดกุม
 7. อนุมัติอ�านาจอนุมัติเฉพาะในการด�าเนินการภายในของสายงานต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวกับความเส่ียง 
 8. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติ

การ/เรื่องอื่นๆที่หน่วยงานก�ากับดูแลไม่ได้ก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
 9. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอ�านาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารท่ีมีผลกระทบจากการปรับ

โครงสร้างองค์กร
 10. อนุมัติการแต่งต้ังเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาด

เพื่อการส่ือสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
 11. มีอ�านาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเงินในโครงการ 1Platform 
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 12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนุมัติตั้งส�ารองตามกฎหมายเพ่ือรองรับความเสียหายจากกรณีท่ีธนาคาร/
ผู้บริหารถูกฟ้องร้องตามท่ีน�าเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย 

 13. อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือการแนะน�าลูกค้าที่ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย 
ส�าหรับกรณีผลิตภัณฑ์ของบุคคลท่ี 3 และไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระ
ส�าคัญจากท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้เคยอนุมัติแล้ว 

 14. อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากท่ีคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงได้เคยอนุมัติแล้ว

 15. อนุมัติการแต่งต้ังตัวแทนประกันภัยของธนาคาร
 16. เร่ืองอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
  ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร 

คณะผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังน้ี

1. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

3. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง

4. นายพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

5. นางบุษกร  พุทธินันทน์ ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

6. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

7. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

8. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสูงสุดการเงิน

9. นายประภาส ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร

10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน

11. นายตัน คีท จิน รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

12. นายลิม ยอง เทียน ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

14. นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ

15. นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า

16. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย
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ผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารที่ก�าหนดโดยส�านักงาน ก.ล.ต. มีจ�านวน 14 คน ดังน้ี

1. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

3. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง

4. นายพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

5. นางบุษกร พุทธินันทน์ ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

6. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

7. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

8. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสูงสุดการเงิน

9. นายประภาส  ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร

10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน

11. นายตัน คีท จิน รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

12. นายเพา จาตกานนท์ รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

13. นายลิม ยอง เทียน ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

14. นางสาวแวววลัย วัฒนา ผู้บริหารควบคุมการเงิน

 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่งและมีอ�านาจหน้าท่ีตามที ่
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอ�านาจหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมาย
2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
3. ก�ากับดูแลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการธนาคาร
4. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ังในและ 

ต่างประเทศ
5. เป็นผู้แทน หรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน

ก�ากับดูแล หรือกระท�านิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้
ขอบเขตวัตถุประสงค์และข้อบังคับธนาคาร

6. พิจารณาเรื่องอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานน้ี จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารแต่ละคน โดยในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุมและค่ารับรอง
ในฐานะกรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมท้ังส้ิน 11,267,000 บาท 
(ปี 2561: 12,891,200 บาท) รายละเอียด ดังนี้
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร จ�านวน 6,364,000 บาท (ปี 2561:  8,012,200 บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2,104,400 บาท (ปี 2561:  1,884,800 บาท)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  จ�านวน 1,602,000 บาท (ปี 2561:  1,494,400 บาท)   
 สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ 
4. ค่าตอบแทน Board Risk and  จ�านวน 1,196,600 บาท (ปี 2561 :  1,499,800 บาท)
 Compliance Committee 

หน่วย: บาท

   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

รายชื่อคณะกรรมการ  ต�าแหน่ง
 คณะกรรมการ 

ธนาคาร
 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

 คณะกรรมการ 
ก�าหนดค่า

ตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแล

กิจการ

 Board 
Risk and 

Compliance 
Committee

1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ 1,952,000  - 480,000  -

2 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี23 พฤษภาคม 2562)

-     800,000  -  -  -

3 นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ 508,000  - 624,000  -

4 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ 508,000  -  - 558,600

5 ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 508,000 480,000  - 382,000

6 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ 352,000 338,000  -  -

7 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 22กุมภาพันธ์ 2562)

กรรมการ 68,000  -  - 62,000

8 นายณัฐศักด์ิ  โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 332,000  -  - 142,000

9 นายมาริษ สมารัมภ์
(ไม่รับการต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
มีผลต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2562)

 - 176,000 288,000  -  -

10 นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ 528,000 462,000 458,000  -

11 เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก 
บิน อามิน โนเออร์ ราชิด

กรรมการ - -  -   -

12 ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2562)

- 44,000  - 40,000  -

13 เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก 
บิน จัมมัล อาฮ์มัด

กรรมการ  -  -  -  -

14 ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน
(ลาออก มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม  2562)

กรรมการ 44,000 - - 52,000

15 นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล   กรรมการอิสระ 308,000 536,400  -  -

16 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการ  -  -  -  -

17 นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
(ลาออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2562)

 - 236,000  -  -  -

รวมค่าตอบแทน 6,364,000 2,104,400 1,602,000 1,196,600
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ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจัดการเพ่ือพิจารณาปรับค่าจ้างและ
บ�าเหน็จประจ�าปีโดยค�านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วน
ของผู้ถือหุ้นระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรือลูกจ้าง
ของธนาคารหรือบุคคลใดท่ีท�ากิจการให้กับธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ ์
ท่ีเหมาะสมในการจ่าย โดยจ่ายให้แก่ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ตามท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ  ในปี 2562 ธนาคาร
จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบ
เท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินจ�านวน 14 คน ตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงิน
ท้ังส้ิน 111.37 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�านวน 50 คน 
ตามนิยามผู้บริหารของธปท. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 298.10 ล้านบาท
  
(2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2562 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือ
ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินจ�านวน 14 คน ตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน 
ก.ล.ต. รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4.40 ล้านบาท และสมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป จ�านวน 50 คน ตามนิยามผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13.10 ล้านบาท
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1
ดาโต๊ะ  โรเบิร์ต  แชบ  เด๊า  เม็ง
อายุ 68 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ประธานกรรมการธนาคาร

กรรมการ และประธานส�ารอง
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Member of the Malaysian Institute of Accountants

ประวัติการอบรม
การประชุม Global Board Leadership Summit, Singapore 
หลักสูตร Audit 101 Session 
การประชุมเสวนา Friends of Thailand Circle Talk Series: Navigating ASEAN in a Turbulent World 
การประชุมสรุป Bank Negara Malaysia Annual Report 2018/Financial Stability and Payment Systems Report 2018  
Briefing Session
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tech Risk Workshop 
หลักสูตร The Future of Fintech in ASEAN 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Risk Posture Workshop 
การเสวนา 3rd Regional Direcors’ Sharing Session
การประชุม 2020 Budget Focus Group Meeting Improving Access to Financing (Through Finacial Innovation)
การประชุม Sustainable Finance Conference by CIMB 
เวทีเสวนา Khazanah Megatrend Forum 2019
การประชุมเสวนา SC Industry Dialogue 2019 (Corporate Finance)
หลักสูตร FIDE Forum-Leadership In A Disruptive World – The Changing Role of Boards by Graham Poston
หลักสูตร Enhancing Corporate Governance by Understanding Legal Liabilities “Act or Resign” 
by Malaysian Anti Corruption Commission
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
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2
นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค
อายุ 58 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
วันที่ 25 เมษายน 2550

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Pure Circle Limited

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
Trustee
ประธานกรรมการ

Malaysian Investment Banking Association
Asian Banking School Sdn Bhd
Yu Cai Foundation
CIMB Investment Bank Bhd

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561
2549 - ก.พ. 2558
2549 - ก.พ. 2558
2548 - 2559
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542

ประธานกรรมการ
Trustee
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CIMB - Principal Asset Management Bhd
CIMB Foundation
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
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-

-

-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A. 

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) 
for  Directors of Public Listed Companies 
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Programme 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of Directors Course: Role of  Directors
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554 - 2561

2553 - 2561
2553 - 2561
2551 - 2561
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ก.พ. 2558 - พ.ย. 2560
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2560
2550 - พ.ย. 2560

กรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Senior Advisor/Consultant

Lien Centre for Social Innovation, 
Singapore Management University
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Group Sdn Bhd
Asia Capital Advisory Pte Ltd.
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.
TPG Capital Asia
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3
นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล
อายุ 61 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 31/2561 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง        
TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์     
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8  สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรต่อต้านการทุจริตส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 16/2545  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte Ltd.
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อมตะ วีเอ็น 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2561- ปัจจุบัน
2561- ปัจจุบัน

2561- ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ  
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/กรรมการ

กรรมการอิสระ  
นายกสมาคม
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT 
Challenge Fund Facility Investment
กรรมการ

Amata City Bien Hoa, Vietnam
คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2561 - ส.ค. 2562

2558 - 2560
2553 - เม.ย. 2562

2553 - 2559

2552 - 2553

2553 - เม.ย. 2562

2557 - 2561

2557 - 2560

2554 - 2560

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย  
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้ 

บลจ. ทิสโก้ 

บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ 
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4
นายชาญมนู  สุมาวงศ์
อายุ 63 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2561

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-
-

-
-

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 104/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
บมจ. ฟินันซ่า

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

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

ผู้อ�านวยการงานกฎหมายกลุ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย 
กรรมการบริษัทในเครือ  
Counsellor 
Partner 
Senior Associate 
Partner
เลขานุการ
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้ช่วยผู้พิพากษา

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. Hunton & Williams (Thailand)  
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
ศาลแรงงานกลาง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์

5
ดร. รอม  หิรัญพฤกษ์
อายุ 65 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และประธานส�ารอง
Board Risk and  
Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

 คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, U.S.A.
-   ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas, U.S.A.
-  ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University, Australia (Colombo Plan Scholarship)

 ประวัติการอบรม
-  หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ รุ่นที่ 1/2559  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-    หลักสูตร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 14/2557  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที่ 6/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 172/2556  

(ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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-
-
-

-
-

-

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที่ 1/2556
หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
หลักสูตร The Four Roles of Leadership Programme 
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics Corporation  
of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ
ผู้จัดการร่วม

คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บจ. ชิค รีพับบลิค 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. วตท.เพื่อสังคม 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2558 - 2561

2555 - 2561
2558 - 2560

2557 - 2560

2553 - 2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการระบบช�าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม
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6
นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์
อายุ 61 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-
-
-
-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการอบรม
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ
การปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชี
กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบ
ความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2549 - 2561
2539 - 2561
2541 - 2560

2551 - 2554

2548 - 2554 

2544 - 2547

2544 - 2546

2543 - 2544

Director of Auditing Office
Audit Partner
กรรมการในคณะอนุกรรม
การทดสอบความรู้ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี 
(เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี)
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ 
ด้านการสอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนา 
วิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้สอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา

บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
(ก.บช.) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

7
นายณัฐศักดิ์  โรจนพิเชฐ
อายุ 57 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการอิสระ

กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 18 เมษายน 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

รายงานประจำาปี 2562119



การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

บจ. ติงส์ ออน เน็ต
บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย 
บจ. ดิจิเวลท์ 
บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)   

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2562 - ก.ย. 2562 
2540 - 2561
2535 - 2540

2533 - 2540 
2531 - 2533

ผู้อ�านวยการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

Managing Consultant
Manager

บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด 
(ประเทศไทย)
บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
Bell Canada Enterprises

8
นางสาวเซรีน่า  ตัน  เหม่  ชเว็น
อายุ 41 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการ

ประธานกรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-
-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
Aspen Fellowship for Finance Leaders
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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 120



การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

กรรมการส�ารอง
กรรมการ
กรรมการส�ารอง
กรรมการส�ารองของ  
John Kelly Thompson
กรรมการ
กรรมการบริหาร

Asia Capital Reinsurance Group (ACRG)
Cenviro Sdn Bhd.
Agrifood Resources Holdings Sdn Bhd
ACR Capital Holdings Pte Ltd.

CIMB Bank Bhd
Investments, Khazanah Nasional Bhd,  
Kuala Lumpur, Malaysia

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2561 
พ.ย. 2556 - ก.ย. 2560
เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552

มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551

ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549
ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548

เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546

กรรมการ
กรรมการ
ผู้มีอ�านาจด�าเนินการแทนบริษัท

ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักประธาน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�านวยการ
ผู้ช่วยที่ปรึกษา

นักวิเคราะห์อาวุโส

ACR Capital Holdings Pte Ltd.
Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
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

9
เอ็นจิก  โอมาร์  ซิดดิก  บิน  อามิน  โนเออร์  ราชิด  
อายุ 46 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 มกราคม 2562 

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2562121



-
-

-
-

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CFA charterholder as awarded by the CFA Institute
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการของกลุ่ม 

CIMB Group Holding Bhd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2561 - 2561

2559 - 2561

2558 - 2558
2548 - 2558

ผู้บริหารสูงสุด 
Group Wholesale Banking
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

RHB Group

Malaysia Airlines

Khazanah Nasional
CIMB Investment Bank

10
เอ็นจิก  ชาฮ์นัซ  ฟารุก  บิน  จัมมัล  อาฮ์มัด
อายุ 45 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 122



-
-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท MPhil Economics, Wolfson College, University of Oxford 
ปริญญาตรี B.A. Economics, 1st Class Honours (Double First), Sidney Sussex College, University of Cambridge

ประวัติการอบรม
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Group Wholesale Banking

CIMB Group Holdings Bhd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - 2561

2547 - 2552

2545 - 2547
2542 - 2543

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงินของกลุ่ม
ผู้บริหารสูงสุดภูมิภาคยุโรป
งานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
งานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มตลาดการเงิน

CIMB Group Holdings Bhd

Goldman Sachs, London

Dresdner Kleinwort Wasserstein, London  
ABN Amro Bank, Malaysia

11
นายอดิศร  เสริมชัยวงศ์
อายุ 53 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2562

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2562123



-
-

-
-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตร  Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Advanced Management Programme, Oxford University
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), In House International Course (CIMB Group)
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

บจ. ซีที คอลล์ 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562

พ.ค. 2562 - ก.ค. 2562

มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562

2559 - ธ.ค. 2562

2558 - ธ.ค. 2562

2558 - เม.ย. 2562
2555 - ก.ค. 2562
2555 - มี.ค. 2562

มิ.ย. 2553 - 2555

2551 - 2553

2545 - 2550

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้บริหารสูงสุด
ธุรกิจรายย่อย/รักษาการผู้บริหารสูงสุด
พาณิชย์ธนกิจ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และ 
โครงการ Fast Forward
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เครือข่ายสาขาและบริการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน 
กรรมการผู้อ�านวยการ 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

บจ. เวิลด์ลีส

บลจ. ฟินันซ่า
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

บลจ. ไทยพาณิชย์ 
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ประวัติที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

12
รศ.ดร.  อิสมาแอ  อาลี
อายุ 69 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-  
-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
ปริญญาเอก  Al-Fiqh (เกียรตินิยมอันดับ 1) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia 
ปริญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
ปริญญาตรี Sharia (เกียรตินิยม) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
ปริญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ประธาน
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และประธานฝ่ายกิจการฮาลาล

มูลนิธิเพื่อเด็กก�าพร้า
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2553 - 2554
2551 - 2553

2550 - 2553

2549 - 2553
2545 - 2553

หัวหน้าคณะ
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์
ด้านกฎหมายศาสนาอิสลาม 
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
กรรมการ

ผู้แทนฮัจย์ ไทย 
Shariah Advisory Council,  
Securities Commission, Malaysia
สภาที่ปรึกษาเพื่อการเสริมสร้างสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการปริญญาเอกอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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13
ผศ.ดร.  มะรอนิง  สาแลมิง
อายุ 54 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
ปริญญาโท Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
ปริญญาตรี Islamic Law, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการพัฒนากิจการฮัจย์
พ.ศ. 2559
ประธานกรรมการชาริอะฮ์
หัวหน้าส�านักงานอามีรุลฮัจญ์
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาชาริอะฮ์ 
คณะที่ปรึกษาและคณะท�างาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท  
อาจารย์ประจ�าแผนกกฎหมายอิสลาม

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทิพยตะกาฟูล
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ท่านจุฬาราชมนตรี
สหกรณ์บีนา จ�ากัด
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2556 - 2557
2555 - 2557

2554 - 2556

2552 - 2558

2551 - 2553

รองเลขาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คณะท�างานพัฒนาการใช้กฎหมาย
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามค�าสั่งแต่งตั้งของศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตามค�าสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานประจำาปี 2562127



1
นายอดิศร  เสริมชัยวงศ์
อายุ 53 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2562

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตร  Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Advanced Management Programme, Oxford University
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), In House International Course (CIMB Group)
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

บจ. ซีที คอลล์ 

ประวัติคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562

พ.ค. 2562 - ก.ค. 2562

มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562

2559 - ธ.ค. 2562

2558 - ธ.ค. 2562

2558 - เม.ย. 2562
2555 - ก.ค. 2562
2555 - มี.ค. 2562

มิ.ย. 2553 - 2555

2551 - 2553

2545 - 2550

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้บริหารสูงสุด
ธุรกิจรายย่อย/รักษาการผู้บริหารสูงสุด
พาณิชย์ธนกิจ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และ  
โครงการ Fast Forward
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เครือข่ายสาขาและบริการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน 
กรรมการผู้อ�านวยการ 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

บจ. เวิลด์ลีส

บลจ. ฟินันซ่า
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

บลจ. ไทยพาณิชย์ 

2
นายสุธีร์  โล้วโสภณกุล
อายุ 59 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 เมษายน 2554 

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจำาปี 2562129



-
-
-
-

ประวัติการอบรม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2556 - ต.ค. 2562 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

3
นายอาทิตย์  มาสถิรกุล
อายุ 53 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 มกราคม 2560

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop, Standard Chartered Bank, Thailand
หลักสูตร Assets Valuation, Standard Chartered Bank, Hong Kong 
หลักสูตร Executive Programme 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
หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA), CIMB Thai Bank Public Company Limited
หลักสูตร Data Governance, CIMB Thai Bank Public Company Limited
หลักสูตร Leading into the Future, CIMB Thai Bank Public Company Limited
หลักสูตร Onboarding Session for CIMB Leader, CIMB Thai Bank Public Company Limited

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บริษัท แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรช่ัน (จ�ากัด) 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557

2548 - 2551
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548

ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ

ท่ีปรึกษา – Alternate Investment Group
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ

ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ

4
นายพรชัย  ปัทมินทร
อายุ 47 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 กันยายน 2556

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2562131



-
-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
AFS Scholarship Student Exchange Programme 

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 73/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2551)
หลักสูตรผู้บริหารตลาดทุน CMA-GMS รุ่นที่ 2 (CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556

ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานสถาบันธนกิจ 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ธนาคารธนชาต

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

5
นางบุษกร  พุทธินันทน์
อายุ 63 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 มกราคม 2560

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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-
-
-
-
-

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Core Operations, Managing People, Citibank, Singapore                            
หลักสูตร Custody Services, E-Business, Citibank, Singapore and Hong Kong        
หลักสูตร Process Management, Quality ISO, Citibank, Singapore                       
หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank, Philippines 
หลักสูตร Executive Programme, Columbia Business School, Columbia University

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559 
2558
2551 - 2557

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

6
นางสาวสิริพร  สนั่นไพเราะ
อายุ 55 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

- 
-

-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2019 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2550 - 2551
2549 - 2550

2549
2546 - 2548

2535 - 2548
2529 - 2535

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Senior Audit Manager, 
Group Internal Audit 
Head of Compliance
Head of ASEAN Hub Audit
(Excl. Indonesia and Singapore)
Country Head of Audit – Thailand
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

7
นางกนกไพ  วงศ์สถิตย์พร
อายุ 46 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

- 
-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Programme (ปี 2556)
หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching (ปี 2556) 
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - 2557

2554
2548 - 2554

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

8
นายเจสัน  ลีออง  ก๊อก  ยิว
อายุ 48 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Macquarie University, Australia

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme รุ่นที่ 8
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Programme (SFLP) 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. พรินซิเพิล 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2551 - 2559
2548 - 2551
2543 - 2548

ผู้อ�านวยการ สายการเงินกลุ่ม
ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการ

CIMB Bank
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส/ไอบีเอ็ม

9
นายตัน  คีท  จิน
อายุ 45 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit), University of Bath, United Kingdom
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), University College London, United Kingdom

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive Development Programme รุ่นที่ 4

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เวิลด์ลีส 
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร 
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 - 2562
2556 - 2558
2554 - 2556
2549 - 2554

ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้บริหารสูงสุดบริหารพอร์ตโฟลิโอ 
หัวหน้าผู้บริหารโครงการ
ด้านบรรษัทธุรกิจ SME บริหารเงิน
การเงิน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และปฏิบัติการ 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
CIMB Bank สาขาลอนดอน
Private Equity – บริหารพอร์ตโฟลิโอ (กลุ่มซีไอเอ็มบี)
โครงการ CASA Enhancement Programme 
(ซีไอเอ็มบี ไนอากา)
คณะท�างาน Regional CASA Taskforce 
(กลุ่มซีไอเอ็มบี)
คณะท�างาน Bank-wide Business Turnaround 
(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย)
คณะท�างานดีลควบรวมธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
(การควบรวมธนาคารไนอากา – ธนาคารลิปโป)
โครงการ Cross-border Synergy Programme 
(กลุ่มซีไอเอ็มบี – ธนาคารยิงโขว ประเทศจีน)
โครงการ Cross-border Synergy Programme 
(กลุ่มซีไอเอ็มบี – ธนาคารไนอากา)

10
นายประภาส  ทองสุข
อายุ 56 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2553

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการอบรม
หลักสูตร A Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 8 (2561) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 (2559 - 2560)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CIMB-INSEAD Leadership Programme รุ่นที่ 3  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

รายงานประจำาปี 2562137



บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2547 - 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สื่อสารการตลาด

บมจ. บัตรกรุงไทย

11
นายเศรษฐจักร  ลียากาศ
อายุ 50 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

 คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท Economic Development and Policy Analysis, University of Nottingham, U.K.
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Finance) University of Texas at San Antonio, U.S.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Central Bank Course
Bourse Game, Citibank
หลักสูตร Commercial Banking Course
หลักสูตร Risk Management in Financial Institutions
หลักสูตร Macroeconomic Management, SEACEN, Malaysia
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 25/2016 (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Company Secretary Programme รุ่นที่ 70/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 276/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559

พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558

ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Executive Director, 
Head of Compliance
Assistant Vice President, 
Compliance

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

ธนาคารดอยซ์แบงค์

12
นายลิม  ยอง  เทียน
อายุ 38 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีด้าน Computer Science and Economics, Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme รุ่นที่ 7

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

รายงานประจำาปี 2562139



บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2551 - ก.ค. 2562 ผู้อ�านวยการ กลยุทธ์องค์กรและวางแผน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด

13
นายจิตติวัฒน์  กันธมาลา
อายุ 58 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2560

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.  
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Annual Investment Suitability Training, Credit Suisse AG, Singapore 
หลักสูตร Advanced Alternative Investments, Credit Suisse AG, Singapore 
หลักสูตร Advanced Portfolio Management, Credit Suisse AG, Singapore 
หลักสูตร OTC Bond Options, Credit Suisse AG, Singapore 
หลักสูตร FATCA Orientation ( e-learning), Standard Chartered, Singapore 
หลักสูตร Reputational Risk (e-learning), Standard Chartered, Singapore 
หลักสูตร Anti-Money Laundering, Counter terrorist Financing and Sanctions, Standard Chartered, Singapore 
หลักสูตร Operational Risk (e-learning), Standard Chartered, Singapore 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559
พ.ค. 2557 - ส.ค. 2558
มิ.ย. 2556 - เม.ย. 2557 

พ.ค. 2555 - พ.ค. 2556   
ก.ย. 2553 - มี.ค. 2555 

Director, Private Bank
Director, Private Bank
ผู้อ�านวยการ 
Private Wealth Department
First Vice President, Private Bank
Private Wealth Manager, 
Global Wealth Management

Credit Suisse AG, Singapore
Standard Chartered Private Bank, Singapore
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)

United Overseas Bank (UOB)
Bank of  America Merrill Lynch (BofAML)

14
นายไพศาล  ธรรมโพธิทอง
อายุ 54 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-
-
-
- 

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

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Leader as A Coach
หลักสูตร Marketing in Action
หลักสูตร Practical Trade Finance
หลักสูตร Working Capital Solution
หลักสูตร Blue Ocean

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

รายงานประจำาปี 2562141



บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - 2561
2557 - 2557 

2555 - 2556
2552 - 2555

2542 - 2552

ผู้บริหารสูงสุด บริหารธุรกรรมการเงิน
ผู้บริหารสูงสุด บริหารผลิตภัณฑ์
และช่องทางธุรกรรมการเงิน
ผู้บริหารสูงสุด บริหารช่องทาง GTS 
ผู้บริหารสูงสุด บริหารช่องทาง
และเครือข่ายธุรกิจ
Head of Solution Delivery

บมจ. ธนาคาร ธนชาต
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

15
นางสาวอุทัยวรรณ  สุขพรรณพิมพ์
อายุ 51 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม  2561

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-
-
-
-
-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Situational Leadership Programme
หลักสูตร Coaching for Trusted Leader
หลักสูตร Crisis Communication Framework
หลักสูตร Kindness Service Recovery Programme
หลักสูตร 9 Gears Business Performance
หลักสูตร One-Minute Manager

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2556 - 2561

2545 - 2551

2543 - 2545

2541 - 2542
2536 - 2538

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ 
รองผู้อ�านวยการ 
หัวหน้าสายงานสนับสนุนการบริหารลูกค้า 
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงิน รายย่อย
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี 

บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) 
บมจ. สยามซันวาเครดิต 

16
นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช
อายุ 39 ปี

ชื่อ-สกุล /
ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การถือหุ้นในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี-

-
-

-

-
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร  (หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารหญิง)  
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
การ  Coaching ให้เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
หลักสูตรพัฒนาส่งเสริมส�าหรับทนายที่ปรึกษา  บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 - 2561
2557 - 2559

2555 - 2557

2552 - 2555
2550 - 2552

ผู้อ�านวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย
ผู้อ�านวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
สถาบันธนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายอาวุโส
สถาบันธนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 
บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 
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เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และ 
การก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2562 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารได้ด�าเนินการ 
แต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ พร้อมท้ัง 
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการได้มี 
การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการในปี 2562 ด้วย

โดยสรุป บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส�าคัญของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับ
ดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1. คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ และก�าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

2. พิจารณาการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารให้ความเห็นชอบ

3. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และ 
น�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม

4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีโดยรวมของพนักงานธนาคาร และน�าเสนอเพื่อให้ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

5. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�าหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

6. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปฏิบัติและน�าเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติ เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร

7. ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารในปี 2562 มีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว

(นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค)
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย 

1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    (แตง่ต้ังเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
    แทนนายมาริษ สมารัมภ ์ ซึ่งครบก�าหนดออกจากต�าแหนง่ตามวาระ
    โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 18 เมษายน 2562)

2. นายชาญมนู  สุมาวงศ์  กรรมการ
3. ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  กรรมการ 
4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์  กรรมการ (แตง่ตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562)

                                                            
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ธนาคารในเรื่องความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์ รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล 
เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ในระหว่างปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม 13 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�าคัญดังนี้

งบการเงิน
สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส รายงวดครึ่งปี และงวดประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ 
บริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสูงสุดการเงิน เพื่อพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของการแสดงข้อมูล
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
รวมถึงข้อก�าหนดของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารและบริษัทในเครือ  

ระบบการควบคุมภายใน
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของ 
ผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของ
ทางการท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทในเครือ เพื่อให้ม่ันใจว่าการควบคุมภายในและกระบวนการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามดูแลให้มีการด�าเนินการแก้ไขประเด็นท่ีพบจาก 
การตรวจสอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมภายในเวลาท่ีก�าหนด นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�าให้ 
ธนาคารจัดท�าและ/หรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้ดีข้ึน
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ระบบการบริหารความเส่ียง
สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริหารความเส่ียงร่วมกับผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง  
โดยพิจารณาจากรายงานการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและ 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม

การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
สอบทานความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการก�าหนด รวมท้ัง
ติดตามและควบคุมให้มีการด�าเนินการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานก�ากับดูแล
ของทางการอย่างเหมาะสมโดยฝ่ายจัดการ

ผู้ตรวจสอบภายนอก
สอบทานและประเมินความเป็นอิสระ คุณวุฒิด้านวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายนอก รวมถึง 
ขอบเขตโดยรวมของการตรวจสอบงบการเงินประจ�างวดครึ่งปีและประจ�าปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล  
อีกท้ังพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสม น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน
สอบทานและประเมินธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุมติักฎบตัรงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมนิความเส่ียงเพือ่การวางแผนการตรวจสอบประจ�าปี  
แผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนสอบทานสินเชื่อ  คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานผลการตรวจสอบ
ภายใน ให้ค�าแนะน�า และติดตามการด�าเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกเดือน  

จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทในเครือมีความถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส�าคัญและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางการ 
และกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ มีความเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน  

(นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
ตลอดจนใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและใช้ประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท�า มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมท้ังการปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่าง 
มีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ 
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารเป็น 
ผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และ 
สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2562
 

(นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด) (นายอดิศร เสริมชัยวงศ์)
กรรมการ     กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
ธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคารส�าหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซึ่งรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและได้น�าเรื่องน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องน้ี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำาปี 2562149



เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2.9 เรื่องนโยบายการบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และข้อ 10 เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีถือเป็นส่วนส�าคัญของสินทรัพย์รวม
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 58.66 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการ
ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อของภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็น
ร้อยละ 82.07 และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ จากการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 17.93 ผู้บริหารประมาณ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้สินเชื่อเฉพาะรายและ 
สินเชื่อทั้งหมดโดยรวมโดยใช้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและพิจารณา 
ปัจจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อน ดังน้ันข้าพเจ้าจึงให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ผู้บริหารตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ
ของกลุ่มกิจการ โดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละรายท่ีมียอดค้าง
ช�าระตามเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยประเมินจากความสามารถในการจ่ายช�าระหน้ี
และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีแต่ละราย เพื่อต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหากผู้บริหารเห็นสมควร โดยพิจารณา
รวมถึงปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประวัติการจ่ายช�าระในอดีต 
ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน อัตราส่วนทางการ
เงินท่ีส�าคัญ และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นต้น ในกรณีของ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้บริหารได้พิจารณาจากกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บหน้ีในอนาคต ซึ่งมีการ
ใช้สมมติฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และกระแสเงินสด
จากการขายหลักประกัน ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินราคา

นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและ
ความเส่ียงทางด้านเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเชื่อแก ่
ลูกหน้ี และใช้ดุลยพินิจในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�ารอง
ส่วนเกิน เพ่ิมเติมส�าหรับส่วนสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น

เม่ือข้าพเจ้าพิจารณาถึงระดับความส�าคัญของรายการการใช ้
ดุลยพินิจของผู้บริหารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ  
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จึงเป็นเร่ือง
ส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการน�ามาใช้ และทดสอบความ
มีประสิทธิผลของการปฏิบัติการควบคุมหลักเก่ียวกับข้อมูลท่ีใช้เข้าสู่ระบบ และ
การค�านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในระบบ ดังต่อไปน้ี

• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารต่อความถูกต้องของข้อมูล
ท่ีใช้ ความเหมาะสมของวิธีการค�านวณ ระบบงาน กระบวนการ และการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลผลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
ของผลลัพธ์ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมหลักทั้งการควบคุมแบบอัตโนมัติและการ
ควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการเข้าถึงระบบ และการควบคุมในการ
ค�านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งความครบถ้วนและถูกต้องของ
บัญชีลูกหนี้ที่น�ามาใช้ในการค�านวณ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการ
ควบคุมภายในเก่ียวกับความถูกต้องของการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การ
ประเมินราคาของหลักประกัน การโอนย้ายข้อมูลและการกระทบยอดค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญระหว่างระบบเงินให้สินเชื่อและระบบบัญชีแยกประเภท

• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารในการสอบทานและการอนุมัติ
การต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการหลักของกลุ่มกิจการ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการด้านความเส่ียง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
บริหารของกลุ่มกิจการ

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า จึงท�าให้ข้าพเจ้าเชื่อถือ 
การควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใช้ผลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้าได้ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์สินเช่ือโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ ์
ขนาดความเส่ียง และข้าพเจ้าได้ทดสอบการจัดประเภทของเงินให้สินเชื่อ 
เหล่านั้น และได้ตรวจว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ส�าหรับเงินให้สินเช่ือบางรายท่ีผู้บริหารมีการต้ังค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและ
การประเมินความเหมาะสมของความสามารถในการจ่ายช�าระหน้ีของลูกหนี ้
ซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหารโดยพิจารณาจากหลักฐานท้ังภายในและภายนอก รวมถึง 
ประเมินความเหมาะสมของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเหล่าน้ัน 
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญอย่างมากในการประเมินอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงค่า
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากท่ีผู้บริหารได้ประเมินไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นท่ี
เป็นสาระส�าคัญ

ส�าหรับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการกระแสเงินสด
จากการจ่ายช�าระของลูกหน้ี และราคาประเมินหลักประกัน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังน้ี

• ข้าพเจ้าสอบถามในเชิงทดสอบเก่ียวกับหลักการการประมาณกระแส
เงินสดซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะสมของประมาณการ  
โดยการทดสอบตรวจหลักฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องและได้สนทนา 
ในรายละเอียดกับผู้บริหารเก่ียวกับกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจาก 
ลูกค้าในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและหลักฐาน 
จากภายนอก (ถ้ามี) ในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการ 
กระแสเงินสด

• ส�าหรับมูลค่าของหลักประกันท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาน้ัน ข้าพเจ้า
ได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่าน้ัน จากน้ันข้าพเจ้าได้
สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อทดสอบว่าผู้บริหารได้ใช้ราคา
ประเมินล่าสุดในการค�านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา และพิจารณาว่าผู้ประเมินราคา
ได้ใช้วิธีการประเมินราคาตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบความของถูกต้องของการน�าราคาหลักประกันไป 
หักจากเงินให้สินเช่ือคงเหลือด้วย

ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหารส�าหรับ
การต้ังส�ารองส่วนเกิน ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของส�ารองท่ัวไปโดย
ใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของข้าพเจ้า และความรู้และเงื่อนไขสภาพ
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของส�ารองค่าเผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญท่ัวไป โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ดังกล่าวต่อเงินให้สินเช่ือของธนาคารกับธนาคารอื่นๆ ในประเทศไทย

จากผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างท่ีมีสาระ
ส�าคัญของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีผู้บริหารได้ประเมินไว้

 

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ 
ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่าน 
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกับ 
ความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ี โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่า
จ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
กิจการและธนาคารในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร 
หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ของกลุ่มกิจการและธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่าง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า 
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการและธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
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สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารใน
การด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต อาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ี 
ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของธนาคารภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 
จากเรื่องท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน ์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานประจำาปี 2562153
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

กรรมการ

รายงานประจำาปี 2562155



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสด 1,351,567,764 1,749,088,327 1,350,614,011 1,745,984,495

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 6,421,713,044 6,790,160,122 6,205,670,653 6,684,224,569

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 7 43,459,245,755 23,395,513,202 43,459,245,755 23,395,513,202 

เงินลงทุนสุทธิ 8 86,798,230,526 92,172,323,107 86,796,230,526 92,172,323,107

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 9 - - 2,208,315,115 2,208,315,115

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 10 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 250,896,619,641 234,554,591,139 231,456,772,155 218,848,912,358 

ดอกเบ้ียค้างรับ 463,517,744 492,689,784 469,496,006 502,263,091 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 251,360,137,385 235,047,280,923 231,926,268,161 219,351,175,449

หัก  รายได้รอตัดบัญชี (10,816,864,418) (8,254,467,999) (165,515) (486,300)

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 11 (10,600,132,295) (10,539,026,105) (9,471,971,773) (9,702,022,606)

หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 12 (32,188,376) (52,332,096) (32,188,376) (52,332,096)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 229,910,952,296 216,201,454,723 222,421,942,497 209,596,334,447

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 83,360,105 77,698,965 83,360,105 77,698,965

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13 1,123,900,062 1,016,509,206 894,230,172 831,149,160

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 3,428,635,255 3,536,093,184 3,339,032,032 3,471,101,060

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 15 1,061,691,787 488,639,652 1,015,531,376 480,958,226

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 1,171,542,192 1,392,797,611 694,257,493 938,209,202 

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,967,549,671 6,052,943,866 14,967,549,671 6,052,943,866 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 17 2,128,743,263 2,975,302,956 1,713,201,274 2,722,733,218 

รวมสินทรัพย์ 391,907,131,720 355,848,524,921 385,149,180,680 350,377,488,632
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18 199,034,749,069 185,100,505,109 199,132,082,337 185,215,037,339

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19 43,393,672,214 44,533,942,327 43,393,672,214 44,533,942,327

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 268,816,305 378,991,448 268,816,305 378,991,448

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 20 24,422,519,906 35,512,717,532 24,422,519,906 35,512,717,532

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 7 44,659,756,168 24,318,002,735 44,659,756,168 24,318,002,735

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 21 25,818,667,017 18,968,347,710 23,818,667,017 16,968,347,710

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 83,360,105 77,698,965 83,360,105 77,698,965

ประมาณการหน้ีสิน 22 2,298,834,097 1,987,605,895 2,140,697,917 1,892,940,783

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158,264,057 3,910,494,022 9,158,264,057 3,910,494,022

หนี้สินอื่น 23 4,247,833,989 4,138,393,277 3,146,840,215 3,188,938,089

รวมหน้ีสิน 353,386,472,927 318,926,699,020 350,224,676,241 315,997,110,950

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 25 1,468,042,132 1,400,797,437 1,512,574,667 1,422,487,528

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) - -

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 26 403,980,000 403,600,000 403,980,000 403,600,000

ยังไม่ได้จัดสรร 9,134,293,684 7,603,085,487 5,450,853,044 4,997,193,426

รวมส่วนของเจ้าของ 38,520,658,793 36,921,825,901 34,924,504,439 34,380,377,682

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 391,907,131,720 355,848,524,921 385,149,180,680 350,377,488,632

รายงานประจำาปี 2562157



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ดอกเบ้ีย 30 16,420,740,139 15,309,544,755 12,978,453,585 12,341,600,425

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 31 (5,513,358,198) (4,562,807,958) (5,465,461,170) (4,515,325,072)

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 10,907,381,941 10,746,736,797 7,512,992,415 7,826,275,353

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,556,132,793 2,109,980,514 1,615,797,349 1,376,649,113

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (385,927,966) (302,056,447) (370,326,208) (289,520,012)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 2,170,204,827 1,807,924,067 1,245,471,141 1,087,129,101

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 2,625,945,047 1,054,168,202 2,625,945,047 1,054,168,202

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
   ท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 34 (2,802,923,204) (759,750,530) (2,802,923,204) (759,750,530)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 35 343,978,417 19,508,137 343,978,417 19,508,137

ก�าไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ 10 398,585,923 226,351,923 - -

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 36 511,589,578 587,350,824 137,640,997 261,325,479

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 14,154,762,529 13,682,289,420 9,063,104,813 9,488,655,742

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 5,063,133,513 4,533,126,703 4,385,558,354 3,892,655,897 

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,811,200 13,467,200 11,507,000 13,131,200

  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 1,213,316,406 1,155,447,852 1,050,453,383 1,017,873,890

  ค่าภาษีอากร 433,029,282 413,013,666 397,538,486 386,886,044

  อื่นๆ 2,918,494,105 2,376,645,066 1,417,671,159 1,229,294,759

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 9,639,784,506 8,491,700,487 7,262,728,382 6,539,841,790

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 37 2,571,584,293 4,919,382,923 1,184,566,454 3,686,327,220

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,943,393,730 271,206,010 615,809,977 (737,513,268)

ภาษีเงินได้ 38 (441,797,741) (264,304,590) (191,762,567) (66,769,073)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 158
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เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 472,498,608 (274,248,938) 472,498,608 (274,248,938)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน
   ในต่างประเทศ (16,238,529) (4,697,307) (16,238,529) (4,697,307)

(ขาดทุน) ก�าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
   ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (54,736,432) 136,503,546 (54,736,432) 136,503,546

ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีจะถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (52,189,142) (4,364,720) (52,189,142) (4,364,720)

รวมรายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 349,334,505 (146,807,419) 349,334,505 (146,807,419)

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
   หลังออกจากงาน (257,808,214) 72,891,871 (229,255,158) 70,013,711

ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 5,710,612 (14,578,374) - (14,002,741)

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (252,097,602) 58,313,497 (229,255,158) 56,010,970

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 97,236,903 (88,493,922) 120,079,347 (90,796,449)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

รายงานประจำาปี 2562159
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เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส�าหรับ
   ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 40 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.00 0.01 (0.03)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 34,822,261,748 31,188,634,435 34,822,261,748 31,188,634,435

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 160
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,943,393,730 271,206,010 615,809,977 (737,513,268)

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 433,202,518 373,493,966 409,743,630 352,142,154

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 37 2,571,584,293 4,919,382,923 1,184,566,454 3,686,327,220

   (กลับรายการ) ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบดุล (125,654,610) 72,742,078 (125,654,610) 72,742,078

   ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28 41,716,546 38,448,440 41,716,546 38,448,440

   ส�ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 322,056,650 85,994,884 287,138,637 79,376,548

   ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 1,015,432,235 709,467,315 (1,689,129) 1,487,569

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - 1,067,203 - 1,067,203

   (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
      และตราสารอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (230,267,801) 1,075,237,437 (230,267,801) 1,075,237,437

   ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
     ของตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง (696,020,500) - (696,020,500) -

   ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขาย 36 (28,247,855) (69,008,068) (24,352,727) (139,608,478)

   ก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (2,128,477,621) (315,036,490) (2,128,477,621) (315,036,490)

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (2,186,608,362) 113,050,652 (2,186,608,362) 113,050,652

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 36 (11,871,882) (20,391,900) (10,105,201) (10,877,744)

   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 18,608,346 1,318,506 18,608,346 1,169,021

   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 872,836 8,845,503 872,836 8,845,503

   ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 9,118,106 4,731,329 9,118,106 4,731,329

   ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
      มูลค่ายุติธรรม 34 2,802,923,204 759,750,530 2,802,923,204 759,750,530

   ดอกเบ้ียรับ 30 (16,420,740,139) (15,309,544,755) (12,978,453,585) (12,341,600,425)

   เงินปันผลรับ 36 (8,427,415) (10,508,869) (8,427,415) (10,508,869)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 31 5,513,358,198 4,562,807,958 5,465,461,170 4,515,325,072

รายงานประจำาปี 2562163



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน (7,164,049,523) (2,726,945,348) (7,554,098,045) (2,845,444,518)

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 364,870,026 11,389,079,000 474,976,864 11,426,897,185

   เงินลงทุนเพื่อค้า (5,757,584,312) (13,414,065,599) (5,757,584,312) (13,414,065,599)

   เงินให้สินเชื่อ (19,083,939,652) (20,557,198,292) (13,672,717,001) (15,914,378,341)

   ทรัพย์สินรอการขาย 2,157,885,423 1,374,412,019 71,511,170 222,507,346

   เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ (8,914,605,805) (1,914,790,812) (8,914,605,805) (1,914,790,812)

   สินทรัพย์อื่น 636,102,941 (27,293,323) 761,704,836 56,482,867

หน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก 13,934,243,960 7,699,827,123 13,917,044,998 7,512,530,728

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,140,270,113) 28,885,836,529 (1,140,270,113) 28,885,836,529

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (110,175,143) 124,328,187 (110,175,143) 124,328,187

   เงินกู้ยืมระยะส้ัน 4,168,522,046 (4,202,663,803) 4,168,522,046 (4,202,663,803)

   ประมาณการหน้ีสิน (143,437,882) (68,700,452) (143,437,882) (68,700,452)

   เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 5,247,770,035 (916,101,834) 5,247,770,035 (916,101,834)

   หน้ีสินอื่น 124,116,296 206,940,065 (8,849,396) (50,517,476)

เงินสด (ใช้ ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (15,680,551,703) 5,852,663,460 (12,660,207,748) 8,901,920,007

   ดอกเบ้ียรับ 14,377,949,429 13,653,855,758 10,939,287,458 10,682,135,864

   ดอกเบ้ียจ่าย (6,578,613,485) (5,144,814,563) (6,579,515,960) (5,146,131,186)

   ภาษีจ่าย (รับ) สุทธิ (164,761,796) (424,746,068) 121,054,277 (71,039,791)

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (8,045,977,555) 13,936,958,587 (8,179,381,973) 14,366,884,894
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 167 ถึง 289   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผ่ือขาย (27,549,333,482) (32,583,604,603) (27,549,333,482) (32,583,604,603)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 35,167,757,786 4,208,825,541 35,167,757,786 4,208,825,541

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผ่ือขาย 7,627,300,000 51,200,000 7,627,300,000 51,200,000

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด (4,194,283,404) (12,462,512,179) (4,192,283,404) (12,462,512,179)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด 4,731,280,000 5,905,850,000 4,731,280,000 5,905,850,000

เงินสดรับจากการช�าระหน้ีเงินลงทุนในลูกหนี้ 788,253 795,015 788,253 795,015

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - - (500,000,000)

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนท่ัวไป - (726,500) - (726,500)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 2,564,090 6,752,752 2,564,090 6,752,752

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป - 14,990,000 - 14,990,000

เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (295,357,042) (161,435,893) (250,101,510) (134,988,728)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,342,879 16,085,199 7,577,958 6,268,162

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (708,309,652) (280,289,448) (667,017,974) (276,548,473)

เงินปันผลรับ 8,427,415 10,508,869 8,427,415 10,508,869

ดอกเบี้ยรับ 2,287,289,337 1,689,255,397 2,287,261,545 1,689,255,397

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน 17,087,466,180 (33,584,305,850) 17,174,220,677 (34,063,934,747)
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย (48,800,000) (48,800,000) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 3,951,569,703 - 3,951,569,703

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน 8,534,832,747 16,273,471,128 8,534,832,747 16,273,471,128

เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมเงิน (17,909,088,000) (366,500,000) (17,909,088,000) (366,500,000)

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (9,423,055,253) 19,809,740,831 (9,374,255,253) 19,858,540,831

ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (15,953,935) (4,493,892) (15,953,935) (4,493,892)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มข้ึนสุทธิ
(397,520,563) 157,899,676 (395,370,484) 156,997,086

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,749,088,327 1,591,188,651 1,745,984,495 1,588,987,409

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,351,567,764 1,749,088,327 1,350,614,011 1,745,984,495

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเงิน 1,597,778 294,250 1,597,778 294,250

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 89,686,806 22,455,456 89,686,806 22,455,456

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 472,498,608 (274,248,938) 472,498,608 (274,248,938)

   ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบ้ีย 124,753,905 111,472,079 124,753,905 111,472,079
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 1 ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และเป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ต้ังแต ่
วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียน เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล 
จึงเรียกรวมธนาคารและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad เป็นบริษัทใหญ่  
และมีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB ซึ่งบริษัทดังกล่าว 
จัดต้ังในประเทศมาเลเซีย

บริษัทย่อยท้ังหมดจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�าเนินธุรกิจ
หลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง และธุรกิจติดตามหน้ี

ธนาคารได้รับมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) เพื่อใช้ในการจัดต้ังธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ (สาขาเวียงจันทน์)  
ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563

 2 นโยบายการบัญชี

นโยบายบัญชีท่ีส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปน้ี

 2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิ ได้ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2558 
เรื่อง “การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน” ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวมได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
เรื่องท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชีในล�าดับต่อไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการ 
ทางบัญชีท่ีส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชี 
ของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ 
ข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ธนาคารได้จัดท�างบการเงินเฉพาะธนาคารเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ตามวิธีราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ 
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 22

เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 และสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
 - เกณฑ์การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด

 - กรณีท่ีกิจการต้องหัก ณ ท่ีจ่ายภาษีของพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อน�าส่งให้
หน่วยงานก�ากับดูแลภาษี ถือเสมือนว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ประเภทช�าระด้วยตราสารทุนทั้งหมด

 - วิธีการทางบัญชีส�าหรับการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อก�าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนการ 
จัดประเภทจากการจ่ายช�าระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินค้าหรือ
บริการได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้น�ามาใช้แทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีใช้อยู่เดิม

การรับรู้รายได้ต้องปฏิบัติตามหลักการส�าคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี
 - ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า
 - ขั้นท่ีสอง :  ระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในสัญญา
 - ขั้นท่ีสาม :  ก�าหนดราคาของรายการ
 - ขั้นท่ีส่ี :  ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีรวมอยู่ในสัญญา
 - ขั้นท่ีห้า :  รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน

กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงย้อนหลัง 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญช ี
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และข้อผิดพลาดโดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวด
ของรอบระยะเวลารายงานท่ีเริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติม กลุ่มกิจการเริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส�าหรับรอบระยะเวลา
รายงานที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงอัตราแลกเปล่ียนท่ีน�ามาใช ้
ในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ ซึ่งกิจการได้จ่ายหรือรับล่วงหน้า 
เป็นเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใน 
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้น�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฎิบัติก่อนวันบังคับใช้

 ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ฉบับที่ 16            ในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 19

เรื่อง  การช�าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน�ามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง  หนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
 และสถาบันการเงินท่ีคล้ายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง  การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง  การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
 ตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง  การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
          การลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัด
รายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกัน
ความเส่ียง และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดหลักการเก่ียวกับ 
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทาง 
การเงินกับหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุม 
ของผู้ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน  
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รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก�าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ท่ีท�าให้สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินต้องหักกลบกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดให้กิจการ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความมีนัยส�าคัญของเครื่องมือทาง 
การเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
จากเครื่องมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมท้ังแนวทางการบริหารความเส่ียงดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ  
การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค�านวณการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเส่ียง ดังต่อไปนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
 - การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภท 

ได้แก่ ราคาทุนตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

 - การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยกเว้นหน้ีสินทางการเงินท่ี
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขท่ีก�าหนด

 - ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

จากการพิจารณาโมเดลธุรกิจ (Business model) และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย ์
ทางการเงิน ผลกระทบจากการพิจารณาการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส�าคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ระบุเครื่องมือทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการจัด
ประเภทและการวัดมูลค่าจากปัจจุบันดังนี้

 - เงินลงทุนท่ัวไปถูกเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมท่ีก�าหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

 - เงินลงทุนในลูกหน้ีถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนดเดิมให้เป็น
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเม่ือวันที่เกิดรายการ

วิธีการรับรู้ดอกเบ้ียจะถูกเปล่ียนแปลงให้รับรู้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะยกเลิกการหยุดรับรู้รายได ้
ดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมท่ีค้างช�าระเกินกว่าสามเดือนนับต้ังแต่วันครบก�าหนดช�าระซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด  
การรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู ้ยืมท่ีค้างช�าระเกินกว่าสามเดือนนับต้ังแต่วันครบก�าหนดช�าระ  
หรือลูกหน้ีระดับที่ 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 จะรับรู้รายได้ด้วยอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริงของราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผ่ือการด้อยค่า
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ข้อก�าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส�าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ 
ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค�้าประกันทางการเงิน โดยค�านึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตและไม่จ�าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์
ด้านเครดิตข้ึนก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
เป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะก�าหนดวิธีการวัดค่าเผ่ือการด้อยค่าและการค�านวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
ท่ีแตกต่างกันไป ได้แก่

 - ระดับท่ี 1 หากความเส่ียงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนับต้ังแต่การรับรู้ 
รายการเม่ือเร่ิมแรก ค่าเผ่ือผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

 - ระดับท่ี 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนับต้ังแต่การรับรู ้
รายการเม่ือแรกเริ่ม ค่าเผ่ือผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

 - ระดับท่ี 3 เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ในการค�านวณค่าเผ่ือด้อยค่าภายใต้วิธีการพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์แบบ 
สามระดับ ค่าเผ่ือด้อยค่าจะถูกค�านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective approach) โดยค�านึงถึงข้อมูล 
คาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผ่ือด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อให้แก่ลูกหน้ีที่เป็นสาระส�าคัญในระดับท่ี 3 ค่าเผ่ือ
ด้อยค่าจะถูกค�านวณเป็นแบบรายสัญญา (Individual assessment)  

ส�าหรับลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงนิท่ีมีนัยส�าคญั จะมีข้อยกเว้นให้สามารถใช้วธิกีารอย่างง่าย (simplified  
approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่า

กลุ่มกิจการเปล่ียนวิธีการค�านวณค่าเผื่อด้อยค่าจากเดิมค�านวณค่าเผ่ือด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของธปท. เดิม 
เป็นการค�านวณค่าเผ่ือด้อยค่าโดยใช้แบบจ�าลองค่าเผ่ือด้อยค่าซึ่งค�านึงถึงข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต
ของกลุ่มกิจการ

การบัญชีป้องกันความเส่ียง
การบัญชีป้องกันความเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงน้ันๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน (หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ
เลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการ
แสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงภายใต้การบัญชีป้องกันความเส่ียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเส่ียงดังกล่าว ไม่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 172



ผลกระทบเม่ือถือปฏิบัติครั้งแรก
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน

โดยปรับปรุงย้อนหลังในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) ส�าหรับการเปล่ียนแปลง
วิธีการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงต้ังแต่เริ่มต้นสัญญา ในส่วนอื่นกลุ่มกิจการจะรับรู้ผล 
กระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก�าไรสะสม (modified retrospective) ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบซึ่งคาดว่ากลุ่มกิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบของก�าไรสะสมต้นงวดส�าหรับ
รายการดังต่อไปน้ี

 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนท่ัวไปท่ีเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วยราคาทุนปรับลด
ด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
และก�าไร(ขาดทุน)จากการขายจะถูกบันทึกผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - การเปล่ียนแปลงการค�านวณค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อก�าหนดของมาตรฐานใหม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ต่างประเทศท่ีเข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเก่ียวกับเครื่องมือป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียง
บริษัทใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยัง
ก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับท้ังเครื่องมือป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ให้ข้อก�าหนดทางบัญชีส�าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพื่อช�าระหน้ีสินทางการเงินท้ังหมด
หรือบางส่วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจ้าหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการ
หน้ีสินทางการเงินท้ังหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ท่ีช�าระ
และมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดท่ีกลุ่มกิจการ 
เป็นผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน 
อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในการใช้สินทรัพย์ท่ีเช่า) และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เว้นแต ่
เป็นสัญญาเช่าระยะส้ันหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต�่า

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง  
สัญญาเช่าโดยรบัรูร้ายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามภาระผกูพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยืม 
ส่วนเพิ่มของผู้เช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้เท่ากับมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันเริ่มใช้มาตรฐาน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ดังกล่าว 
ไม่เป็นสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของกลุ่มกิจการ

รายงานประจำาปี 2562173



 2.3 การรับรู้รายได้

 (ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มกิจการจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�าหรับลูกหน้ี 
ท่ีค้างช�าระดอกเบ้ียเกินกว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับ 
การช�าระหน้ีจะใช้เกณฑ์เงินสด และกลุ่มกิจการยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืม 
ท่ีค้างช�าระดังกล่าวท่ีกลุ่มกิจการบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 
ของธปท. กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหน้ีได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยท่ียังคงค้าง 
ครบถ้วนแล้ว

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงิน 
ให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

 (ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
ของเงินลงทุน เงินปันผลรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท�าให้ธนาคาร 
มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่าย

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในลูกหน้ีรับรู้โดยวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงส�าหรับลูกหน้ีรายท่ีมีการจ่ายช�าระ 
ในระหว่างปี ท้ังน้ีอัตราผลตอบแทนค�านวณบนพื้นฐานข้อสมมติฐานเก่ียวกับจ�านวนเงินและระยะเวลา 
ในการเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่าน้ีในอนาคต ข้อสมมติฐานเหล่าน้ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจ 
ถูกกระทบและเปล่ียนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ท่ีไม่อาจทราบล่วงหน้า

 (ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เม่ือมีการให้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียม
และบริการหลายประเภท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการท่ีจะรับรู้รายได้เม่ือปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน เช่น รายได้จาก 
การเป็นนายหน้าขายประกัน รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียม 
ในการติดตามทวงถามหน้ีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการธุรกรรมของกลุ่มกิจการ

ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการท่ีจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการให้บริการดังกล่าว เช่น 
ค่าบริการจากการรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน และรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ

 (ง) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีรับช�าระเงิน

 (จ) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขาย 
ให้กับผู้ซื้อแล้ว
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 (ฉ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทย่อยค�านวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

 (ช) รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 (ก) ดอกเบี้ยจ่าย

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

 (ข) ค่านายหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ

ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริง

 (ค) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 2.5 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย 
ในกิจการร่วมค้าเป็น 5 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
(Fair Value Option) 3. เงินลงทุนเผ่ือขาย 4. เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก�าหนด และ 5. เงินลงทุนท่ัวไป  
การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

 (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนท่ีลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปล่ียนแปลงราคา 
ในช่วงเวลาส้ันไม่เกิน 3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไว้ในเงินลงทุน
ระยะส้ัน 

 (2) เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) คือ เงินลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
ในการบริหารความเส่ียงของธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า 
หรือรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า

 (3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ 
เม่ืออัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านง 
ท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะส้ัน

 (4) เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก�าหนดเวลาและผู้บริหารต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถ 
ถือไว้จนครบก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ 
ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
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 (5) เงินลงทุนท่ัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันท่ีจ่ายและรับช�าระเงิน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุน 
การจัดท�ารายการ เงินลงทุนเพ่ือค้าและเงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ียังไม ่
เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้รวมอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้รวมอยู่ในก�าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ เม่ือมีการขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการด้อยค่า ผล
สะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดงเป็นรายการก�าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนค�านวณตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดจะค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้าย 
ของตราสารหน้ีน้ัน ณ ส้ินวันท�าการสุดท้ายของปีตามท่ีได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีชนิดอื่น ค�านวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ท่ีปราศจากความเสี่ยง 
ปรับด้วยอัตราความเส่ียงที่เหมาะสม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด ค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของ 
ตราสารทุนน้ันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันส้ินวันท�าการสุดท้ายของงวด

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วย
ค่าเผ่ือการด้อยค่า

เงินลงทุนท่ัวไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น  
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา 
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ใน
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายจะก�าหนด
โดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก (weighted average cost) ด้วยราคาตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดท่ีถือไว้

 2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนท่ีจ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในลูกหน้ี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุน 
ในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหน้ี ณ วันโอนหรือ ณ วันท�าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ 
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กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซื้อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า 
ปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน 
หรือจากลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การกันส�ารองของธปท.

 2.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู้ ได้รับการลงทุนและมีความสามารถ
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�านาจเหนือผู้ ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบ
การเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีกลุ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย  
กลุ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสีย
อ�านาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ส�าหรับการซื้อบริษัทย่อย 
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีผู้ซ้ือโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิมของ
ผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระตามข้อตกลง 

ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มา 
และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ  
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า 
ยุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น

ในการรวมธุรกิจท่ีด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ 
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อและรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจาก 
การวัดมูลค่าใหม่นั้นในก�าไรหรือขาดทุน

ส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินให้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อท่ีผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่า
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันท่ีซื้อของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยท่ีระบุได้ท่ีได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม 
หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อท่ีผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่า 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยท่ีได้มาเน่ืองจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�าไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�าไรท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการน้ันมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอน
ระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ
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 2.8 เงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซึ่งเป็นไปตามประกาศธปท.

 2.9 เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 (ก) ส�าหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เงินให้สินเชื่อแสดงตามจ�านวนเงินต้นคงเหลือหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีไว้เผ่ือความเส่ียงท่ีธนาคาร
อาจไม่ได้รับช�าระหนี้ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญน้ีจะเพิ่มขึ้นด้วยหน้ีสงสัยจะสูญท่ีส�ารองเพิ่มขึ้นหรือหน้ีสูญได้รับ
ช�าระคืน และลดลงด้วยหน้ีสูญท่ีตัดจ�าหน่าย และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร  
ซึ่งประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนดของธปท. นอกจากน้ีธนาคารยัง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง มูลค่าหลักทรัพย์ค�้าประกันและสถานะในปัจจุบันของลูกหนี้
แต่ละราย รวมท้ังความสัมพันธ์ของยอดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดเงินให้สินเชื่อจนถึงการพิจารณา 
ผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีต่อความสามารถในการช�าระเงินของลูกหน้ี

 (ข) ส�าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากลูกหน้ีตามสัญญาซื้อหักรายได้จากสัญญา 
เช่าซื้อท่ียังไม่ถือเป็นรายได้

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต้ังตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธปท.

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส�าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อท่ีจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  
จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่า 
ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า 
จะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ�าหน่ายหลักประกัน 
ได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธปท. ส�าหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน และกลุ่มกิจการยังได้พิจารณา 
ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมในบางกลุ่มของชั้นสินทรัพย์เป็นเงินส�ารองส่วนเกินเพื่อให้สอดคล้องกับ
การกันเงินส�ารองแบบระมัดระวัง

 2.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้

กลุ่มกิจการบันทึกรายการการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียที่เก่ียวข้องโดยอ้างอิง 
ตามหลักเกณฑ์ของธปท.

ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนจากการช�าระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรือเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ียค้างช�าระ) แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในลูกหน้ีหลังการปรับโครงสร้างหน้ีค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบ้ียของเงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ (“MLR”) หรืออัตราดอกเบ้ียสินเชื่อบุคคล
รายย่อย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วันปรับโครงสร้างหน้ี

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี สุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีท่ีเกิดขึ้น
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ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีได้บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีทุกส้ินปี โดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย เงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับลูกค้า 
รายใหญ่ (MLR) หรืออัตราดอกเบ้ียสินเชื่อบุคคลรายย่อย (CLR) ของธนาคาร ณ วันส้ินปี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบ้ียท่ีบันทึกในบัญชีหลังหักเงินส�ารอง 
ท่ีกันไว้แล้ว (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี

 2.11 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนท่ีได้มาหรือ 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าในขณะที่ได้ 
สินทรัพย์น้ันมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายท้ังจ�านวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท้ังจ�านวนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

 2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ท่ีดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส�านักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน 
ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตาม
ความเหมาะสม เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและ
ต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูก
ตัดรายการออก ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น

การตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่ท�าให้มูลค่าตามบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดง 
อยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคา 
เพิ่มน้ันลดลงกลุ่มกิจการจะน�าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 
ลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นท่ีอยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือ
จะบันทึกไปยังก�าไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีค�านวณจากมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ กับค่าเส่ือมราคาท่ีค�านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก�าไรสะสม

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อื่นค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือ
ราคาที่ตีใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี

อาคาร 20 ปี และ 40 ปี
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี
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ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)

ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทน
สุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีมีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังก�าไรสะสม

 2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 (ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุน
ในการได้มาและการด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะ 
ตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

ต้นทุนท่ีใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก 
การพัฒนาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตามข้อก�าหนดทุกข้อดังน้ี

 • มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีกิจการจะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์หรือ
ขายได้

 • ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน�ามาใช้ประโยชน์หรือขาย
 • กิจการมีความสามารถท่ีจะน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย

 • สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

 • มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอท่ีจะน�ามาใช้เพื่อท�าให้
การพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือน�ามาขายได้

 • กิจการมีความสามารถท่ีจะวัดมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 
การพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีท�างานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในจ�านวนเงินท่ีเหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นท่ีไม่เข้าเง่ือนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหาก 
ก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

 (ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ 5 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 180



 2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี สินทรัพย์อื่นท่ีมีการตัดจ�าหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด
ท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ 
ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 2.15 สิทธิการเช่า

ธนาคารตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อื่นตามอายุสัญญาเช่า 2 - 30 ปี เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน

 2.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่าน้ันถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่าน้ัน

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ท้ังหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า 
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบ้ีย 
คงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง 
การเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
เพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 (ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น�าเสนองบการเงิน

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลักท่ีกิจการด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุล 
เงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

 (ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรายการหรือวันท่ีตีราคาหากรายการน้ันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและรายการขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

รายงานประจำาปี 2562181



เม่ือมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ 
ของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรง
ข้ามการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา 
แลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

 2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
วิธีการบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการดังน้ี

 (ก) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า

กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีมีไว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก�าไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 (ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเส่ียง

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ท่ีมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเส่ียงประเภท
ใดประเภทหน่ึงดังต่อไปน้ี

 (1)  การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกัน 
ความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี 
การป้องกันความเส่ียงจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 (2)  การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกัน 
ความเส่ียงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีสะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไป 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงมีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หากการป้องกันความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ท�าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทาง 
การเงิน ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการป้องกันความเส่ียงจะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่น�าไป
รวมไว้ในต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีถูกป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ 
และจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน เสมือนเป็น 
การจัดประเภทรายการใหม่

หากการป้องกันความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ท�าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีไม่ใช่
สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินในเวลาต่อมาก�าไรและขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกเปล่ียน 
การจัดประเภทใหม่และรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของต้นทุนสินทรัพย์

 (3)  การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกัน 
ความเส่ียงกระแสเงินสด
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ณ วันเริ่มต้นรายการ กลุ่มกิจการได้จัดท�าเอกสารท่ีระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกัน
ความเส่ียงและตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเส่ียง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความ
เสี่ยง นอกจากน้ันกลุ่มกิจการได้ท�าการทดสอบความมีประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวด
ท่ีมีการรายงานงบการเงินอย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 43

 2.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

 (ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก  
(Not closely related) กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก และประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมท้ังรับรู ้ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถแยกส่วนของ
อนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ท้ังจ�านวนและรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

 (ข)  หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจและความเส่ียงของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝง
ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

 2.20 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกบัญชีเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะหยุดรับรู้รายได้เม่ือไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกที่ท�ารายการก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ท�ารายการจะถูกตัดจ�าหน่าย
เป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงจนครบก�าหนดหรือส้ินสุด การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ผ่าน 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท้ังจ�านวน โดยแสดงเป็นรายการ ก�าไรขาดทุนสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินและ 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

 2.21 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือท้ังหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระท่ังมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือท้ังหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส�าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ท่ีเก่ียวข้อง
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 2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ�าเหน็จพนักงาน

โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีก�าหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุน 
ส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก 
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่าย
สมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เกิดรายการน้ัน

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงาน 
เม่ือเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการมีการต้ังประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงาน
เม่ือเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ�าเหน็จพนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดยผู้ช�านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected  
Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่า 
ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตน้ันประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน
และปัจจัยอื่น ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุง
ประสบการณ์และการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�าไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิด และได้รวมอยู่ในก�าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ/แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

 2.23 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงท่ีจัดท�าไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�านวนท่ีต้องจ่ายได้
อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์
แยกต่างหากเม่ือคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพันท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการก�าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันเหล่าน้ัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพัน 
ท้ังประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการท่ีจัดอยู่
ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่า  

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้อง 
น�ามาจ่ายช�าระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของ
มูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก�าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการ 
หน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย
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 2.24 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญของธนาคารสามารถก�าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ  
โดยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดง
ในส่วนของเจ้าของโดยน�าไปหักจากส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

 2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ 
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทย่อยของธนาคารได้ 
ด�าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  
ในกรณีที่มีสถานการณ์ท่ีการน�ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะต้ังประมาณการ
ค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระแก่หน่วยงานท่ีจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจ�านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของ 
สินทรัพย์และหน้ีสิน และราคาตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการน้ันไม่มีผลกระทบ 
ต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์  
หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษี 
เพียงพอท่ีจะน�าจ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ต้ังภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดย
พิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได ้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการ 
มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบัน และท้ังสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับ 
ภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน 
หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งต้ังใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

 2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดต้ังแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
โดยกลุ่มกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าท้ังจ�านวนในวันท่ีให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิง
ราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม
กิจการ CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วยจ�านวนหุ้นท่ีให้แก่พนักงาน 
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และจ่ายช�าระให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะท�าหน้าท่ีซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวันที่โอน
หุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วน 
ช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period) โดยแสดงส�ารองดังกล่าวเป็นหน้ีสินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจ�านวนที่กันไว้ 
เม่ือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังส้ินสุดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ 
(vesting period)

 2.27 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี  
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายปันผล

 2.28 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานด�าเนินงานแสดงข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีกลุ่มกิจการด�าเนินการอยู่และน�าเสนอ 
ต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึง 
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงาน กลุ่มกิจการ
พิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

 3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน

 3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งได้แก่ ความเส่ียงทางการตลาด (รวมถึง
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียง 
ด้านการให้สินเชื่อ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการ 
จึงมุ ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผล 
การด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมือ 
อนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น

การจัดการความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท การจัดการความเสี่ยงในส่วน
งานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็นประเมิน และป้องกันความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเส่ียงจะก�าหนด 
หลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึง 
ความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงด้าน 
อัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุนใช้ 
สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเส่ียง

 3.1.1 ความเสี่ยงทางการตลาด

ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มกิจการอาจได้รับความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของฐานะท้ังท่ีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของ
อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
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กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงทางการตลาดท่ีอาจเกิดขึ้น มีการน�า
เครื่องมือ และ/หรือระบบท่ีช่วยในการวัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดย
ท่ัวไปเพื่อช่วยให้การควบคุมและติดตามความเส่ียงทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่าระดับท่ียอมรับได้และสามารถด�าเนินการปรับระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับ
ท่ีเหมาะสมได้ทันท่วงที

 3.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือ
มูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ด้านการบริหารเงินและการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตรา
ต่างประเทศของกลุ่มกิจการภายใต้เพดานความเส่ียงท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
กลุ่มกิจการ

 3.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งอาจ
จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน 

ท้ังน้ีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสร้าง 
สินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการก�าหนดระดับเพดานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน เพื่อควบคุม 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ส่วนการก�าหนดระดับเพดานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญช ี
เพื่อการค้า ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

3.1.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน 
ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ท้ังน้ีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาด
ของตราสารทุนไม่มีสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการที่ลูกค้า
หรือคู่สัญญาของกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงท่ีระบุไว้ได้ตามสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการน�ากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจัดองค์กรให้มีการถ่วงดุล
และตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ท�าหน้าท่ีด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ 
ผู้ตรวจสอบและผู้ท่ีดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียง การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการ
บริหารท้ังในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเครื่องมือ 
ในการประเมินความเส่ียงท่ีต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า ส�าหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได ้
พัฒนา Risk Grading Tools และส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา SME Rating เพื่อใช้
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ส�าหรับจัดอันดับความเส่ียงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ส�าหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ท้ังสินเช่ืออเนกประสงค์
ท่ีไม่มีหลักประกัน (Personal Cash) และท่ีมีหลักประกัน (Mortgage Power) รวมท้ังสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
(Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเส่ียงของผู้กู้

ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อน้ัน กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับต่างๆ  
ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหน้ี 
โดยค�านึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงินของลูกหน้ี สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม 
เป็นหลัก นอกจากน้ีธนาคารได้จัดต้ังหน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้
กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความ
เส่ียงของภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค�้าประกันการกู้ยืม การค�้าประกันอื่นๆ และสัญญา
ตราสารอนุพันธ์

 3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงอันเกิดจากการท่ีกลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพัน
ได้เม่ือถึงก�าหนดเวลา หรือไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอตามความต้องการ 

สายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนท้ัง 
ระยะส้ันและระยะยาว และการบริหารการลงทุนในตราสารหน้ี ท้ังน้ีการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน ซึ่งสอดส่องและ 
ควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เช่นการด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องขั้นต�่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีเหตุผล
ในสถานการณ์ขณะน้ัน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญและข้อสมมติฐาน 
ท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส�าคัญท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังน้ี

 (ก) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อซึ่งเก่ียวพัน 
กับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการท่ีลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการช�าระหน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญน้ันเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินน้ันอยู่บน
พื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ท่ีท�าให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมี 
การผิดนัดช�าระหน้ี และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 188



 (ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นท่ี 
ยอมรับกันท่ัวไป ซึ่งตัวแปรท่ีใช้ในการค�านวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึง 
ถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความผันผวนของตลาด เป็นต้น

 (ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รบัคนื ในการพจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึง่ฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการ 
ดังกล่าวสมเหตุผล

 (ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

กลุ่มกิจการประเมินค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะ 
ของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผ่ือ 
การด้อยค่าได้ ดังน้ัน การปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

 (จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�าหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่า
ซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพ 
หรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

 (ฉ) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงาน

กลุ่มกิจการมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของ 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราคิดลด สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย 
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�าปีได้รวมถึงเงินเดือน จ�านวนปีท่ีพนักงานท�างานให้กลุ่มกิจการ ซึ่งจะได้รับ 
เม่ือสิ้นสุดการท�างานและอัตราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

 5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ 
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ี 
มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ 
การคืนทุนให้แก่เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ี
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ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนท่ีต้องด�ารงไว ้
ตามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,645 - 1,645 2,869 - 2,869

ธนาคารพาณิชย์ 485 - 485 375 1,000 1,375

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 11 - 11 8 - 8

สถาบันการเงินอื่น - 2,860 2,860 - 1,426 1,426

   รวมในประเทศ 2,141 2,860 5,001 3,252 2,426 5,678

บวก  ดอกเบ้ียค้างรับ - 5 5 - 7 7

หัก    ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - - -

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 2,141 2,864 5,005 3,252 2,433 5,685

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 565 - 565 357 - 357

เงินเยน 81 - 81 6 - 6

เงินยูโร 30 - 30 1 - 1

เงินสกุลอื่น 741 - 741 691 50 741

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,417 - 1,417 1,055 50 1,105

   รวมรายการระหว่างในประเทศและ
      ต่างประเทศสุทธิ 3,558 2,864 6,422 4,307 2,483 6,790
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,645 - 1,645 2,869 - 2,869

ธนาคารพาณิชย์ 280 - 280 277 1,000 1,277

สถาบันการเงินอื่น - 2,860 2,860 - 1,426 1,426

   รวมในประเทศ 1,925 2,860 4,785 3,146 2,426 5,572

บวก  ดอกเบ้ียค้างรับ - 5 5 - 7 7

หัก    ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - - -

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 1,925 2,864 4,789 3,146 2,433 5,579

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 565 - 565 357 - 357

เงินเยน 81 - 81 6 - 6

เงินยูโร 30 - 30 1 - 1

เงินสกุลอื่น 741 - 741 691 50 741

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,417 - 1,417 1,055 50 1,105

   รวมรายการระหว่างในประเทศและ
      ต่างประเทศสุทธิ 3,342 2,864 6,206 4,201 2,483 6,684

7 ตราสารอนุพันธ์

7.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 

มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปล่ียน 22,439 22,751 1,451,120 14,783 15,756 1,671,140

อัตราดอกเบ้ีย 20,357 16,164 2,151,761 8,291 6,242 2,229,489

อื่นๆ 301 4,012 48,998 182 529 33,405

   รวม 43,097 42,927 3,651,879 23,256 22,527 3,934,034
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สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 93 94

บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกัน 3 3

บุคคลภายนอก 4 3

   รวม 100 100

7.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง

7.2.1 การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปล่ียน 321 1,733 30,287 140 1,767 28,752

อัตราดอกเบ้ีย 41 - 2,450 - 24 2,450

   รวม 362 1,733 32,737 140 1,791 31,202

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเก่ียวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
ธนาคารป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเชื่อ ต๋ัวแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาก 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียโดยท�ารายการสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 21 (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ))

ระยะเวลาท่ีคาดว่ากระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง (Hedged items) จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ 
ก�าไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า

มากกว่า 
3 เดือน ถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดรับ 38 407 5,584 310

กระแสเงินสดจ่าย (292) (399) (14,008) (3,620)

กระแสเงินสดสุทธิ (254) 8 (8,424) (3,310)
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า

มากกว่า 
3 เดือน ถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดรับ 42 129 4,806 970

กระแสเงินสดจ่าย (310) (3,538) (9,135) (4,161)

กระแสเงินสดสุทธิ (268) (3,409) (4,329) (3,191)

8 เงินลงทุนสุทธิ

8.1 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 17,491 14,543

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,221

   รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 21,350 17,764

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,418 5,399

   รวมเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 11,418 5,399

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,926 42,871

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 5,943

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 64 60

   รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 34,446 48,874

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 19,422 19,933

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133

เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6) 58 59

   รวม 19,575 20,125

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.6) (20) (20)

   รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด 19,555 20,105
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ราคาทุน ราคาทุน
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนท่ัวไป

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 255 255

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ - 1

   รวม 255 256

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (226) (226)

   รวมเงินลงทุนท่ัวไป 29 30

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 86,798 92,172

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 17,491 14,543

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,221

   รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 21,350 17,764

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,418 5,399

   รวมเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 11,418 5,399

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,926 42,871

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 5,943

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 64 60

   รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 34,446 48,874
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย
ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 19,420 19,933

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133

เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6) 58 59

   รวม 19,573 20,125

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.6) (20) (20)

   รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด 19,553 20,105

ราคาทุน ราคาทุน
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนท่ัวไป

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 255 255

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ - 1

   รวม 255 256

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (226) (226)

   รวมเงินลงทุนท่ัวไป 29 30

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 86,796 92,172

ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ส�าหรับรายการ
เงินลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริหารความเส่ียงของธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า ท้ังน้ีเพื่อลดความไม่สอดคล้องใน
การวัดมูลค่าหรือรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนท่ีน�าไปวางเป็นหลักประกันตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินข้อ 41.1
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8.2 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ครบก�าหนด ครบก�าหนด

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 9,006 9,006 - - 5,312 5,312

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - - 2,412 2,412 - - 87 87

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดง

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ - - 11,418 11,418 - - 5,399 5,399

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,196 20,000 3,472 29,668 11,156 24,191 7,635 42,982

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 401 3,729 270 4,400 512 5,172 303 5,987

   รวม 6,597 23,729 3,742 34,068 11,668 29,363 7,938 48,969

บวก (หัก) ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 24 258 33 315 (4) (39) (111) (154)

หัก   ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1)

   เงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิ 6,620 23,987 3,775 34,382 11,663 29,324 7,827 48,814

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล และ

   รัฐวิสาหกิจ 365 9,813 9,244 19,422 4,699 8,571 6,663 19,933

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90 5 - 95 38 95 - 133

   ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด 455 9,818 9,244 19,517 4,737 8,666 6,663 20,066

   รวมตราสารหน้ี 7,075 33,805 24,437 65,317 16,400 37,990 19,889 74,279
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งบการเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ครบก�าหนด ครบก�าหนด

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 9,006 9,006 - - 5,312 5,312

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - - 2,412 2,412 - - 87 87

เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดง

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ - - 11,418 11,418 - - 5,399 5,399

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,196 20,000 3,472 29,668 11,156 24,191 7,635 42,982

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 401 3,729 270 4,400 512 5,172 303 5,987

   รวม 6,597 23,729 3,742 34,068 11,668 29,363 7,938 48,969

บวก (หัก) ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 24 258 33 315 (4) (39) (111) (154)

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1)

   เงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิ 6,620 23,987 3,775 34,382 11,663 29,324 7,827 48,814

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ ก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล และ

   รัฐวิสาหกิจ 365 9,813 9,242 19,420 4,699 8,571 6,663 19,933

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90 5 - 95 38 95 - 133

   ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ ก�าหนด 455 9,818 9,242 19,515 4,737 8,666 6,663 20,066

   รวมตราสารหน้ี 7,075 33,805 24,435 65,315 16,400 37,990 19,889 74,279
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8.3 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช�าระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสามารถจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

   รวม 22 22

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (20) (20)

   เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ 2 2

8.4 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนต้ังแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช�าระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมจ�าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนท่ัวไป

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 66 49 66 42

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (17) (24)

   เงินลงทุนท่ัวไปสุทธิ 49 42

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 198



8.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ 
ด�าเนินงานโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จ�านวน
บริษัท

มูลค่า
ราคาทุน 
ล้านบาท

ค่าเผ่ือการ
ปรับมูลค่า/

ด้อยค่า
ล้านบาท

ราคาตาม 
บัญชี

ล้านบาท
จ�านวน
บริษัท

มูลค่า
ราคาทุน 
ล้านบาท

ค่าเผ่ือการ
ปรับมูลค่า/

ด้อยค่า 
ล้านบาท

ราคาตาม 
บัญชี

ล้านบาท

บริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ
   การด�ารงอยู่ของกิจการและ/
   หรือมีปัญหาเก่ียวกับฐานะ
   การเงินและผลด�าเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) -

ตราสารหนี้ท่ีผิดนัดช�าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

67 43 (43) - 67 43 (43) -

8.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้ 58 59

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (20) (20)

   เงินลงทุนในลูกหน้ีสุทธิ 38 39

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อสามารถสรุปได้ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จ�านวน
ราย

เงินต้น
คงค้าง

ล้านบาท

ราคาทุน
ที่รับซื้อ

ล้านบาท

ประมาณการ 
อัตราผล 
ตอบแทน

(Yield)
ร้อยละ

จ�านวน
ราย

เงินต้น
คงค้าง

ล้านบาท

ราคาทุน
ที่รับซื้อ

ล้านบาท

ประมาณการ 
อัตราผล 
ตอบแทน

(Yield)
ร้อยละ

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี
   ท่ีซ้ือมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี
   ท่ีซื้อมา ณ วันท่ีใน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 33 964 58 1.29 37 965 59 1.34

รายงานประจำาปี 2562199



9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน

ประเภท
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย - ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์ หุ้นสามัญ 100 100 1,703 1,703

บจ. เวิลด์ลีส ให้เช่าซื้อและจ�าหน่าย หุ้นสามัญ 100 100 467 467

รถจักรยานยนต์

บจ. ซีที คอลล์ ติดตามหน้ี หุ้นสามัญ 100 100 38 38

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 2,208 2,208

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย 
ท่ีถอืโดยบรษัิทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถอืหุ้นสามัญ เน่ืองจากบรษัิทย่อยไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอืน่นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

10.1 จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 6,048 5,699 6,115 5,809

เงินให้กู้ยืม 168,847 159,647 172,575 165,702

ต๋ัวเงิน 22,295 27,669 52,560 47,310

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 53,482 41,498 - -

อื่น ๆ 225 42 207 28

   รวมเงินให้สินเชื่อ 250,897 234,555 231,457 218,849

หัก  รายได้รอตัดบัญชี (10,817) (8,255) - (1)

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 240,080 226,300 231,457 218,848

บวก  ดอกเบ้ียค้างรับ 463 492 469 502

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
      และดอกเบ้ียค้างรับ 240,543 226,792 231,926 219,350

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11)

         เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.- รายสินเชื่อ (5,638) (5,534) (5,418) (5,407)

         เงินส�ารองส่วนเกิน (4,962) (5,005) (4,054) (4,295)

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี
         (หมายเหตุ 12) (32) (52) (32) (52)

      เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 229,911 216,201 222,422 209,596

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 200



10.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของลูกหนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 224,502 591 225,093 210,620 627 211,247

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 13,783 - 13,783 12,618 989 13,607

เงินสกุลอื่น 101 1,103 1,204 240 1,206 1,446

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 238,386 1,694 240,080 223,478 2,822 226,300

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 215,879 591 216,470 203,168 627 203,795

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 13,783 - 13,783 12,618 989 13,607

เงินสกุลอื่น 101 1,103 1,204 240 1,206 1,446

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 229,763 1,694 231,457 216,026 2,822 218,848

10.3 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,082 266 - - 1 8,349

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 33,872 2,908 509 908 3,249 41,446

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14,916 388 843 9 208 16,364

การสาธารณูปโภคและบริการ 22,249 1,356 688 10 618 24,921

สินเชื่อส่วนบุคคล 9,982 322 136 - 89 10,529

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 73,983 1,575 627 565 1,948 78,698

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 36,853 5,263 541 3 5 42,665

อื่นๆ 16,559 210 70 79 190 17,108

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 216,496 12,288 3,414 1,574 6,308 240,080

รายงานประจำาปี 2562201



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

สงสัย
ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,954 - 1 - 1 6,956

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 12,431 883 158 27 337 13,836

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,539 1,867 737 64 572 29,779

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 68,257 1,452 607 717 883 71,916

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 28,836 4,036 367 3 2 33,244

อื่นๆ 13,011 206 63 80 91 13,451

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 203,827 12,571 2,688 2,305 4,909 226,300

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,082 266 - - 1 8,349

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 33,872 2,908 509 908 3,249 41,446

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14,916 388 843 9 208 16,364

การสาธารณูปโภคและบริการ 22,249 1,356 688 10 618 24,921

สินเชื่อส่วนบุคคล 9,982 322 136 - 89 10,529

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 73,983 1,575 627 565 1,948 78,698

อื่นๆ 50,601 210 70 80 189 51,150

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 213,685 7,025 2,873 1,572 6,302 231,457

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 202



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

สงสัย
ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,954 - 1 - 1 6,956

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 12,431 883 158 27 337 13,836

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,539 1,867 736 64 572 29,778

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 68,257 1,452 607 717 883 71,916

อื่นๆ 38,804 206 63 80 91 39,244

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 200,784 8,535 2,320 2,302 4,907 218,848

10.4 จ�าแนกตามประเภทการจัดช้ัน

กลุ่มกิจการสามารถจ�าแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดค้างช�าระได้ดังต่อไปน้ี

(ก) ลูกหน้ีและเงินให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบ้ีย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ท่ีใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)

ล้านบาท 

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ร้อยละ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)

ล้านบาท 

อัตราขั้นต�่า
ที่ใช้ในการ
ต้ังค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ร้อยละ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

  - จัดชั้นปกติ 216,918 75,733 1 751 204,271 77,281 1 769

  - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,324 2,428 2 46 12,614 2,896 2 57

  - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 3,418 1,210 100 1,258 2,693 1,102 100 1,098

  - จัดชั้นสงสัย 1,575 638 100 638 2,305 1,109 100 1,108

  - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,308 2,683 100 2,945 4,909 2,249 100 2,502

ส�ารองส่วนเกิน

  - ส�ารองท่ัวไป 4,962 5,005

รวม 240,543 82,692 10,600 226,792 84,637 10,539

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบัน 
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 5/2559  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเช่ือและ

ดอกเบ้ีย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ท่ีใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)

ล้านบาท 

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ร้อยละ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)

ล้านบาท 

อัตราขั้นต�่า
ที่ใช้ในการ
ต้ังค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ร้อยละ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ
ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

  - จัดชั้นปกติ 214,114 102,837 1 1,027 201,236 97,628 1 975

  - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7,061 1,375 2 26 8,578 2,012 2 39

  - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 2,877 737 100 788 2,327 788 100 787

  - จัดชั้นสงสัย 1,572 635 100 635 2,302 1,106 100 1,106

  - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,302 2,678 100 2,942 4,907 2,247 100 2,500

ส�ารองส่วนเกิน

  - ส�ารองท่ัวไป 4,054 4,295

รวม 231,926 108,262 9,472 219,350 103,781 9,702

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบัน 
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ท้ังนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.5/255 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารมีเงินให้สินเชื่อผิดนัดช�าระจ�านวน 10,732 ล้านบาท และ 10,183 ล้านบาท  
ตามล�าดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 9,175 ล้านบาท และ 8,803 ล้านบาท ตามล�าดับ) ท่ีระงับการรับรู้ดอกเบ้ีย

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยแยกตาม
อายุลูกหน้ีท่ีค้างช�าระ โดยนับจากวันท่ีท่ีครบก�าหนดช�าระตามสัญญาได้ดังน้ี

ยอดลูกหน้ีหลังหักดอกผลเช่าซื้อ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างช�าระหรือค้างช�าระไม่เกิน 1 งวด 36,853 28,836 65 52

ค้างช�าระต้ังแต่ 1 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด 5,263 4,036 20 17

ค้างช�าระต้ังแต่ 3 งวดแต่ไม่เกิน 6 งวด 541 367 469 311

ค้างช�าระต้ังแต่ 6 งวดแต่ไม่เกิน 12 งวด 3 3 3 3

ค้างช�าระต้ังแต่ 12 งวด 5 2 4 2

   รวม 42,665 33,244 561 385

เงินส�ารองส่วนเกิน - - 908 710

   รวม 42,665 33,244 1,469 1,095
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10.5 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งค�านวณตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินต้น)

ธนาคาร 10,747 9,529 10,747 9,529

ธุรกิจอื่น 549 372 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว
ข้างต้นได้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�าหนดให้เงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงสินเชื่อท่ีจัดช้ันต�่า
กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื่อท่ีค้างช�าระท่ีได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและเข้าเงื่อนไขการจัดชั้น
เป็นลูกหน้ีปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวได้ถูกตัดออกจากบัญชีแล้วตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ท�าให้บริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจากการ
ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นจ�านวน 407.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 231 ล้านบาท)

10.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 41,196 ล้านบาท (วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 32,149 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงินส�าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีตามที่ระบุในสัญญา

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562

จ�านวนเงินท่ีถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

หน้ีท่ีไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นท้ังสิ้น
   ตามสัญญาเช่า 15,792 34,541 2,423 726 53,482

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (4,435) (6,081) (124) (177) (10,817)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
   ที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 11,357 28,460 2,299 549 42,665

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,469)

ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ 
   สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 41,196
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2561

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

หน้ีท่ีไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นท้ังส้ิน
   ตามสัญญาเช่า 12,961 26,510 1,536 491 41,498

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (3,518) (4,541) (76) (119) (8,254)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
   ที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 9,443 21,969 1,460 372 33,244

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,095)

ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ 
   สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 32,149

10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ีดังน้ี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

จ�านวนราย

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

ลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2562 2,964 2,702

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างปี
   ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 303 614

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

จ�านวนราย

จ�านวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

ลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2561 4,148 3,404

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างปี
   ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 220 69
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รายละเอียดของลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับลูกหนี้
ท้ังสิ้นที่มีอยู่ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

จ�านวนราย

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท จ�านวนราย

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี 339 828 339 828

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 444,589 240,080 142,969 231,457

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

จ�านวนราย

จ�านวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท จ�านวนราย

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี 247 82 247 82

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 411,545 226,300 160,153 218,848

รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แยกตามรูปแบบ 
การปรับแบบการปรับโครงสร้างหน้ีดังต่อไปน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จ�านวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 339 828 - 828

   รวม 339 828 - 828

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จ�านวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหน้ี

ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 247 82 - 82

   รวม 247 82 - 82
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ลูกหนี้ท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามท่ีกล่าวข้างต้นสามารถจ�าแนกระยะเวลาการผ่อนช�าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
ได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ภาระหน้ี ภาระหน้ี

ช่วงระยะเวลาการผ่อนช�าระตาม
   สัญญาการปรับโครงสร้างหน้ี จ�านวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ล้านบาท จ�านวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ล้านบาท

หลังปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ปี 223 322 322 90 12 12

5 - 10 ปี 103 474 474 142 40 40

10 - 15 ปี 2 2 2 3 6 6

เกินกว่า 15 ปี 11 30 30 12 24 24

   รวม 339 828 828 247 82 82

ข้อมูลส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ท่ีเก่ียวข้องกับลูกหน้ีท่ีผ่านการปรับโครงสร้างหน้ีแล้วมีดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ 218 317

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแล้วท้ังสิ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

จ�านวนราย (ราย) 3,267 4,368

ภาระหน้ีคงค้าง (ล้านบาท) 2,374 2,679

กรณีปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหน้ี กลุ่มกิจการได้ค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการหา 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ธนาคารมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเกิดจากการปรับมูลค่าหน้ี (PV Loss) คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท  
(วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 52 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มกิจการได้ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีไว้แล้ว 
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11 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ชั้นปกติ
ล้านบาท

ชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ชั้นต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล้านบาท

ส�ารอง
ส่วนเกิน
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539

บวก (ลด) เพิ่มระหว่างปี (18) (11) 1,254 (466) 2,591 (780) 2,570

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 25 25

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 722 722

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (1,094) (4) (1,416) (5) (2,519)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - - - (732) - (732)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 751 46 1,258 638 2,945 4,962 10,600

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ชั้นปกติ
ล้านบาท

ชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ชั้นต�่ากว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล้านบาท

ส�ารอง
ส่วนเกิน
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 125 - (6) 69 4,089 678 4,955

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (557) (80) (1,755) (11) (2,403)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (18) (18)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ชั้นปกติ
ล้านบาท

ชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ชั้นต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล้านบาท

ส�ารอง
ส่วนเกิน
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 52 (13) 2 (469) 2,589 (977) 1,184

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 25 25

 หนี้สูญรับคืน - - - - - 722 722

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (1) (2) (1,415) (6) (1,424)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - - - (732) - (732)

 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1,027 26 788 635 2,942 4,054 9,472

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ชั้นปกติ
ล้านบาท

ชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ชั้นต�่ากว่า
มาตรฐาน
ล้านบาท

ชั้นสงสัย
ล้านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล้านบาท

ส�ารอง
ส่วนเกิน
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 158 8 (594) 41 3,750 358 3,721

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (3) - (1,379) (11) (1,393)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (18) (18)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702

12 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 52 106

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหนี้ท่ีโอนมาจากบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 5 18

หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหนี้ท่ีโอนไปบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25) (72)

ยอดคงเหลือปลายปี 32 52
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รายการตัดจ�าหน่ายและ/หรือการปรับบัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีจะปรับปรุงโอนผ่านบัญชีค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขายได้แก่ ทรัพย์สินท่ีได้มาจากลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด 
ของสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้จ�านองไว้ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากการควบรวมกิจการท่ีไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

งบการเงินรวม

วันที่ 
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 

ล้านบาท
จ�าหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท

ทรัพย์สินท่ีได้จากการช�าระหน้ี
   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 771 25 (29) 767

   สังหาริมทรัพย์ 315 2,474 (2,404) 385

รวม 1,086 2,499 (2,433) 1,152

อื่นๆ 129 90 (23) 196

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,215 2,589 (2,456) 1,348

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (198) (1,018) 992 (224)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,017 1,571 (1,464) 1,124

งบการเงินรวม

วันที่ 
1 มกราคม
พ.ศ. 2561

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 

ล้านบาท
จ�าหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท

ทรัพย์สินท่ีได้จากการช�าระหน้ี

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 803 7 (39) 771

   สังหาริมทรัพย์ 229 1,971 (1,885) 315

รวม 1,032 1,978 (1,924) 1,086

อื่นๆ 155 22 (48) 129

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,187 2,000 (1,972) 1,215

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (153) (731) 686 (198)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,034 1,269 (1,286) 1,017
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 

ล้านบาท
จ�าหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท

ทรัพย์สินท่ีได้จากการช�าระหน้ี

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 771 25 (29) 767

รวม 771 25 (29) 767

อื่นๆ 129 90 (23) 196

รวมทรัพย์สินรอการขาย 900 115 (52) 963

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (69) - - (69)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 831 115 (52) 894

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 
1 มกราคม
พ.ศ. 2561

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 

ล้านบาท
จ�าหน่าย
ล้านบาท

วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหน้ี

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 803 7 (39) 771

รวม 803 7 (39) 771

อื่นๆ 155 22 (48) 129

รวมทรัพย์สินรอการขาย 958 29 (87) 900

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (70) (1) 2 (69)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 888 28 (85) 831

ธนาคารพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมิน 
หรือทบทวนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจ�าทุกปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
อย่างไรก็ตามราคาท่ีจะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากน้ัน ธนาคารมีข้อจ�ากัด 
ในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สินรอการขายท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ท้ังน้ี หากธนาคารไม่สามารถ 
จ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ธนาคารจะต้องกันส�ารองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าท่ีแสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สิน
รอการขายในปัจจุบัน
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44
)

(2
88

)
7,

52
5

(4
,12

3)
(2

95
)

54
26

8
(4

,0
96

)
3,

42
9
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ที่ดิ
น 

อา
คา

รแ
ละ

อุป
กร

ณ
์สุท

ธิ 
(ต

่อ)

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

รา
คา

ทุน
/ร

าค
าป

ระ
เมิ

น
ค่า

เสื่
อม

รา
คา

สะ
สม

ณ
 ว

ันท
ี่ 

1 
มก

รา
คม

พ
.ศ

. 2
56

1
ล้า

นบ
าท

เพ
ิ่มข

ึ้น
ล้า

นบ
าท

โอ
นเ

ข้า
/

 (อ
อก

) 
ล้า

นบ
าท

โอ
นไ

ป
ทร

ัพ
ย์สิ

น 
รอ

กา
รข

าย
 

ล้า
นบ

าท

จ�า
หน

่าย
/ 

ตัด
จ� า

หน
่าย

 
ล้า

นบ
าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

1 
มก

รา
คม

 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท
เพ

ิ่มข
ึ้น

ล้า
นบ

าท

โอ
นไ

ป 
ทร

ัพ
ย์สิ

น 
รอ

กา
รข

าย
 

ล้า
นบ

าท

จ�า
หน

่าย
/ 

ตัด
จ� า

หน
่าย

 
ล้า

นบ
าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท

ค่า
เผื่

อก
าร

 
ด้อ

ยค
่า

ล้า
นบ

าท

มูล
ค่า

สุท
ธิ 

ตา
มบั

ญ
ชี 

ล้า
นบ

าท

ที่ด
ิน

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

44
6

-
-

(2
)

-
44

4
-

-
-

-
-

-
44

4

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,6
77

-
-

(1
7)

-
1,6

60
-

-
-

-
-

-
1,6

60

   
   

(ตี
รา

คา
ใน

ปี 
พ

.ศ
. 2

55
9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(1

8)
-

-
-

-
(1

8)
-

-
-

-
-

-
(1

8)

   
   

(ตี
รา

คา
ใน

ปี 
พ

.ศ
. 2

55
9)

อา
คา

ร

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

1,8
43

11
19

(1
6)

-
1,8

57
(1

,15
3)

(5
8)

14
-

(1
,19

7)
-

66
0

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,1
34

-
-

(4
)

-
1,1

30
(9

0
1)

(1
9)

2
-

(9
18

)
-

21
2

   
   

(ตี
รา

คา
ใน

ปี 
พ

.ศ
. 2

55
9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(2

2)
-

-
-

-
(2

2)
11

1
-

-
12

-
(1

0
)

   
   

(ตี
รา

คา
ใน

ปี 
พ

.ศ
. 2

55
9)

อุป
กร

ณ
์

2,
58

8
12

8
12

8
-

(2
0

4)
2,

60
5

(2
,0

0
9)

(2
12

)
-

20
1

(2
,0

20
)

(5
)

58
0

สิน
ทร

ัพ
ย์ร

ะห
ว่า

งติ
ดตั้

งแ
ละ

ก่อ
สร

้าง
3

47
(4

2)
-

-
8

-
-

-
-

-
-

8

   
รว

ม
7,

65
1

18
6

70
(3

9)
(2

0
4)

7,
66

4
(4

,0
52

)
(2

88
)

16
20

1
(4

,12
3)

(5
)

3,
53

6

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 214



14
 

ที่ดิ
น 

อา
คา

รแ
ละ

อุป
กร

ณ
์สุท

ธิ 
(ต

่อ)

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
ธน

าค
าร

รา
คา

ทุน
/ร

าค
าป

ระ
เมิ

น
ค่า

เสื่
อม

รา
คา

สะ
สม

ณ
 ว

ันที่
1 

มก
รา

คม
พ

.ศ
. 2

56
2

ล้า
นบ

าท
เพ

ิ่มข
ึ้น

ล้า
นบ

าท

โอ
นเ

ข้า
/

(อ
อก

)
ล้า

นบ
าท

โอ
นไ

ป
ทร

ัพ
ย์สิ

น
รอ

กา
รข

าย
ล้า

นบ
าท

จ�า
หน

่าย
/

ตัด
จ�า

หน
่าย

ล้า
นบ

าท

ณ
 ว

ันที่
31

 ธ
ันว

าค
ม

พ
.ศ

. 2
56

2
ล้า

นบ
าท

ณ
 ว

ันที่
1 

มก
รา

คม
พ

.ศ
. 2

56
2

ล้า
นบ

าท
เพ

ิ่มข
ึ้น

ล้า
นบ

าท

โอ
นไ

ป
ทร

ัพ
ย์สิ

น
รอ

กา
รข

าย
ล้า

นบ
าท

จ�า
หน

่าย
/

ตัด
จ�า

หน
่าย

ล้า
นบ

าท

ณ
 ว

ันที่
31

 ธ
ันว

าค
ม

พ
.ศ

. 2
56

2
ล้า

นบ
าท

มูล
ค่า

สุท
ธิ

ตา
มบั

ญ
ชี

ล้า
นบ

าท

ที่ด
ิน

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

44
4

-
-

(2
7)

-
41

7
-

-
-

-
-

41
7

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,6
60

-
-

(5
7)

-
1,6

0
3

-
-

-
-

-
1,6

0
3

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(1

8)
-

-
-

-
(1

8)
-

-
-

-
-

(1
8)

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

อา
คา

ร

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

1,8
57

4
19

(4
3)

-
1,8

37
(1

,19
7)

(5
9)

40
-

(1
,2

16
)

62
1

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,1
30

-
-

(2
1)

-
1,1

0
9

(9
18

)
(1

8)
16

-
(9

20
)

18
9

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(2

2)
-

-
4

-
(1

8)
12

1
(2

)
-

11
(7

)

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

อุป
กร

ณ
์

2,
38

8
21

5
15

-
(2

78
)

2,
34

0
(1

,8
68

)
(2

0
1)

-
25

7
(1

,8
12

)
52

8

สิน
ทร

ัพ
ย์ร

ะห
ว่า

งติ
ดตั้

งแ
ละ

ก่อ
สร

้าง
8

32
(3

4)
-

-
6

-
-

-
-

-
6

ผล
ต่า

งจ
าก

อัต
รา

แล
กเ

ปลี่
ยน

-
(3

)
-

-
-

(3
)

-
3

-
-

3
-

   
รว

ม
7,

44
7

24
8

-
(1

44
)

(2
78

)
7,

27
3

(3
,9

71
)

(2
74

)
54

25
7

(3
,9

34
)

3,
33

9
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ที่ดิ
น 

อา
คา

รแ
ละ

อุป
กร

ณ
์สุท

ธิ 
(ต

่อ)

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
ธน

าค
าร

รา
คา

ทุน
/ร

าค
าป

ระ
เมิ

น
ค่า

เสื่
อม

รา
คา

สะ
สม

ณ
 ว

ันท
ี่ 

1 
มก

รา
คม

พ
.ศ

. 2
56

1
ล้า

นบ
าท

เพ
ิ่มข

ึ้น
ล้า

นบ
าท

โอ
นเ

ข้า
/

 (อ
อก

) 
ล้า

นบ
าท

โอ
นไ

ป
ทร

ัพ
ย์สิ

น 
รอ

กา
รข

าย
 

ล้า
นบ

าท

จ�า
หน

่าย
/ 

ตัด
จ�า

หน
่าย

 
ล้า

นบ
าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

1 
มก

รา
คม

 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท
เพ

ิ่มข
ึ้น

ล้า
นบ

าท

โอ
นไ

ป 
ทร

ัพ
ย์สิ

น 
รอ

กา
รข

าย
 

ล้า
นบ

าท

จ�า
หน

่าย
/ 

ตัด
จ�า

หน
่าย

 
ล้า

นบ
าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
1 

ล้า
นบ

าท

ค่า
เผื่

อก
าร

 
ด้อ

ยค
่า

ล้า
นบ

าท

มูล
ค่า

สุท
ธิ 

ตา
มบั

ญ
ชี 

ล้า
นบ

าท

ที่ด
ิน

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

44
6

-
-

(2
)

-
44

4
-

-
-

-
-

-
44

4

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,6
77

-
-

(1
7)

-
1,6

60
-

-
-

-
-

-
1,6

60

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(1

8)
-

-
-

-
(1

8)
-

-
-

-
-

-
(1

8)

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

อา
คา

ร

   
รา

คา
ทุน

เดิ
ม

1,8
43

11
19

(1
6)

-
1,8

57
(1

,15
3)

(5
8)

14
-

(1
,19

7)
-

66
0

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าเ

พ
ิ่ม

1,1
34

-
-

(4
)

-
1,1

30
(9

0
1)

(1
9)

2
-

(9
18

)
-

21
2

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

   
ส่ว

นที่
ตีร

าค
าล

ด
(2

2)
-

-
-

-
(2

2)
11

1
-

-
12

-
(1

0
)

   
  (

ตีร
าค

าใ
นป

ี พ
.ศ

. 2
55

9)

อุป
กร

ณ
์

2,
35

7
10

0
93

-
(1

62
)

2,
38

8
(1

,8
37

)
(1

91
)

-
16

0
(1

,8
68

)
(5

)
51

5

สิน
ทร

ัพ
ย์ร

ะห
ว่า

งติ
ดตั้

งแ
ละ

ก่อ
สร

้าง
3

47
(4

2)
-

-
8

-
-

-
-

-
-

8

   
รว

ม
7,

42
0

15
8

70
(3

9)
(1

62
)

7,
44

7
(3

,8
80

)
(2

67
)

16
16

0
(3

,9
71

)
(5

)
3,

47
1
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15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินรวม

อายุการ
ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

โอนเข้า/ 
(ออก) 

ล้านบาท

จ�าหน่าย/ 
ตัดจ�าหน่าย 

ล้านบาท

ค่าตัด 
จ�าหน่าย 
ล้านบาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุง
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 160 291 (266) - - 185

รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
   ท�างาน - อยู่ระหว่างพัฒนา - - 311 - - - 311

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 329 105 266 - (134) 566

   สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 489 707 - - (134) 1,062

งบการเงินรวม

อายุการ
ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

โอนเข้า/ 
(ออก) 

ล้านบาท

จ�าหน่าย/ 
ตัดจ�าหน่าย 

ล้านบาท

ค่าตัด 
จ�าหน่าย 
ล้านบาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 155 257 (245) (7) - 160

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 215 26 177 (2) (87) 329

   สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 370 283 (68) (9) (87) 489

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

อายุการ
ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

โอนเข้า/ 
(ออก) 

ล้านบาท

จ�าหน่าย/ 
ตัดจ�าหน่าย 

ล้านบาท

ค่าตัด 
จ�าหน่าย 
ล้านบาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง  
   ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา - 159 273 (266) - - 166

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
   คอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา - - 300 - - - 300

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 322 93 266 - (131) 550

   สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 481 666 - - (131) 1,016

รายงานประจำาปี 2562217



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

อายุการ
ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

โอนเข้า/ 
(ออก) 

ล้านบาท

จ�าหน่าย/ 
ตัดจ�าหน่าย 

ล้านบาท

ค่าตัด 
จ�าหน่าย 
ล้านบาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง  
   ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา - 155 256 (245) (7) - 159

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 210 22 176 (2) (84) 322

   สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 365 278 (69) (9) (84) 481

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2561
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2561
ล้านบาท

ณ วันต้นปี 1,393 1,373 938 1,023

(ลด) เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน (175) 39 (192) (67)

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (46) (19) (52) (18)

ณ วันปลายปี 1,172 1,393 694 938

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี

งบการเงินรวม

ประมาณการ
หนี้สิน

ล้านบาท

ผลขาดทุน 
ทางภาษี 
ล้านบาท

บัญชีพัก
รายได้ 

ดอกเบี้ย 
ล้านบาท

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า

ทรัพย์สิน
รอการขาย 

ล้านบาท

ค่าเผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท

รายได้
รอตัดบัญชี

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า

ประกันภัย
ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ 
รอตัดบัญชี 

ล้านบาท
อื่นๆ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 376 135 148 40 887 45 70 187 1,888

(ลด) เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน (5) 274 2 5 98 (16) (11) (71) 276

ภาษีเพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 6 - - - - - - - 6

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 377 409 150 45 985 29 59 116 2,170

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 390 135 146 31 824 48 70 174 1,818

เพ่ิม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 1 - 2 9 63 (3) - 24 96

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (15) - - - - - - (11) (26)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 376 135 148 40 887 45 70 187 1,888
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งบการเงินรวม

ก�าไรจาก 
มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน
ล้านบาท

ก�าไรจาก
การตีราคา 

สินทรัพย์เพิ่ม 
ล้านบาท

ผลแตกต่าง 
ชั่วคราว
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 427 (7) 31 451

ภาษีเพิ่ม (ลด) ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 63 - (11) 52

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 569 388 41 998

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 68 (11) - 57

ภาษี (ลด) เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (23) - 16 (7)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ
หนี้สิน

ล้านบาท

ผลขาดทุน 
ทางภาษี 
ล้านบาท

บัญชีพัก
รายได้ 

ดอกเบี้ย 
ล้านบาท

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า

ทรัพย์สิน
รอการขาย 

ล้านบาท

ค่าเผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท

รายได้
รอตัดบัญชี

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า

ประกันภัย
ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ 
รอตัดบัญชี 

ล้านบาท
อื่นๆ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 357 135 137 14 656 45 70 19 1,433

(ลด) เพิ่ม ในก�าไรหรือขาดทุน (12) 274 - - - (16) (11) (2) 233

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 345 409 137 14 656 29 59 17 1,666

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 371 135 138 14 656 48 70 36 1,468

ลดในก�าไรหรือขาดทุน - - (1) - - (3) - (6) (10)

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (14) - - - - - - (11) (25)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 357 135 137 14 656 45 70 19 1,433
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก�าไรจาก 
มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน
ล้านบาท

ก�าไรจาก
การตีราคา 

สินทรัพย์เพิ่ม 
ล้านบาท

ผลแตกต่าง 
ชั่วคราว
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495

เพ่ิม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 427 (7) 5 425

ภาษีเพิ่ม (ลด) ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 63 - (11) 52

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 569 388 15 972

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445

เพ่ิม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 68 (11) - 57

ภาษี (ลด) เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (23) - 16 (7)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีกลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการหน้ีสิน 445 81

ผลขาดทุนสะสม 722 722

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 302 244

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 3 160

รายได้ดอกเบ้ียที่หยุดรับรู้ 176 -

อื่นๆ 82 86

   รวม 1,730 1,293
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17 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 295 382 294 382

เงินยืมทดรอง 33 29 33 29

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี 79 281 79 107

ค่านายหน้าค้างรับ 201 47 161 47

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 198 229 198 227

เงินมัดจ�า 107 89 94 78

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 538 903 531 897

ลูกหน้ีจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ - ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 438 906 282 906

อื่นๆ 268 138 69 79

รวม 2,157 3,004 1,741 2,752

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (28) (29) (28) (29)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 2,129 2,975 1,713 2,723

18 เงินรับฝาก

18.1 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,912 2,168 2,912 2,168

ออมทรัพย์ 60,450 52,810 60,531 52,908

จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 134,829 127,269 134,845 127,286

บัตรเงินฝาก 844 2,854 844 2,853

รวมเงินรับฝาก 199,035 185,101 199,132 185,215
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18.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 194,043 1,697 195,740 180,934 1,599 182,533

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2,351 309 2,660 1,906 230 2,136

เงินสกุลอื่น 574 61 635 369 63 432

   รวม 196,968 2,067 199,035 183,209 1,892 185,101

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 194,140 1,697 195,837 181,048 1,599 182,647

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2,351 309 2,660 1,906 230 2,136

เงินสกุลอื่น 574 61 635 369 63 432

   รวม 197,065 2,067 199,132 183,323 1,892 185,215

19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เม่ือทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เม่ือทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารพาณิชย์ 242 30,580 30,822 177 27,600 27,777

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 2,537 2,540 8 6,546 6,554

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
   หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
   และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 4,611 433 5,044 4,988 1,950 6,938

สถาบันการเงินอื่น 2,858 276 3,134 824 304 1,128

     รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 7,714 33,826 41,540 5,997 36,400 42,397

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 64 1 65 267 659 926

เงินสกุลอื่น 1,228 561 1,789 848 363 1,211

     รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,292 562 1,854 1,115 1,022 2,137

     รวมรายการระหว่างในประเทศและ  
        ต่างประเทศ  9,006 34,388 43,394 7,112 37,422 44,534
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20 หน้ีสินทางการเงนิที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ 11 14,703

ต๋ัวแลกเงิน 24,412 20,810

   รวม 24,423 35,513

สัดส่วนการท�าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 100 54

บุคคลภายนอก - 46

   รวม 100 100

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังน้ี

 • ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 month ประเภท callable range  
accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาโดยช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 • ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ accreting ท่ีมีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝง
คือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย มีอายุระหว่าง 7 - 23 ปี ธนาคารช�าระดอกเบ้ียในอัตราระหว่างร้อยละ 2.68 - ร้อยละ 
5.18 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบก�าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ท�ารายการสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 
กับกิจการอื่นเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย
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21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ 
ล้านบาท

ต่างประเทศ 
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

ในประเทศ 
ล้านบาท

ต่างประเทศ 
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

หุ้นกู้

หุ้นกู้ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2563

   อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - - - - 3,122 3,122

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,174 4,174 - 4,449 4,449

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี - 2,856 2,856 - 3,044 3,044

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 550 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี - 4,027 4,027 - - -

หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 6,112 1,563 7,675 1,016 - 1,016

8,112 12,620 20,732 3,016 10,615 13,631

ตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง

ต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337

1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337

   รวม 9,912 15,907 25,819 4,816 14,152 18,968
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ในประเทศ 
ล้านบาท

ต่างประเทศ 
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

ในประเทศ 
ล้านบาท

ต่างประเทศ 
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - - - - 3,122 3,122

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,174 4,174 - 4,449 4,449

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี - 2,856 2,856 - 3,044 3,044

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 550 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี - 4,027 4,027 - - -

หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง 6,112 1,563 7,675 1,016 - 1,016

6,112 12,620 18,732 1,016 10,615 11,631

ตั๋วแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง

ต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337

1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337

   รวม 7,912 15,907 23,819 2,816 14,152 16,968

(ก)  เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน  
2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 3 ปี ครบก�าหนด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ข) ในวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ�านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย 
ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2567 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้ (ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อก�าหนดสิทธิ)  
ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือเลขท่ี ฝกก. 292/2562 การขอ 
อนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

 และในวันเดียวกัน ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นท่ี 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 
จ�านวน 5,500,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี  
ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือท่ี ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

(ค) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู ้
ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นท่ี 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย  
หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 
10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก. (02) 414/2559 ให้สามารถนับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

(ง) เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนข้ันท่ี 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 
หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นกู้
มีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับ 
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก. 221/2561ให้สามารถ 
นับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

(จ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จ�านวน 7,675 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :  
1,016 ล้านบาท) ดังน้ี

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จ�านวน 59 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 60 ล้านบาท) มีอายุ  
6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วันครบก�าหนดอายุ ตามการเคล่ือนไหวของปัจจัยอ้างอิง

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงท่ีอ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ จ�านวน  
12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 357 ล้านบาท และ ที่เป็นเงินบาท จ�านวน 6,053 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 
 เงินบาทจ�านวน 956 ล้านบาท) อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

• ธนาคารออกหุ ้นกู ้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการช�าระหน้ีของบริษัทอ้างอิง  
credit linked note (CLN) จ�านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,206 ล้านบาท อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบ้ีย
และจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันท่ีครบก�าหนดตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น 
กับกิจการอ้างอิง

(ฉ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีต๋ัวแลกเงินอนุพันธ์ท่ีอ้างอิงกับเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการ 
ช�าระหน้ีของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ�านวน 5,087 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ�านวน  
5,337 ล้านบาท) ดังน้ี

• ธนาคารออก CLN จ�านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ�านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN  
จะได้รับดอกเบ้ียทั้งหมดในวันท่ีช�าระดอกเบ้ียและจะได้รับจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันท่ีครบก�าหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ 
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช�าระดอกเบ้ียในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 ถึง ร้อยละ 4.01 ต่อปี  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.75 - ร้อยละ 4.01 ต่อปี) ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน

• ธนาคารออก CLN จ�านวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,287 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ�านวน  
109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,537 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 - 15 ปี) ผู้ถือ CLN  
จะได้รับดอกเบ้ียและจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันท่ีครบก�าหนดตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ใน
สัญญาเกิดขึน้กบักิจการอ้างองิ ธนาคารช�าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
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22 ประมาณการหน้ีสิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 73 58 73 58

ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 351 476 351 476

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,852 1,427 1,694 1,332

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากค่ารื้อถอน 23 27 23 27

   รวมประมาณการหน้ีสิน 2,299 1,988 2,141 1,893

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,852 1,427 1,694 1,332

   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,852 1,427 1,694 1,332

การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาต้นปี 1,427 1,413 1,332 1,322

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 141 121 128 114

ต้นทุนในอดีต 139 - 117 -

ก�าไรจากการรับช�าระ (8) - (8) -

ต้นทุนดอกเบี้ย 39 37 36 35

การวัดมูลค่าใหม่ :

(ก�าไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

    สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ (66) - (55) -

    สมมติฐานทางการเงิน 324 - 289 -

    ประสบการณ์ (1) (70) (5) (70)

หัก  ผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี (143) (74) (140) (69)

     ยอดคงเหลือปลายปี 1,852 1,427 1,694 1,332
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 141 121 128 114

ต้นทุนในอดีต 139 - 117 -

ก�าไรจากการรับช�าระ (8) - (8) -

ต้นทุนดอกเบี้ย 39 37 36 35

   รวม 311 158 273 149

สมมติฐานที่ส�าคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการค�านวณ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 2.75 

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 5.00

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00

ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ พนักงานที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ: ร้อยละ 2.865 

ของ Thai Withdrawal Table 

พนักงานที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ: ร้อยละ 1.910 

ของ Thai Withdrawal Table 

พนักงานอื่น (นอกจากคนท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ): ร้อยละ 75 

ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอื่น (นอกจากคนท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ): ร้อยละ 75 

ของ Thai Withdrawal Table

เกษียณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง
ร้อยละ 3.86  

ลดลง
ร้อยละ 3.24  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.91

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.87 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.23

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.02 

ลดลง 
ร้อยละ 8.35

ลดลง 
ร้อยละ 7.64 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง
ร้อยละ 3.70  

ลดลง
ร้อยละ 3.10  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.79

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.81 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.96

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.85 

ลดลง 
ร้อยละ 8.09

ลดลง 
ร้อยละ 7.42 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะท่ีให้ข้อสมมติอื่นคงท่ีในทางปฏิบัติสถานการณ์ 
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการค�านวณภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ค�านวณ 
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล่ียนแปลงจากปีก่อน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8.3 ปี  
(วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่มีการคิดลด

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 181 350 1,600 2,131

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 137 336 1,350 1,823

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 163 338 1,440 1,941
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 125 324 1,242 1,691

23 หน้ีสินอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เจ้าหน้ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 18 29 18 29

หน้ีสินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี 640 423 558 423

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 680 753 673 746

รายได้รอตัดจ�าหน่าย 161 237 169 244

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,094 2,047 1,533 1,489

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 108 141 - -

อื่นๆ 547 508 196 258

   รวม 4,248 4,138 3,147 3,189

24 ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน
ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 

หุ้นสามัญ 34,822 17,411 30,280 15,140

  การออกหุ้นใหม่ - - 4,542 2,271

  ณ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 

หุ้นสามัญ 34,822 17,411 30,280 15,140

  การออกหุ้นใหม่ - - 4,542 2,271

  ณ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411
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วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ 2561 ประชมุวสิามัญผู้ถอืหุ้นมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 
จ�านวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 4,542,034,141 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม 
ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น

วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�าให้ทุนท่ีออกและช�าระแล้วของธนาคารมีจ�านวน 17,411,130,874 บาท และมีหุ้นสามัญ  
34,822,261,748 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

25 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,935 1,972

ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) กว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 313 (160)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (17) -

ก�าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
   ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 27 82

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (361) (103)

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (429) (390)

รวม 1,468 1,401

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,935 1,972

ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) กว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 313 (160)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (17) -

ก�าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
   ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 27 82

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (305) (76)

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (440) (396)

รวม 1,513 1,422
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(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
ดังกล่าวจะทยอยตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�าไรสะสมโดยตรง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 1,972 2,029

หัก  ตัดจ�าหน่าย (37) (57)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,935 1,972

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

(ข) ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) กว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ตราสารหน้ี 316 88

   ตราสารทุน 14 18

      รวม 330 106

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ตราสารหนี้ - (242)

   ตราสารทุน (17) (24)

      รวม (17) (266)

ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) กว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 313 (160)

26 ส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส�ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าป ี
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนโดยส�ารองดังกล่าว 
ไม่สามารถน�ามาจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีทุนส�ารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้น 403.98 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :  
403.60 ล้านบาท)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 232



27 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด�ารง 
เงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย 

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2562 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
เงินกองทุนส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นท่ี 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 17,411

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 10,146

เงินส�ารองตามกฎหมาย 404 404

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 7,618 7,619

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,646 1,361

รายการหักจากกองทุนชั้นท่ี 1 (2,590) (2,065)

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 34,635 13.05 34,876 14.09

เงินกองทุนชั้นท่ี 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,262 12,244

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 748 766

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 13,010 4.90 13,010 5.25

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 47,645 17.95 47,886 19.34

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2562 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
เงินกองทุนส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นท่ี 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 17,411

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 10,146

เงินส�ารองตามกฎหมาย 404 404

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 5,012 5,825

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,689 1,404

รายการหักจากกองทุนชั้นท่ี 1 (2,022) (2,393)

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 32,640 12.38 32,797 13.32

เงินกองทุนชั้นท่ี 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,262 12,244

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 1,027 975

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 13,289 5.04 13,219 5.37

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 45,929 17.42 46,016 18.69

รายงานประจำาปี 2562233



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 
ของธนาคาร มีจ�านวน 45,929 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ�านวน 46,016 ล้านบาท)

ธนาคารด�ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก่ียวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก�ากับ 
ดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงเงินกองทุนณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย ์
เรื่องหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
ท่ีมีความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ  
CIMB Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข 

ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad 
และหุ้นจะถูกส่งมอบให้กับพนักงานตามวันท่ีก�าหนดโดยพนักงานยังคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากมีการเลิกจ้างพนักงานท่ีไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือท่ียังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจ�าหน่าย
ในราคาตลาด รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร ถ้ามีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานท่ีมี 
หุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดสรร หุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ก�าหนดในวันท่ีมีการเกษียณอายุ 
ทุพพลภาพ หรือตาย

มูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียของการให้หุ้นทุนในระหว่างปี ซึ่งถูกซื้อในช่วงเวลาท่ีก�าหนดก่อนหน้าเพื่อให้แก่พนักงานท่ีเข้าเงื่อนไข 
ตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ MYR 5.19 ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : MYR 7.07 ต่อหุ้น)

การเปล่ียนแปลง/เคล่ือนไหวของจ�านวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน มีดังน้ี

จ�านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันหน่วย พันหน่วย

ยอดคงเหลือต้นปี 1,241 1,418

ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี 1,095 762

ใช้สิทธิระหว่างปี (1,087) (939)

   ยอดคงเหลือปลายปี 1,249 1,241

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 42 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2561 : 38 ล้านบาท) และธนาคารมีส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 35 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 
34 ล้านบาท)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 234



29 ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

29.1 ฐานะจ�าแนกตามประเภทธุรกรรม
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 391,515 392 391,907 355,446 403 355,849

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 6,195 227 6,422 6,451 339 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 43,459 - 43,459 23,396 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 86,696 102 86,798 92,172 - 92,172

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
   ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 229,860 51 229,911 216,137 64 216,201

เงินรับฝาก 199,024 11 199,035 185,092 9 185,101

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 43,394 - 43,394 44,534 - 44,534

หน้ีสินทางการเงินทีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 - 24,423 35,513 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 44,660 - 44,660 24,318 - 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 25,819 - 25,819 18,968 - 18,968

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 384,757 392 385,149 349,974 403 350,377

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 5,979 227 6,206 6,345 339 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 43,459 - 43,459 23,396 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 86,694 102 86,796 92,172 - 92,172

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 2,208 - 2,208 2,208 - 2,208

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
   ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 222,371 51 222,422 209,532 64 209,596

เงินรับฝาก 199,121 11 199,132 185,206 9 185,215

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 43,394 - 43,394 44,534 - 44,534

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 - 24,423 35,513 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 44,660 - 44,660 24,318 - 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 23,819 - 23,819 16,968 - 16,968
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29.2 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ีย 16,413 8 16,421 15,302 8 15,310

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (5,513) - (5,513) (4,563) - (4,563)

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 10,900 8 10,908 10,739 8 10,747

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
   บริการสุทธิ 2,170 - 2,170 1,808 - 1,808

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 1,077 - 1,077 1,127 - 1,127

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื่นๆ (9,624) (16) (9,640) (8,475) (17) (8,492)

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
   ขาดทุนจากการด้อยค่า (2,572) - (2,572) (4,919) - (4,919)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,951 (8) 1,943 280 (9) 271

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ 
ล้านบาท

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ีย 12,970 8 12,978 12,334 8 12,342

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (5,465) - (5,465) (4,515) - (4,515)

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 7,505 8 7,513 7,819 8 7,827

รายได้ค่าธรรมเนียมและ   
   บริการสุทธิ 1,245 - 1,245 1,087 - 1,087

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 305 - 305 574 - 574

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื่นๆ (7,246) (16) (7,262) (6,523) (17) (6,540)

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ 
   ขาดทุนจากการด้อยค่า (1,185) - (1,185) (3,686) - (3,686)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 624 (8) 616 (729) (9) (738)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 236



30 รายได้ดอกเบี้ย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 88 128 87 127

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 773 560 773 560

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,297 1,104 1,297 1,104

เงินให้สินเชื่อ 9,623 9,704 10,618 10,436

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 4,437 3,699 - -

อื่นๆ 203 115 203 115

   รายได้ดอกเบี้ย 16,421 15,310 12,978 12,342

31 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินรับฝาก 2,850 2,341 2,851 2,342

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 719 351 719 351

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 20 18 20 18

เงินน�าส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,043 990 1,043 990

ตราสารหนี้ท่ีออก

   - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 417 568 417 568

   - อื่นๆ 253 144 253 144

เงินกู้ยืม 49 49 - -

อื่นๆ 162 102 162 102

   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 5,513 4,563 5,465 4,515
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32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 87 82 109 103

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
   และบัตรเครดิต 34 43 34 43

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 873 742 873 742

รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ 107 102 107 102

รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 260 135 260 135

รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหน้ี 198 193 - -

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการช�าระค่าสินค้าและบริการ 768 577 1 2

อื่นๆ 229 236 231 250

      รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,556 2,110 1,615 1,377

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้ (211) (152) (211) (155)

ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็ม (24) (30) (24) (30)

ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกัน (97) (88) (97) (88)

อื่นๆ (54) (32) (38) (17)

      ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (386) (302) (370) (290)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,170 1,808 1,245 1,087

33 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
   ด้านอัตราแลกเปล่ียน (572) 337

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบ้ีย 2,530 777

ตราสารหนี้ 634 (58)

ตราสารทุน 47 7

อื่นๆ (8) 5

   รวม 2,631 1,068

ขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียง (5) (14)

   ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,626 1,054

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 238



34 ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วยรายการดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

   ต๋ัวแลกเงิน (1,708) (183)

   หุ้นกู้ (245) 99

ดอกเบี้ยจ่าย (850) (676)

รวม (2,803) (760)

35 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขาย 

เงินลงทุนเผื่อขาย 342 17

เงินลงทุนท่ัวไป 2 4

ก�าไรจากการขายสุทธิ 344 21

ขาดทุนจากการด้อยค่า

   เงินลงทุนท่ัวไป - (1)

   ขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ - (1)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 344 20
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36 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 20 10 11

ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 28 69 25 140

หน้ีสงสัยจะสูญรับคืน 375 384 - -

รายได้รับจากเงินปันผล 8 11 8 11

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประกันภัย 48 48 48 48

รายได้อื่น 41 55 47 51

   รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 512 587 138 261

37 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1 (11) 1 (11)

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด - (25) - (25)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 2,571 4,955 1,184 3,722

   รวม 2,572 4,919 1,185 3,686

38 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษีส�าหรับปี 267 303 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 267 303 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

(เพิ่ม) ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (276) (96) (233) 10

เพ่ิมในหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 451 57 425 57

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 175 (39) 192 67

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 442 264 192 67
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ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี โดยมี
รายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,943 271 616 (738)

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 389 54 123 (148)

ผลกระทบ :

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (22) (30) (22) (30)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 6 13 6 12

การปรับปรุงอื่น 3 6 2 6

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้บันทึกเป็น
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 144 - 144

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 83 83 83 83

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากบริษัทย่อย (17) (6) - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 442 264 192 67

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก (ร้อยละ) 23 97 31 9

ภาษีเงินได้ท่ี (เพิ่ม) ลด ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรม :

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด (55) 11 (44) 137 (27) 110

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (258) 6 (252) 73 (15) 58

เงินลงทุนเผื่อขาย 472 (63) 409 (274) 23 (251)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 159 (46) 113 (64) (19) (83)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 267 303

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 175 (39)

442 264
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรม :

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด (55) 11 (44) 137 (27) 110

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (229) - (229) 70 (14) 56

เงินลงทุนเผื่อขาย 472 (63) 409 (274) 23 (251)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 188 (52) 136 (67) (18) (85)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 192 67

192 67

นอกจากน้ี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 7.5 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 11 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจากส่วนเกิน 
ทุนอื่นไปยังก�าไรสะสม โดยการโอนน้ีเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเส่ือมราคาจริงและ 
ค่าเส่ือมราคาท่ีค�านวณจากราคาทุนเดิมของอาคารและการตีมูลค่าเพิ่มของท่ีดิน

39 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ี 
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามเงื่อนไขท่ีระบุไว ้
ในข้อบังคับกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กองทุนส�ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ�ากัด  
และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนประมาณ 141 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามล�าดับ 
(ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 125 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามล�าดับ)

40 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ซ่ึงค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับงวดด้วยจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีอยู่ใน 
ระหว่างปี (หมายเหตุ 24)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
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41 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

41.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

กลุ่มกิจการได้น�าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไปวางเป็นหลักประกันในเรื่องดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ส�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 28,072 33,104

ส�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 7

อื่นๆ 2 -

   รวม 28,081 33,111

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ส�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 28,072 33,104

ส�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 7

   รวม 28,079 33,111

 

41.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจ�ากัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ก�าหนด 
ในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี จ�านวน 319 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทรัพย์สินรอการขายท่ีติดภาระผูกพันดังกล่าวมีดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

มูลค่าราคาทุน มูลค่าราคาทุน
วันท่ีพ้นก�าหนด จ�านวนบริษัท ล้านบาท จ�านวนบริษัท ล้านบาท

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป - - 2 319

ทรัพย์สินท่ีติดภาระผูกพัน - - 2 319

รายงานประจำาปี 2562243



42 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน

42.1 ภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันที่มีสาระส�าคัญดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท
เงินบาท

ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลต๋ัวเงิน - - - 271 - 271

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน - - - 9 - 9

      รวมการรับอาวัลต๋ัวเงินและค�้าประกันการกู้ยืมเงิน - - - 280 - 280

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่า   
   สินค้าเข้าท่ียังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

   ท่ียังไม่ครบก�าหนด - 331 331 - 239 239

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 7 598 605 41 1,144 1,185

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 538,378 538,378 - 702,639 702,639

- สัญญาขาย - 503,131 503,131 - 562,050 562,050

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ - 240,773 240,773 - 179,589 179,589

- สัญญาขาย - 196,525 196,525 - 254,306 254,306

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 806,222 184,159 990,381 877,379 129,383 1,006,762

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 916,197 267,462 1,183,659 900,499 349,697 1,250,196

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

- ขายสิทธิท่ีจะซื้อ - 10 10 - 10 10

- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 171 171 - 305 305

- ซื้อสิทธิท่ีจะซื้อ - 894 894 - 977 977

- ซื้อสิทธิท่ีจะขาย - 1,526 1,526 - 16 16

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ - 87 87 - 20 20

- สัญญาขาย - 87 87 - 20 20
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท
เงินบาท

ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซื้อ 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337

- สัญญาขาย 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย - - - 8,000 - 8,000

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน

  ของกองทุน

- สัญญาซื้อ - 8,430 8,430 - 2,106 2,106

- สัญญาขาย - 8,430 8,430 - 2,106 2,106

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซื้อ - 23 23 - - -

- สัญญาขาย - 23 23 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 19,330 - 19,330 18,480 - 18,480

เงินลงทุน

- สัญญาซื้อ 5,601 - 5,601 509 - 509

- สัญญาขาย 6,404 - 6,404 1,058 - 1,058

วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้า
   ยังไม่ได้ถอน 14,558 - 14,558 14,004 - 14,004

วงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ได้เบิกใช้ 17,256 51 17,307 18,387 2,752 21,139

การค�้าประกันอื่น 11,274 1,021 12,295 10,061 1,142 11,203

   ภาระผูกพันอื่น 1,800,442 1,960,167 3,760,609 1,851,977 2,194,192 4,046,169

   รวมภาระผูกพัน 1,800,449 1,961,096 3,761,545 1,852,298 2,195,575 4,047,873
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท
เงินบาท

ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลต๋ัวเงิน - - - 271 - 271

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,150 - 2,150 2,159 - 2,159

   รวมการรับอาวัลต๋ัวเงินและ

      ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,150 - 2,150 2,430 - 2,430

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่า
   สินค้าเข้าท่ียังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

   ท่ียังไม่ครบก�าหนด - 331 331 - 239 239

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 7 598 605 41 1,144 1,185

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 538,378 538,378 - 702,639 702,639

- สัญญาขาย - 503,131 503,131 - 562,050 562,050

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ - 240,773 240,773 - 179,589 179,589

- สัญญาขาย - 196,525 196,525 - 254,306 254,306

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 806,222 184,159 990,381 877,379 129,383 1,006,762

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 916,197 267,462 1,183,659 900,499 349,697 1,250,196

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

- ขายสิทธิท่ีจะซื้อ - 10 10 - 10 10

- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 171 171 - 305 305

- ซ้ือสิทธิท่ีจะซื้อ - 894 894 - 977 977

- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย - 1,526 1,526 - 16 16

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ - 87 87 - 20 20

- สัญญาขาย - 87 87 - 20 20
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินบาท
ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท
เงินบาท

ล้านบาท

เงินตรา
ต่างปรเทศ 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซื้อ 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337

- สัญญาขาย 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย - - - 8,000 - 8,000

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน

  ของกองทุน

- สัญญาซื้อ - 8,430 8,430 - 2,106 2,106

- สัญญาขาย - 8,430 8,430 - 2,106 2,106

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซื้อ - 23 23 - - -

- สัญญาขาย - 23 23 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 19,330 - 19,330 18,480 - 18,480

เงินลงทุน

- สัญญาซื้อ 5,601 - 5,601 509 - 509

- สัญญาขาย 6,404 - 6,404 1,058 - 1,058

วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้า 
  ยังไม่ได้ถอน 14,558 - 14,558 14,004 - 14,004

วงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ได้เบิกใช้ 17,256 51 17,307 18,387 2,752 21,139

การค�้าประกันอื่น 11,274 1,021 12,295 10,061 1,142 11,203

   ภาระผูกพันอื่น 1,800,442 1,960,167 3,760,609 1,851,977 2,194,192 4,046,169

   รวมภาระผูกพัน 1,802,599 1,961,096 3,763,695 1,854,448 2,195,575 4,050,023

รายงานประจำาปี 2562247



 42.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ�าเลย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ สรุปได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วม

   - ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีท่ีสามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 312 515

   - ทุนทรัพย์ในคดีท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 22 306

   รวม 645 1,012

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในจ�านวนดังกล่าวข้างต้น มีคดีความท่ีศาลชั้นต้นพิพากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์ในคดี 
ท่ีธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วมเป็นจ�านวนทุนทรัพย์ 197 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการย่ืนอุทธรณ์  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 482 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รับรู ้ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 
จ�านวนรวม 73 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 58 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเชื่อว่าประมาณการหน้ีสินดังกล่าว 
เพียงพอท่ีจะรองรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น

นอกจากน้ีธนาคารยังได้รับรู้ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการค�้าประกัน ซึ่งกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดี  
ในศาลในฐานะจ�าเลยจ�านวน 351 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 476 ล้านบาท)

42.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่า 
มีอายุต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป ท้ังน้ีกลุ่มกิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน 3 ปี 275 261 166 197

3 - 5 ปี 3 25 2 4

5 - 10 ปี 2 3 2 3

   รวม 280 289 170 204
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42.4 ภาระผูกพันอื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพัน เน่ืองจากธนาคารได้เข้าท�าสัญญาติดต้ังและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวโดยสามารถสรุปตาม 
สกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สกุลเงิน ล้านบาท ล้านบาท

บาท 112 146

ริงกิตมาเลย์เซีย 9 128

เหรียญสหรัฐ 3 153

   รวม 124 427

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เก่ียวข้องกัน

กิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีถือหุ้น บริษัท
ย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล 
ซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลเหล่าน้ัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและ 
บริษัทย่อยค�านึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

รายงานประจำาปี 2562249



ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข 
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้นซึ่งรายการท่ีมีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย

รายได้ :

ดอกเบี้ยรับ - - 886 733

ค่าธรรมเนียมรับ - - 31 34

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 1

ค่าธรรมเนียมจ่าย - - - 3

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - - - (1)

บริษัทใหญ่

รายได้ :

ดอกเบี้ยรับ 13 17 13 17

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 366 293 366 293

ค่าธรรมเนียมจ่าย 76 74 76 74

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 9 3 9 3

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายได้ :

ค่าธรรมเนียมรับ 434 383 434 383

รายได้อื่น - 1 - 1

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 13 5 13 5

ค่าธรรมเนียมจ่าย 11 12 11 12

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ (12) (12) (12) (12)
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ยอดคงค้างของรายการธุรกิจท่ีส�าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

เงินให้
สินเชื่อ 
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย 
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์) 
ล้านบาท

ภาระ
ผูกพัน 

ล้านบาท

สินทรัพย์
อื่น

ล้านบาท

เงิน
รับฝาก 

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน)
ล้านบาท

เงินกู้ยืม 
ล้านบาท

หนี้สินอื่น 
ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 461 - 7 - 212 9,037 68

- - 461 - 7 - 212 9,037 68

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 52 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 94 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 4 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 1,271 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - 27 639 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - - 1 159 - - 10

- - - 141 29 2,069 150 - 10

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกัน 632* 221* - 876* - 542* - - 1

632 221 - 876 - 542 - - 1

 * ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอิสระท่านหน่ึงของธนาคารได้เป็นผู้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายงานประจำาปี 2562251



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเชื่อ 
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย 
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์) 
ล้านบาท

ภาระ
ผูกพัน 

ล้านบาท

สินทรัพย์
อื่น

ล้านบาท

เงิน
รับฝาก 

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน)
ล้านบาท

เงินกู้ยืม 
ล้านบาท

หนี้สินอื่น 
ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

- - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 559 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 429 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - - 3 621 - - 11

- - - 52 4 1,613 117 - 11

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 13 14 - - - 136 - - -

13 14 - - - 136 - - -
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

เงินให้
สินเช่ือ 
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย 
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์) 
ล้านบาท

ภาระ
ผูกพัน 

ล้านบาท

สินทรัพย์
อื่น

ล้านบาท

เงิน
รับฝาก 

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน)
ล้านบาท

เงินกู้ยืม 
ล้านบาท

หนี้สินอื่น 
ล้านบาท

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคาร
   โดยตรง

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด 26,557 30,291 - 2,150 1 24 - - 8

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด 3,394 3,775 - - 1 10 - - -

บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด - - - - - 63 - - -

29,951 34,066 - 2,150 2 97 - - 8

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 461 - 7 - 212 9,037 68

- - 461 - 7 - 212 9,037 68

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 52 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 94 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 4 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 1,271 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - 27 639 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - - 1 159 - - 10

- - - 141 29 2,069 150 - 10

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกัน 627* 216* - 876* - 538* - - 1

627 216 - 876 - 538 - - 1

* ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอิสระท่านหน่ึงของธนาคารได้เป็นผู้บริหารของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำาปี 2562253



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเชื่อ 
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย 
ล้านบาท

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์) 
ล้านบาท

ภาระ
ผูกพัน 

ล้านบาท

สินทรัพย์
อื่น

ล้านบาท

เงิน
รับฝาก 

ล้านบาท

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตลาดเงิน 

(หน้ีสิน)
ล้านบาท

เงินกู้ยืม 
ล้านบาท

หนี้สินอื่น 
ล้านบาท

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคาร
   โดยตรง

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด 20,535 22,893 - 2,150 1 40 - - 8

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด 3,142 2,923 - - 1 12 - - -

บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด - - - - - 62 - - -

23,677 25,816 - 2,150 2 114 - - 8

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

- - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 559 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 429 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - - 3 621 - - 11

- - - 52 4 1,613 117 - 11

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 8 8 - - - 133 - - -

8 8 - - - 133 - - -

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 254



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังนี้

พ.ศ. 2562

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 28,015 5,850 33,865

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 41,210 3,085 44,295

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 14,661 14,661

- สัญญาขาย - 95 95

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ - 11,694 11,694

- สัญญาขาย - 437 437

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ - 45 45

- สัญญาขาย - 41 41

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน

- สัญญาซื้อ - 53 53

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาขาย 1,800 4,493 6,293

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 3 3

- สัญญาขาย - 10 10

สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - 1 1

รายงานประจำาปี 2562255



พ.ศ. 2561

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 46,911 87 46,998

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 52,210 935 53,145

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 8,111 8,111

- สัญญาขาย - 55 55

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ - 11,301 11,301

- สัญญาขาย - 306 306

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาขาย - 20 20

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 111 111

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย 7,000 - 7,000

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาขาย 1,800 3,537 5,337

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 7 7

- สัญญาขาย - 3 3

สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - 1 1

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดท้ังที่เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนักงาน 
ช้ันบริหารของธนาคาร ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชี นอกเหนือจากผลประโยชน ์
ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบ้ียประชุมกรรมการ บ�าเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และ 
ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 564 585 518 552

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 25 22 23 22

ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 42 38 42 38

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจ
   ในการจัดการ 631 645 583 612

ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันหน่วย พันหน่วย

หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad 1,095 762

44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน สรุปได้ดังน้ี

ภาครายย่อย

ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนท่ัวไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ�าหน่าย 
และกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์

- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการทาง
ด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ

อื่นๆ เป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลการด�าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนท่ีไม่แสวง 
ผลก�าไรและธุรกิจอื่นซึ่งไม่สาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

รายงานประจำาปี 2562257



ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ�าแนกตามส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 และส�าหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิจากลูกค้าภายนอก 7,772 2,455 681 - 10,908

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,764 382 45 (21) 2,170

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 1,060 (96) 121 (8) 1,077

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (7,369) (1,773) (505) 8 (9,639)

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (2,228) (216) (211) 83 (2,572)

ภาษีเงินได้ (241) (171) (30) - (442)

   ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 758 581 101 62 1,502

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิจากลูกค้าภายนอก 8,059 2,271 417 - 10,747

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,527 276 32 (27) 1,808

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 875 16 238 (2) 1,127

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (6,712) (1,614) (173) 7 (8,492)

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (3,549) (149) (1,252) 31 (4,919)

ภาษีเงินได้ (206) (778) 720 - (264)

   (ขาดทุน) ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (6) 22 (18) 9 7
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45 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของธนาคารตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการ 
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เงินลงทุนสุทธิ เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก  
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม และหนี้สินอื่น ธนาคารมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงดังน้ี

45.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีการกระจุกตัวของความเส่ียงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อ
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,349 6,956 8,349 6,956

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 41,446 45,157 41,446 45,157

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 16,364 13,836 16,364 13,836

การสาธารณูปโภคและบริการ 24,921 29,779 24,921 29,778

สินเชื่อส่วนบุคคล 10,529 11,961 10,529 11,961

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 78,698 71,916 78,698 71,916

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 42,665 33,244 - -

อื่นๆ 17,108 13,451 51,150 39,244

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 240,080 226,300 231,457 218,848

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลา 
ครบก�าหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

นับจาก พ.ศ. 2562 นับจาก พ.ศ. 2561

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรับอาวัลต๋ัวเงิน - - - 271 - 271

การค�้าประกันเงินกู้ยืม - - - 9 - 9

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
   เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 331 - 331 239 - 239

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 605 - 605 1,185 - 1,185

การค�้าประกันอื่น 10,464 1,831 12,295 8,281 2,922 11,203

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 260



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นับจาก พ.ศ. 2562 นับจาก พ.ศ. 2561

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรับอาวัลต๋ัวเงิน - - - 271 - 271

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 2,150 - 2,150 9 2,150 2,159

ภาระตามต๋ัวแลกเงินค่าสินค้า
   เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 331 - 331 239 - 239

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 605 - 605 1,185 - 1,185

การค�้าประกันอื่น 10,464 1,831 12,295 8,281 2,922 11,203

 

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หน้ีสินทางการเงินจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ได้ดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง 
ตามอัตราตลาด 

ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล้านบาท
ไม่มีดอกเบ้ีย

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,352 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 680 2,861 2,877 6,418

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 32,916 2,953 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 86,667 319 87,044

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 152,264 87,816 - 240,080

  เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 204 537 741

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 200,886 180,501 12,675 394,062

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,524 139,599 2,912 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,959 35,254 1,181 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 269 269

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 24,376 - 47 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 27,248 6,104 11,308 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 8,516 17,303 - 25,819

  เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 - - 9,158

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 132,781 198,260 15,717 346,758

รายงานประจำาปี 2562261



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง 
ตามอัตราตลาด 

ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี

ล้านบาท
ไม่มีดอกเบี้ย

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,749 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 482 2,426 3,875 6,783

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 13,670 1,014 8,712 23,396

เงินลงทุน 59 92,043 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 143,464 82,836 - 226,300

  เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,053 - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 490 582 1,072

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 163,728 178,809 15,234 357,771

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,584 132,349 2,168 185,101

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,358 39,089 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 379 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 35,413 - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 11,552 2,017 10,749 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 6,293 12,675 - 18,968

  เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 3,910 - - 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 112,110 186,130 14,483 312,723

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 262



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง 
ตามอัตราตลาด 

ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล้านบาท
ไม่มีดอกเบ้ีย

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,351 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 490 2,861 2,851 6,202

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 32,916 2,953 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 86,665 319 87,042

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 152,314 79,143 - 231,457

  เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 204 328 532

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 200,746 171,826 12,439 385,011

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,605 139,615 2,912 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,959 35,254 1,181 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 269 269

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
    มูลค่ายุติธรรม 24,376 - 47 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 27,248 6,104 11,308 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 8,516 15,303 - 23,819

  เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 - - 9,158

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 132,862 196,276 15,717 344,855

รายงานประจำาปี 2562263



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง 
ตามอัตราตลาด 

ล้านบาท

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี

ล้านบาท
ไม่มีดอกเบี้ย

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - 1,746 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 397 2,425 3,855 6,677

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 13,670 1,014 8,712 23,396

เงินลงทุน 59 92,043 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 143,560 75,288 - 218,848

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,053 - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 490 538 1,028

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 163,739 171,260 15,167 350,166

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,682 132,365 2,168 185,215

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,358 39,089 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 379 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 35,413 - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 11,552 2,017 10,749 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 6,293 10,675 - 16,968

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 3,910 - - 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 112,208 184,146 14,483 310,837

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 264



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือวันครบก�าหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0 - 3 
เดือน

ล้านบาท

3 - 12 
เดือน

ล้านบาท
1 - 5 ปี

ล้านบาท
เกิน 5 ปี 

ล้านบาท

ไม่มี
ดอกเบ้ีย 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 1,352 1,352

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 528 2,213 800 - - 2,877 6,418

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,550 319 87,044

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

   รอตัดบัญชี 5,531 36,455 51,335 88,626 58,133 - 240,080

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 14,968 - - - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 51 153 - - 537 741

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 21,085 65,527 69,117 124,954 100,704 12,675 394,062

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,524 72,187 57,703 9,709 - 2,912 199,035

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 269 269

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 11,320 13,056 - - 47 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 4,068 10,694 - 11,057 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตราสาร
   อนุพันธ์ 9,158 - - - - - 9,158

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 72,641 140,629 96,522 9,933 11,316 15,717 346,758

รายงานประจำาปี 2562265



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือวันครบก�าหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0 - 3 
เดือน

ล้านบาท

3 - 12 
เดือน

ล้านบาท
1 - 5 ปี

ล้านบาท
เกิน 5 ปี 

ล้านบาท

ไม่มี
ดอกเบี้ย 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 1,749 1,749

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 482 1,526 900 - - 3,875 6,783

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396

เงินลงทุน 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
   รอตัดบัญชี 3,829 38,090 51,462 76,781 56,138 - 226,300

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 6,053 - - - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 72 214 204 - 582 1,072

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 10,423 52,076 71,128 118,214 90,696 15,234 357,771

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,584 66,280 55,881 10,188 - 2,168 185,101

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 379 379

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้ 
  แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 3,362 2,990 2,000 10,616 - 18,968

เงินรับหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 3,910 - - - - - 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 58,853 131,592 84,805 12,359 10,631 14,483 312,723

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 266



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือวันครบก�าหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0 - 3 
เดือน

ล้านบาท

3 - 12 
เดือน

ล้านบาท
1 - 5 ปี

ล้านบาท
เกิน 5 ปี 

ล้านบาท

ไม่มี
ดอกเบ้ีย 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 1,351 1,351

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 490 2,061 800 - - 2,851 6,202

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,548 319 87,042

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 5,531 42,009 52,752 75,345 55,820 - 231,457

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 14,968 - - - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 51 153 - - 328 532

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 21,047 70,929 70,534 111,673 98,389 12,439 385,011

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,605 72,193 57,713 9,709 - 2,912 199,132

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 269 269

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 11,320 13,056 - - 47 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 4,068 8,694 - 11,057 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตราสาร
   อนุพันธ์ 9,158 - - - - - 9,158

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 72,722 140,635 94,532 9,933 11,316 15,717 344,855

รายงานประจำาปี 2562267



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือวันครบก�าหนด

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0 - 3 
เดือน

ล้านบาท

3 - 12 
เดือน

ล้านบาท
1 - 5 ปี

ล้านบาท
เกิน 5 ปี 

ล้านบาท

ไม่มี
ดอกเบี้ย 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 1,746 1,746

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 397 1,525 900 - - 3,855 6,677

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396

เงินลงทุน 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 3,829 39,200 48,547 72,597 54,675 - 218,848

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 6,053 - - - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 72 214 204 - 538 1,028

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 10,338 53,185 68,213 114,030 89,233 15,167 350,166

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,682 66,285 55,892 10,188 - 2,168 185,215

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 379 379

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 3,362 2,990 - 10,616 - 16,968

เงินรับหลักประกันของตราสาร
   อนุพันธ์ 3,910 - - - - - 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 58,951 131,597 84,816 10,359 10,631 14,483 310,837

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีได้รวมเงินให้สินเชื่อ 
ท่ีหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 268



นอกจากน้ี ธนาคารมีสินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีค�านวณโดยถัวเฉล่ีย 
จากยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผลส�าหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย

ล้านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินปันผล
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉล่ีย
ล้านบาท

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,389 88 2.59 5,203 128 2.46

เงินลงทุนสุทธิ 91,756 2,079 2.27 71,904 1,664 2.31

เงินให้สินเชื่อ 234,430 14,060 6.00 214,140 13,403 6.26

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ 329,575 16,227 291,247 15,195

หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 186,321 2,850 1.53 173,707 2,341 1.35

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 48,323 719 1.49 26,205 351 1.34

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 32,075 850 2.65 29,611 676 2.28

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 21,174 718 3.39 22,210 761 3.43

   รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิด ค่าใช้จ่าย 287,893 5,137 251,733 4,129

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย

ล้านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินปันผล
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉล่ีย
ล้านบาท

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล
ล้านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,262 87 2.69 5,139 127 2.47

เงินลงทุนสุทธิ 92,001 2,079 2.26 71,904 1,664 2.31

เงินให้สินเชื่อ 226,206 10,618 4.69 207,368 10,436 5.03

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ 321,469 12,784 284,411 12,227

หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 186,429 2,851 1.53 173,912 2,343 1.35

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 48,323 719 1.49 26,205 351 1.34

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 32,075 850 2.65 29,611 676 2.28

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 19,174 670 3.49 20,211 712 3.52

   รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 286,001 5,090 249,939 4,082

รายงานประจำาปี 2562269



(ข) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

สกุลเงิน

รายการ
บาท

ล้านบาท

ดอลลาร์
สหรัฐ 

ล้านบาท
เยน

ล้านบาท
ยูโร

ล้านบาท

มาเลเซีย
ริงกิต 

ล้านบาท
อื่นๆ

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,314 5 2 6 2 23 1,352

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 5,006 564 82 30 457 284 6,423

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459

เงินลงทุน 86,942 - - - - 102 87,044

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 225,524 13,813 1 100 - 1,105 240,543

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น 1,027 5 - - - 4 1,036

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 981,404 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 394,825

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 195,740 2,660 68 40 325 202 199,035

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 43,325 65 - 4 - - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 266 2 - - - 1 269

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 - - - - - 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 9,912 4,850 - - 11,057 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158

หนี้สินอื่น 418 36 - - 225 1 680

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 936,248 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 347,438

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 270



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

สกุลเงิน

รายการ
บาท

ล้านบาท

ดอลลาร์
สหรัฐ 

ล้านบาท
เยน

ล้านบาท
ยูโร

ล้านบาท

มาเลเซีย
ริงกิต 

ล้านบาท
อื่นๆ

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,627 45 5 41 2 29 1,749

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 5,698 556 6 1 367 162 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396

เงินลงทุน 92,418 - - - - - 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 211,701 13,642 91 136 - 1,222 226,792

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 2,381 3,672 - - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น 1,446 8 - - - - 1,454

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 752,104 (374,781) 2,428 (19,553) (624) (922) 358,652

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 182,533 2,137 32 51 239 109 185,101

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 43,481 925 - 4 123 1 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 377 2 - - - - 379

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - - - - - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 4,816 3,537 - - 10,615 - 18,968

เงินรับหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 2,048 1,862 - - - - 3,910

หนี้สินอื่น 472 43 - - 239 - 754

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 710,149 (377,091) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 313,477

รายงานประจำาปี 2562271



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

สกุลเงิน

รายการ
บาท

ล้านบาท

ดอลลาร์
สหรัฐ 

ล้านบาท
เยน

ล้านบาท
ยูโร

ล้านบาท

มาเลเซีย
ริงกิต 

ล้านบาท
อื่นๆ

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,313 5 2 6 2 23 1,351

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 4,790 564 82 30 457 284 6,207

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459

เงินลงทุนสุทธิ 86,940 - - - - 102 87,042

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 216,907 13,813 1 100 - 1,105 231,926

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น 817 5 - - - 4 826

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 972,358 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 385,779

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 195,837 2,660 68 40 325 202 199,132

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 43,325 65 - 4 - - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 266 2 - - - 1 269

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 - - - - - 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 7,912 4,850 - - 11,057 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158

หนี้สินอื่น 411 36 - - 225 1 673

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 934,338 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 345,528
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

สกุลเงิน

รายการ
บาท

ล้านบาท

ดอลลาร์
สหรัฐ 

ล้านบาท
เยน

ล้านบาท
ยูโร

ล้านบาท

มาเลเซีย
ริงกิต 

ล้านบาท
อื่นๆ

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,623 46 5 41 2 29 1,746

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 5,592 556 6 1 367 162 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 92,418 - - - - - 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 204,259 13,642 91 136 - 1,222 219,350

เงินวางหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 2,381 3,672 - - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น 1,402 8 - - - - 1,410

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 744,508 (374,780) 2,428 (19,553) (624) (922) 351,057

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 182,647 2,137 32 51 239 109 185,215

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 43,481 925 - 4 123 1 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 377 2 - - - - 379

ตราสารหนี้ทางการเงินท่ีก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - - - - - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 2,816 3,537 - - 10,615 - 16,968

เงินรับหลักประกันของตราสาร  
   อนุพันธ์ 2,048 1,862 - - - - 3,910

หนี้สินอื่น 464 43 - - 239 - 746

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 708,255 (377,091) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 311,583
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นอกเหนือจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีฐานะสุทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีส�าคัญโดยจ�าแนก
เป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี

(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ*

ฐานะทันที 237.75 3.11 (343.51) 264.41 3.47 (298.74)

ฐานะล่วงหน้า

- สัญญาล่วงหน้า (231.44) (4.00) 362.92 (253.80) (3.65) 314.08

   ฐานะสุทธิ 6.31 (0.89) 19.41 10.61 (0.18) 15.34

* ส�าหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 274



45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันท่ีท่ีครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

รายการ
เม่ือทวงถาม

ล้านบาท
น้อยกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
มากกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
ไม่มีก�าหนด 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,352 - - - 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,558 2,865 - - 6,423

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 11,642 31,817 - 43,459

เงินลงทุน - 7,880 78,787 377 87,044

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,569(1) 36,391 186,583 - 240,543

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 853 77 106 1,036

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 37,447 59,631 297,264 483 394,825

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 63,362 125,964 9,709 - 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,006 34,287 101 - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 269 - - - 269

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดง
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 24,423 - 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,009 31,651 - 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 6,899 18,920 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 - - - 9,158

หนี้สินอื่น - 680 - - 680

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 81,795 180,839 84,804 - 347,438

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมจ�านวน 11,296 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา
ของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

รายการ
เม่ือทวงถาม

ล้านบาท
น้อยกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
มากกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
ไม่มีก�าหนด 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,749 - - - 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,307 2,433 50 - 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 10,720 12,676 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ - 16,504 75,539 375 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 16,180(1) 40,124 170,488 - 226,792

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,053 - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 1,084 281 89 1,454

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 28,289 70,865 259,034 464 358,652

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 54,978 119,935 10,188 - 185,101

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,112 37,248 174 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 - - - 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดง
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 57 35,456 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,241 11,077 - 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 60 18,908 - 18,968

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 3,910 - - - 3,910

หนี้สินอื่น - 754 - - 754

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 66,379 171,295 75,803 - 313,477

 
(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมจ�านวน 9,902 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา

ของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

รายการ
เม่ือทวงถาม

ล้านบาท
น้อยกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
มากกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
ไม่มีก�าหนด 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,351 - - - 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,342 2,865 - - 6,207

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 11,642 31,817 - 43,459

เงินลงทุนสุทธิ - 7,880 78,785 377 87,042

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,637(1) 43,300 170,989 - 231,926

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 - - - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 655 77 94 826

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 37,298 66,342 281,668 471 385,779

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 63,443 125,981 9,708 - 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,006 34,287 101 - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 269 - - - 269

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 24,423 - 24,423

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,009 31,651 - 44,660

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 4,899 18,920 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 - - - 9,158

หนี้สินอื่น - 673 - - 673

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 81,876 178,849 84,803 - 345,528

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,747 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้าง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

รายการ
เม่ือทวงถาม

ล้านบาท
น้อยกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
มากกว่า 1 ปี 

ล้านบาท
ไม่มีก�าหนด 

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,746 - - - 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,201 2,433 50 - 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 10,720 12,676 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ - 16,504 75,539 375 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 16,291(1) 38,218 164,841 - 219,350

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,053 - - - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 1,051 281 78 1,410

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 28,291 68,926 253,387 453 351,057

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 55,076 119,951 10,188 - 185,215

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,112 37,248 174 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 - - - 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 57 35,456 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,241 11,077 - 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 60 16,908 - 16,968

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 3,910 - - - 3,910

หนี้สินอื่น - 746 - - 746

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 66,477 171,303 73,803 - 311,583

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน  9,530 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้าง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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45.4 มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายการ
มูลค่าตามบัญชี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม 

ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม 

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,352 1,352 1,749 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,422 6,422 6,790 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 43,459 43,459 23,396 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 86,798 87,788 92,172 92,255

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 229,911 227,897 216,201 214,247

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 14,968 6,053 6,053

สินทรัพย์อื่น 1,036 1,033 1,454 1,445

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 383,946 382,919 347,815 345,935

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 199,035 199,122 185,100 185,190

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,394 43,394 44,534 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 269 269 379 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 24,423 35,513 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 44,660 44,660 24,318 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 25,819 26,069 18,968 19,047

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 9,158 3,910 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 346,758 347,095 312,722 312,891
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายการ
มูลค่าตามบัญชี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี

ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,351 1,351 1,746 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,206 6,206 6,684 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 43,459 43,459 23,396 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 86,796 87,786 92,172 92,255

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 222,422 220,714 209,596 207,869

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 14,968 14,968 6,053 6,053

สินทรัพย์อื่น 826 823 1,410 1,401

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 376,028 375,307 341,057 339,404

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 199,132 199,219 185,215 185,305

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,394 43,394 44,534 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 269 269 379 379

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 24,423 24,423 35,513 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 44,660 44,660 24,318 24,318

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 23,819 24,065 16,968 17,047

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 9,158 9,158 3,910 3,910

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 344,855 345,188 310,837 311,006
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45.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ธนาคารประกอบธุรกรรมเก่ียวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคารเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเส่ียงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และอัตราดอกเบ้ีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนด 
ของสัญญา สามารถสรุปได้ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี 
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ 536,799 1,579 538,378 700,469 2,170 702,639

- สัญญาขาย 490,838 12,293 503,131 552,165 9,885 562,050

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ 50,599 190,174 240,773 28,410 151,179 179,589

- สัญญาขาย 48,818 147,707 196,525 131,324 122,982 254,306

  สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 418,509 571,872 990,381 451,163 555,599 1,006,762

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 504,446 679,213 1,183,659 642,021 608,175 1,250,196

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

- ขายสิทธิท่ีจะซื้อ 10 - 10 10 - 10

- ขายสิทธิท่ีจะขาย 171 - 171 305 - 305

- ซื้อสิทธิท่ีจะซื้อ 894 - 894 977 - 977

- ซื้อสิทธิท่ีจะขาย 1,526 - 1,526 16 - 16

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ 87 - 87 20 - 20

- สัญญาขาย 87 - 87 20 - 20

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซื้อ - 6,293 6,293 - 5,337 5,337

- สัญญาขาย - 6,293 6,293 - 5,337 5,337

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย - - - - 8,000 8,000

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน

- สัญญาซื้อ 6,494 1,936 8,430 713 1,393 2,106

- สัญญาขาย 6,494 1,936 8,430 713 1,393 2,106

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซื้อ - 23 23 - - -

- สัญญาขาย - 23 23 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี (Bond Forward)

- สัญญาขาย 5,700 13,630 19,330 4,700 13,780 18,480
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ธนาคารก�าหนดนโยบายและวงเงินที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุม
ธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระท่ีเก่ียวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณา
วงเงินสินเชื่อท่ีให้กับลูกค้าโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันท�าให้
ธนาคารควบคุมระดับความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ทางการเงินอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุนกับ
ธนาคารก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราแลกเปล่ียนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระส�าคัญตาม
สภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป

46 มูลค่ายุติธรรม

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง 
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังน้ี

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

• ข้อมูลระดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่  
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินน้ัน 

• ข้อมูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล 
ท่ีไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

   เงินลงทุนเพื่อค้า - 21,350 - 21,350

   เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 11,418 - 11,418

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 64 34,382 - 34,446

   ตราสารอนุพันธ์ - 43,459 - 43,459

รวมสินทรัพย์ 64 110,609 - 110,673

หนี้สิน

   หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย

      มูลค่ายุติธรรม - 24,423 - 24,423

   ตราสารอนุพันธ์ - 44,660 - 44,660

รวมหนี้สิน - 69,083 - 69,083
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

   เงินลงทุนเพื่อค้า - 17,764 - 17,764

   เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 5,399 - 5,399

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 60 48,814 - 48,874

   ตราสารอนุพันธ์ - 23,396 - 23,396

รวมสินทรัพย์ 60 95,373 - 95,433

หนี้สิน

   หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย

      มูลค่ายุติธรรม - 35,513 - 35,513

   ตราสารอนุพันธ์ - 24,318 - 24,318

รวมหนี้สิน - 59,831 - 59,831

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,352 - - 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,557 2,865 - 6,422

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด - 20,545 - 20,545

เงินลงทุนท่ัวไป - - 29 29

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ - 227,897 - 227,897

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 14,968 - 14,968

สินทรัพย์อื่น - 1,033 - 1,033

รวมสินทรัพย์ 4,909 267,308 29 272,246

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 199,122 - 199,122

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 43,394 - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 269 - 269

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 26,069 - 26,069

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 9,158 - 9,158

รวมหนี้สิน - 278,012 - 278,012
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,749 - - 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,308 2,482 - 6,790

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด - 20,188 - 20,188

เงินลงทุนท่ัวไป - - 30 30

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ - 214,247 - 214,247

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 6,053 - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 1,445 - 1,445

รวมสินทรัพย์ 6,057 244,415 30 250,502

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 185,190 - 185,190

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 44,534 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 379 - 379

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 19,047 - 19,047

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 3,910 - 3,910

รวมหนี้สิน - 253,060 - 253,060
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,351 - - 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,341 2,865 - 6,206

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด - 20,543 - 20,543

เงินลงทุนท่ัวไป - - 29 29

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ - 220,714 - 220,714

  เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 14,968 - 14,968

  สินทรัพย์อื่น - 823 - 823

รวมสินทรัพย์ 4,692 259,913 29 264,634

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 199,219 - 199,219

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 43,394 - 43,394

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 269 - 269

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 24,065 - 24,065

  เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 9,158 - 9,158

รวมหนี้สิน - 276,105 - 276,105
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ข้อมูลระดับท่ี 1
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 2 
ล้านบาท

ข้อมูลระดับท่ี 3 
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,746 - - 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,202 2,482 - 6,684

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด - 20,188 - 20,188

เงินลงทุนท่ัวไป - - 30 30

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ - 207,869 - 207,869

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 6,053 - 6,053

สินทรัพย์อื่น - 1,401 - 1,401

รวมสินทรัพย์ 5,948 237,993 30 243,971

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 185,305 - 185,305

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 44,534 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 379 - 379

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม - 17,047 - 17,047

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ - 3,910 - 3,910

รวมหนี้สิน - 251,175 - 251,175
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วิธีการและข้อสมมติฐานท่ีกลุ่มกิจการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามท่ีได ้
เปิดเผยมีดังน้ี

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้ค�านวณตามวิธีการท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ข้อ 2.5 ยกเว้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด และเงินลงทุน
ท่ัวไปจะถูกแสดงด้วยราคาตลาดหรือราคาท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วย 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดท่ีปรับปรุงด้วยอัตรา 
ความเส่ียงของแต่ละบริษัทแล้ว

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษค�านวณจากมูลค่าปัจจุบัน 
ของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อในตลาด ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจัดชั้นเป็นด้อยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตรา 
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของเงินให้สินเชื่อท่ีมีลักษณะคล้ายกัน หลักประกันของตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมถือตาม 
จ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

มูลค่ายุติธรรมของเงนิรบัฝากท่ีครบก�าหนดภายใน 1 ปี ถอืตามจ�านวนเงนิท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนเงนิรบัฝาก 
ท่ีครบก�าหนดต้ังแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) 

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย

หนี้สินอื่น

หน้ีสินอื่น - หลักประกันของตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (เงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และ เงินลงทุนเผ่ือขาย)  
ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคิดลดกระแสเงินสด 
ตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลงที่ค�านวณจากข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาดของอัตราท่ีมีการเสนอซื้อขายกันในตลาด 
ท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับตราสารหน้ีของผู้ออกตราสารน้ัน

ตราสารอนุพนัธ์เพือ่ค้า ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้ส�าหรบัการบัญชีป้องกันความส่ียง และหน้ีสินทางการเงนิท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย 
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2 ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accretingทีมี่อนุพนัธ์แฝง สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง  
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง และต๋ัวแลกเงินแบบ accreting ท่ีมีอนุพันธ์แฝง วัดมูลค่ายุติธรรม 
โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได้ การคิดลดไม่มี 
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2 
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46.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส�าคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนท่ัวไป

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดต้นปี 30 48

ต้ังส�ารองเพิ่มขึ้น - (1)

ซื้อเงินลงทุน - 1

ขายเงินลงทุนท่ัวไป (1) (6)

ลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป - (12)

ยอดปลายปี 29 30

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับท่ี 3 เป็นเงินลงทุนท่ัวไปซึ่งแสดงด้วยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดท่ีปรับปรุงด้วยอัตราความเส่ียงของแต่ละบริษัทแล้ว
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บุคคล/แหล�งอ�างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย� :
บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

ท่ีอยู� :
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� :
0-2009-9000

โทรสาร :
0-2009-9991

SET Contact Center :
0-2009-9999

เว็บไซต� :
http://www.set.or.th/tsd

อีเมล� :
SETContactCenter@set.or.th

ผู�สอบบัญชี :
บริษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด

ท่ีอยู� : 
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� 
ชั้น 15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� :
0-2344-1000, 0-2286-9999

โทรสาร :
0-2286-5050

โดย : 
 • นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

 • นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

 • นายไพบูล ตันกูล 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ข�อมูลหลักทรัพย�

ทุนจดทะเบียน

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) 

แบ�งออกเป�น 
: หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) 
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

: หุ�นบุริมสิทธิ    -ไม�มี- 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) 
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

หุ�นบุริมสิทธิ   -ไม�มี-

ข�อมูลธนาคาร

Contact Us!

นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท�

0-2626-7820

อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท�
0-2638-8287

และ 0-2638-8274

อีเมล�
cs@cimbthai.com

ศูนย�บริการลูกค�า - Care Center

โทรศัพท�
0-2626-7777

อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!

Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT

ชื่อบริษัท :
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท :
0107537002338 
(เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ :
ธนาคารพาณิชย�

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� :
อาคารหลังสวน 
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� :
0-2638-8000 และ 
0-2626-7000

โทรสาร :
0-2633-9026

ศูนย�บริการลูกค�า Care Center :
โทรศัพท� 0-2626-7777

อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� :
โทรศัพท� 0-2626-7820

อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท :
โทรศัพท� 
0-2638-8287 และ 
0-2638-8274

อีเมล� 
cs@cimbthai.com

เว็บไซต� :
http://www.cimbthai.com
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บุคคล/แหล�งอ�างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย� :
บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

ท่ีอยู� :
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� :
0-2009-9000

โทรสาร :
0-2009-9991

SET Contact Center :
0-2009-9999

เว็บไซต� :
http://www.set.or.th/tsd

อีเมล� :
SETContactCenter@set.or.th

ผู�สอบบัญชี :
บริษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด

ท่ีอยู� : 
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� 
ชั้น 15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� :
0-2344-1000, 0-2286-9999

โทรสาร :
0-2286-5050

โดย : 
 • นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

 • นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

 • นายไพบูล ตันกูล 
  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ข�อมูลหลักทรัพย�

ทุนจดทะเบียน

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) 

แบ�งออกเป�น 
: หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) 
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

: หุ�นบุริมสิทธิ    -ไม�มี- 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) 
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหม่ืนสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

หุ�นบุริมสิทธิ   -ไม�มี-

ข�อมูลธนาคาร

Contact Us!

นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท�

0-2626-7820

อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท�
0-2638-8287

และ 0-2638-8274

อีเมล�
cs@cimbthai.com

ศูนย�บริการลูกค�า - Care Center

โทรศัพท�
0-2626-7777

อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!

Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT

ชื่อบริษัท :
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท :
0107537002338 
(เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ :
ธนาคารพาณิชย�

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� :
อาคารหลังสวน 
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� :
0-2638-8000 และ 
0-2626-7000

โทรสาร :
0-2633-9026

ศูนย�บริการลูกค�า Care Center :
โทรศัพท� 0-2626-7777

อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� :
โทรศัพท� 0-2626-7820

อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท :
โทรศัพท� 
0-2638-8287 และ 
0-2638-8274

อีเมล� 
cs@cimbthai.com

เว็บไซต� :
http://www.cimbthai.com



นิตบิคุคลทีธ่นาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ�านวนหุ้นทัง้หมดทีอ่อกจ�าหน่าย (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562)

บริษัท / สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จ�านวนหุ้นท้ังหมด

ท่ีออกจ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น

ที่ถือ ร้อยละ

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25, 32 ถ. สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2684-6500

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 550,000,000 549,999,994 99.99

2. บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 12 ถ. พญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2626-7070

ติดตามทวงหน้ี
และเรียกเก็บหน้ี

หุ้นสามัญ 385,000 384,993 99.99

3. บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2675-6300 

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 60,000,000 59,999,998 99.99

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จ�ากัด (ล้มละลาย)
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2398-0027  

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ 83,332 31,410 37.69

5. บริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 3 จ�ากัด (ช�าระบัญชี)
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์วิวเอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส 
ชั้น 1 ถ. เจริญนคร แขวงบางล�าพู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ 10,000 1,282 12.82

6. บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จ�ากัด
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361 

โรงแรม หุ้นสามัญ 33,909 3,390 10.00

7. บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด
2219-2223 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป ิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผลิตอาหาร
ก่ึงส�าเร็จรูป

หุ้นสามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00

8. บริษัท สามชัย จ�ากัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จ�าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า

หุ้นสามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00

9. บริษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จ�ากัด (เลิกกิจการ)
1600 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การพาณิชย์ หุ้นสามัญ 10,000 9,993 99.93

10. บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้นท์  เซอร์วิสเซส จ�ากัด
(ล้มละลาย)  
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2689-2626   

ให้เช่าส�านักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์

หุ้นสามัญ 2,000 340 17.00

11. บริษัท โกลเบิลลิสซิ่ง จ�ากัด (พิทักษ์ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ. เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2652-0730

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 2,000,000 200,000 10.00

12. บริษัท ที.พี.เอฟ. ลิสซิ่ง จ�ากัด (ล้มละลาย) 
28 อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 6,000,000 600,000 10.00

13. บริษัท ยูทีเอ็มแอดไวเซอร์รีแอนด์แคปปิตอลแมเน็จเม็นท์ จ�ากัด 
(บริษัทร้าง)
44 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ท่ีปรึกษา หุ้นสามัญ 100,000 10,000 10.00

14. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด (บริษัทร้าง)
149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 500,000  499,999 99.99

15. บริษัท ไทย–อัลตราออโตพาร์ท จ�ากัด (ล้มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ. ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

จ�าหน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ 6,500,000 650,000 10.00

16. บริษัท แอ็ดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง ลิสซิ่ง จ�ากัด (ล้มละลาย)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 11 ถ. สุขุมวิท 12-14 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

17. บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จ�ากัด (ล้มละลาย)
133/2 สุขุมวิท 21 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ

การเงิน หุ้นสามัญ 240,000 40,000 16.67

18. บริษัท โมเดอร์น แอพไพรซัล จ�ากัด (บริษัทร้าง)
3726/162-163 ชั้น 3 ถ. พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผู้ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 20,000 2,000 10.00

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 292
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รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

จ�านวนหุ้นท่ีถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62
 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นท่ีถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61
 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
- บจ. เวิลด์ลีส
- บจ. ซีทีคอลล์
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

1
6
2

1
6
2

-
-
-

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน  
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 2 2 -

นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง 
ผู้บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
และผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต  
- บจ. ซีทีคอลล์  1 1 -

นายธนิต อ่อนนุช   
ผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารส�านักงาน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 2 2 -

รายงานประจำาปี 2562295



เขตนครหลวงและปริมณฑล

โทรศัพท� 022232650, 022236624, 

 022247021  

โทรสาร  022247022

มหานาค

โทรศัพท� 022346209, 022346435, 

 022349884  

โทรสาร  022335020

บางรัก

เยาวราช

โทรศัพท� 022338696, 022344002,

         022342552, 022344527, 

 022346731

โทรสาร  022664309

ราชวงศ�
โทรศัพท� 022211333, 022248162-3

โทรสาร  022223190

สำนักสีลม
โทรศัพท� 020185151, 020185101-9

โทรสาร  027704304

พาราไดซ� พาร�ค
ศร�นคร�นทร�

โทรศัพท� 020470330, 020470331

Fax  020470332

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

ศาลาแดง

โทรศัพท� 022643592, 022364747-8

โทรสาร  022364749

เซ็นทรัล พลาซ�า
แกรนด� พระราม 9

โทรศัพท� 021603490-2   

โทรสาร  021603493 

โทรศัพท� 026737035-6

โทรสาร  026737037

เซ็นทรัล พลาซ�า
พระราม 3

โทรศัพท� 026267101-3

โทรสาร  026267104

ถนนหลังสวน วังหิน

โทรศัพท� 029426206-8

โทรสาร  029426218

เซ็นจ�ร� ่ พลาซ�า

โทรศัพท� 026400235-8

โทรสาร  026400239

ลุมพ�นี กล�วยน้ำไท
โทรศัพท� 022860149, 022865388, 

 022865761  

โทรสาร 022860223

โทรศัพท� 027123185-8

โทรสาร  027123189

อิมพ�เร�ยลฯ
สำโรง

โทรศัพท� 023806883-4  

โทรสาร  023806894

เซ็นทรัล พลาซ�า
บางนา

โทรศัพท� 027457314-5  

โทรสาร  027457316

เคร�อข�าย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สมุทรปราการ
โทรศัพท� 023871806, 023871849, 

 027028618-9

โทรสาร  023891349

ทองหล�อ
โทรศัพท� 023914789-91

Fax  023914790

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 296



เขตนครหลวงและปริมณฑล

โทรศัพท� 022232650, 022236624, 

 022247021  

โทรสาร  022247022

มหานาค

โทรศัพท� 022346209, 022346435, 

 022349884  

โทรสาร  022335020

บางรัก

เยาวราช

โทรศัพท� 022338696, 022344002,

         022342552, 022344527, 

 022346731

โทรสาร  022664309

ราชวงศ�
โทรศัพท� 022211333, 022248162-3

โทรสาร  022223190

สำนักสีลม
โทรศัพท� 020185151, 020185101-9

โทรสาร  027704304

พาราไดซ� พาร�ค
ศร�นคร�นทร�

โทรศัพท� 020470330, 020470331

Fax  020470332

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

ศาลาแดง

โทรศัพท� 022643592, 022364747-8

โทรสาร  022364749

เซ็นทรัล พลาซ�า
แกรนด� พระราม 9

โทรศัพท� 021603490-2   

โทรสาร  021603493 

โทรศัพท� 026737035-6

โทรสาร  026737037

เซ็นทรัล พลาซ�า
พระราม 3

โทรศัพท� 026267101-3

โทรสาร  026267104

ถนนหลังสวน วังหิน

โทรศัพท� 029426206-8

โทรสาร  029426218

เซ็นจ�ร� ่ พลาซ�า

โทรศัพท� 026400235-8

โทรสาร  026400239

ลุมพ�นี กล�วยน้ำไท
โทรศัพท� 022860149, 022865388, 

 022865761  

โทรสาร 022860223

โทรศัพท� 027123185-8

โทรสาร  027123189

อิมพ�เร�ยลฯ
สำโรง

โทรศัพท� 023806883-4  

โทรสาร  023806894

เซ็นทรัล พลาซ�า
บางนา

โทรศัพท� 027457314-5  

โทรสาร  027457316

เคร�อข�าย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สมุทรปราการ
โทรศัพท� 023871806, 023871849, 

 027028618-9

โทรสาร  023891349

ทองหล�อ
โทรศัพท� 023914789-91

Fax  023914790

รายงานประจำาปี 2562297



เขตนครหลวงและปริมณฑล

โทรศัพท� 026109742-5

โทรสาร  026109746

สยามพารากอนเมกาบางนา

โทรศัพท� 021051205-8  

โทรสาร  021051209

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย
ซี.พ�.ทาวเวอร� 2

โทรศัพท� 022484531

โทรสาร  022484531

โทรศัพท� 022224323, 022248165

โทรสาร  022664309

ท�าเตียน

สุขสวัสดิ์

โทรศัพท� 024632130, 024635345-6

โทรสาร  024635344

จรัญสนิทวงศ�

โทรศัพท� 024110339, 024113603-4

โทรสาร  024112245

บางบอน
โทรศัพท� 024168277-8, 028944075-6

โทรสาร  024168279

เซ็นทรัล พลาซ�า
พระราม 2

โทรศัพท� 028724307-8

โทรสาร  028724309

เซ็นทรัล ป��นเกล�า

โทรศัพท� 028846725-7

โทรสาร  028846728

โทรศัพท� 024777287-8

โทรสาร  024777289

เดอะมอลล�
ท�าพระ

ถนนรัตนาธิเบศร�

โทรศัพท� 025278643-41

โทรสาร  025278723

เดอะมอลล�
บางแค

โทรศัพท� 024553515, 024130739

โทรสาร  028038609

อ�อมน�อย

โทรศัพท� 028105211-2

โทรสาร  028105213

บางเขน

โทรศัพท� 025114353, 025121716, 

 025121719

โทรสาร  025114320

แฟชั่น ไอส�แลนด�

โทรศัพท� 029475188, 029475189

โทรสาร  029475190

ซันทาวเวอร�ส
ถนน ว�ภาวดีรังสิต

โทรศัพท� 026177617-8

โทรสาร  026177619

ตลาดยิ�งเจร�ญ
โทรศัพท� 029723363-5

โทรสาร  029723366

ไอที สแควร�

โทรศัพท� 025760476-7, 025760374

โทรสาร  025760428
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เขตนครหลวงและปริมณฑล

โทรศัพท� 026109742-5

โทรสาร  026109746

สยามพารากอนเมกาบางนา

โทรศัพท� 021051205-8  

โทรสาร  021051209

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย
ซี.พ�.ทาวเวอร� 2

โทรศัพท� 022484531

โทรสาร  022484531

โทรศัพท� 022224323, 022248165

โทรสาร  022664309

ท�าเตียน

สุขสวัสดิ์

โทรศัพท� 024632130, 024635345-6

โทรสาร  024635344

จรัญสนิทวงศ�

โทรศัพท� 024110339, 024113603-4

โทรสาร  024112245

บางบอน
โทรศัพท� 024168277-8, 028944075-6

โทรสาร  024168279

เซ็นทรัล พลาซ�า
พระราม 2

โทรศัพท� 028724307-8

โทรสาร  028724309

เซ็นทรัล ป��นเกล�า

โทรศัพท� 028846725-7

โทรสาร  028846728

โทรศัพท� 024777287-8

โทรสาร  024777289

เดอะมอลล�
ท�าพระ

ถนนรัตนาธิเบศร�

โทรศัพท� 025278643-41

โทรสาร  025278723

เดอะมอลล�
บางแค

โทรศัพท� 024553515, 024130739

โทรสาร  028038609

อ�อมน�อย

โทรศัพท� 028105211-2

โทรสาร  028105213

บางเขน

โทรศัพท� 025114353, 025121716, 

 025121719

โทรสาร  025114320

แฟชั่น ไอส�แลนด�

โทรศัพท� 029475188, 029475189

โทรสาร  029475190

ซันทาวเวอร�ส
ถนน ว�ภาวดีรังสิต

โทรศัพท� 026177617-8

โทรสาร  026177619

ตลาดยิ�งเจร�ญ
โทรศัพท� 029723363-5

โทรสาร  029723366

ไอที สแควร�

โทรศัพท� 025760476-7, 025760374

โทรสาร  025760428

รายงานประจำาปี 2562299



เขตนครหลวงและปริมณฑล พื้นที่ภาคกลาง

ฟ�วเจอร�พาร�ค
รังสิต

โทรศัพท� 029585310-2

โทรสาร  029585313

เดอะมอลล�
บางกะป�

โทรศัพท� 027049156-8

โทรสาร  027049159

วงศ�สว�างทาวน�
เซ็นเตอร�

โทรศัพท� 029139783-5

โทรสาร  029139786

สยามพารากอน
ซีนีเพล็กซ�

โทรศัพท� 0659353671

โทรสาร  -

เซ็นทรัลเฟสติวัล
อีสต�ว�ลล�

โทรศัพท� 025536250-2

โทรสาร  025536253

นครปฐม

โทรศัพท� 034254233, 034280198

โทรสาร  034251028

เพชรบุร�

โทรศัพท� 032425148

โทรสาร  032428227

สมุทรสงคราม

โทรศัพท� 034711442, 034712429

โทรสาร  034724046

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

หัวหิน

โทรศัพท� 0917368370

โทรสาร  032531463

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย
สมุทรสาคร

โทรศัพท� 034810955-6

โทรสาร  034810957

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 300



เขตนครหลวงและปริมณฑล พื้นที่ภาคกลาง

ฟ�วเจอร�พาร�ค
รังสิต

โทรศัพท� 029585310-2

โทรสาร  029585313

เดอะมอลล�
บางกะป�

โทรศัพท� 027049156-8

โทรสาร  027049159

วงศ�สว�างทาวน�
เซ็นเตอร�

โทรศัพท� 029139783-5

โทรสาร  029139786

สยามพารากอน
ซีนีเพล็กซ�

โทรศัพท� 0659353671

โทรสาร  -

เซ็นทรัลเฟสติวัล
อีสต�ว�ลล�

โทรศัพท� 025536250-2

โทรสาร  025536253

นครปฐม

โทรศัพท� 034254233, 034280198

โทรสาร  034251028

เพชรบุร�

โทรศัพท� 032425148

โทรสาร  032428227

สมุทรสงคราม

โทรศัพท� 034711442, 034712429

โทรสาร  034724046

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

หัวหิน

โทรศัพท� 0917368370

โทรสาร  032531463

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย
สมุทรสาคร

โทรศัพท� 034810955-6

โทรสาร  034810957

รายงานประจำาปี 2562301



พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคเหนือ

ชลบุร�

โทรศัพท� 038283184-6

โทรสาร  038283187

แปซิฟ�คพาร�ค
ศร�ราชา

โทรศัพท� 038771480-1

โทรสาร  038771482

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

โทรศัพท� 0917368370

โทรสาร  038457578

ระยอง
โทรศัพท� 038611220, 038611588-9

โทรสาร 038614870

ถนนพัทยา
สาย 3

โทรศัพท� 038488140-1

โทรสาร  038488142

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

บ�อว�น

โทรศัพท� 038182517-9, 038198738-40

โทรสาร  -

นครสวรรค�

โทรศัพท� 056222939

โทรสาร  056224182

พ�ษณุโลก

โทรศัพท� 055252199, 055252-179

โทรสาร  055244061

เซ็นทรัลแอร�พอร�ต
เชียงใหม�

โทรศัพท� 053284447-8

โทรสาร  053284449

เชียงราย

โทรศัพท� 053714029-30

โทรสาร  053715905

ลำปาง

โทรศัพท� 054323883-4, 054323902-3

โทรสาร  054323907

เชียงใหม�

โทรศัพท� 053418338-9

โทรสาร  053287070

โทรศัพท� 053230240-3

โทรสาร  053230244

มีโชค
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พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคเหนือ

ชลบุร�

โทรศัพท� 038283184-6

โทรสาร  038283187

แปซิฟ�คพาร�ค
ศร�ราชา

โทรศัพท� 038771480-1

โทรสาร  038771482

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

โทรศัพท� 0917368370

โทรสาร  038457578

ระยอง
โทรศัพท� 038611220, 038611588-9

โทรสาร 038614870

ถนนพัทยา
สาย 3

โทรศัพท� 038488140-1

โทรสาร  038488142

ศูนย�ธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย

บ�อว�น

โทรศัพท� 038182517-9, 038198738-40

โทรสาร  -

นครสวรรค�

โทรศัพท� 056222939

โทรสาร  056224182

พ�ษณุโลก

โทรศัพท� 055252199, 055252-179

โทรสาร  055244061

เซ็นทรัลแอร�พอร�ต
เชียงใหม�

โทรศัพท� 053284447-8

โทรสาร  053284449

เชียงราย

โทรศัพท� 053714029-30

โทรสาร  053715905

ลำปาง

โทรศัพท� 054323883-4, 054323902-3

โทรสาร  054323907

เชียงใหม�

โทรศัพท� 053418338-9

โทรสาร  053287070

โทรศัพท� 053230240-3

โทรสาร  053230244

มีโชค

รายงานประจำาปี 2562303



พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคใต

โทรศัพท� 043322677-8

โทรสาร  043221731

ขอนแก�น
โทรศัพท� 045284224-5, 045313395

โทรสาร  045313467

อุบลราชธานี

โทรศัพท� 042223248-9, 042344097

โทรสาร  042247184

อุดรธานี

โทรศัพท� 044243714, 044243785

โทรสาร  044258161

นครราชสีมา

โทรศัพท� 076211501, 076217153, 

 076258411

โทรสาร  076211502

ภูเก็ต

โทรศัพท� 074311906, 074324050-1

โทรสาร  074314391

สงขลา

โทรศัพท� 074235777, 074225606-8

โทรสาร  074245011

หาดใหญ�
โทรศัพท� 077273574, 077273575, 

 077213177

โทรสาร  077273574

สุราษฎร�ธานี

โทรศัพท� 076367008-9

โทรสาร  076367010

เซ็นทรัลเฟสติวัล
ภูเก็ต

โทรศัพท� 075313201-4

โทรสาร  075313707

นครศร�ธรรมราช
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคใต

โทรศัพท� 043322677-8

โทรสาร  043221731

ขอนแก�น
โทรศัพท� 045284224-5, 045313395

โทรสาร  045313467

อุบลราชธานี

โทรศัพท� 042223248-9, 042344097

โทรสาร  042247184

อุดรธานี

โทรศัพท� 044243714, 044243785

โทรสาร  044258161

นครราชสีมา

โทรศัพท� 076211501, 076217153, 

 076258411

โทรสาร  076211502

ภูเก็ต

โทรศัพท� 074311906, 074324050-1

โทรสาร  074314391

สงขลา

โทรศัพท� 074235777, 074225606-8

โทรสาร  074245011

หาดใหญ�
โทรศัพท� 077273574, 077273575, 

 077213177

โทรสาร  077273574

สุราษฎร�ธานี

โทรศัพท� 076367008-9

โทรสาร  076367010

เซ็นทรัลเฟสติวัล
ภูเก็ต

โทรศัพท� 075313201-4

โทรสาร  075313707

นครศร�ธรรมราช

รายงานประจำาปี 2562305



สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
: นอกสถานที่ทำการ

ศูนยธุรกิจ

ศูนย�ธุรกิจ
บางบอน

ศูนย�ธุรกิจ
นครราชสีมา

โทรศัพท� 028944075-6, 024168277-9

โทรสาร  029475190

โทรศัพท� 044258162, 044262447

โทรสาร  044258161

สำนักงานแลกเปลี่ยน
เง�นตราต�างประเทศ

สาขาหัวหิน

สำนักงานแลกเปลี่ยน
เง�นตราต�างประเทศ

ซอยนานา

โทรศัพท� 032531461-2

โทรสาร  032531463

โทรศัพท� 026567016

โทรสาร  026567017

ศูนย�ธุรกิจ
ขอนแก�น

ศูนย�ธุรกิจ
อุดรธานี

โทรศัพท� 043220925, 043220812

โทรสาร  043221731

โทรศัพท� 042343846, 042343856-7

โทรสาร  042247184

ศูนย�ธุรกิจ
อุบลราชธานี

ศูนย�ธุรกิจ
ชลบุร�

โทรศัพท� 045284225, 045313395

โทรสาร  045313467

โทรศัพท� 038781365-6

โทรสาร  038782166

ศูนย�ธุรกิจ
พ�ษณุโลก

ศูนย�ธุรกิจ
เชียงใหม�

โทรศัพท� 055252199 ต�อ 24-25

โทรสาร  -

โทรศัพท� 053211633, 053214035

โทรสาร  053287078

ศูนย�ธุรกิจ
สุราษฎร�ธานี

ศูนย�ธุรกิจ
หาดใหญ�

โทรศัพท� 077213640, 077213643

โทรสาร  077273575

โทรศัพท� 074233037, 074245011

โทรสาร  074225151
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สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
: นอกสถานที่ทำการ

ศูนยธุรกิจ

ศูนย�ธุรกิจ
บางบอน

ศูนย�ธุรกิจ
นครราชสีมา

โทรศัพท� 028944075-6, 024168277-9

โทรสาร  029475190

โทรศัพท� 044258162, 044262447

โทรสาร  044258161

สำนักงานแลกเปลี่ยน
เง�นตราต�างประเทศ

สาขาหัวหิน

สำนักงานแลกเปลี่ยน
เง�นตราต�างประเทศ

ซอยนานา

โทรศัพท� 032531461-2

โทรสาร  032531463

โทรศัพท� 026567016

โทรสาร  026567017

ศูนย�ธุรกิจ
ขอนแก�น

ศูนย�ธุรกิจ
อุดรธานี

โทรศัพท� 043220925, 043220812

โทรสาร  043221731

โทรศัพท� 042343846, 042343856-7

โทรสาร  042247184

ศูนย�ธุรกิจ
อุบลราชธานี

ศูนย�ธุรกิจ
ชลบุร�

โทรศัพท� 045284225, 045313395

โทรสาร  045313467

โทรศัพท� 038781365-6

โทรสาร  038782166

ศูนย�ธุรกิจ
พ�ษณุโลก

ศูนย�ธุรกิจ
เชียงใหม�

โทรศัพท� 055252199 ต�อ 24-25

โทรสาร  -

โทรศัพท� 053211633, 053214035

โทรสาร  053287078

ศูนย�ธุรกิจ
สุราษฎร�ธานี

ศูนย�ธุรกิจ
หาดใหญ�

โทรศัพท� 077213640, 077213643

โทรสาร  077273575

โทรศัพท� 074233037, 074245011

โทรสาร  074225151

รายงานประจำาปี 2562307







CIMB THAI Care Center
โทร. 02 626 7777

cimbthai.carecenter@cimbthai.com

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

www.cimbthai.com




