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2       ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สมการแหงความกาวหนา

ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบร�บทเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก 
สูตรแห�งความสำเร็จในรูปแบบเดิม อาจไม�เพ�ยงพอ
ต�อการสร�างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจยุคป�จจ�บัน 

แต�ป�จจัยหนึ่งที่ยังคงความสำคัญในทุกสมการแห�งความก�าวหน�าเสมอ
ก็คือ “คน” หร�อ “ทีมงาน” ข�มพลังที่ยั่งยืนขององค�กร 

ด�วยประสบการณ�ที่สั่งสมมา ผสานกับความมุ�งมั่นที่พร�อมก�าวข�ามอุปสรรค
ไปสู�ยุคแห�งโอกาส ทำให� “ชาวซีไอเอ็มบี ไทย” คล�องตัวในการเร�ยนรู�
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง ก�าวทันเทคโนโลยี และประสาน
ความแตกต�างหลากหลายให�ทำงานร�วมกันเป�น #TEAMCIMBTHAI ได�

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คิดและมุ�งมั่นทำอย�าง “นักก�าวหน�า” 
ด�วยผลิตภัณฑ�ที่ทันต�อว�ถีชีว�ตทางการเง�นรูปแบบใหม� 
การเข�าถึงลูกค�ากลุ�มใหม�ๆ ที่หลากหลาย จ�งถือเป�นการใช� 
“การเปลี่ยนแปลง” ตอบสนองโลกที่ไม�หยุดนิ�งได�อย�างลงตัว
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การสร�างสรรค�นวัตกรรมทางการเง�นที่ทันสมัยและเข�าถึงความต�องการของลูกค�า 
เกิดจากสายตาอันเฉียบแหลมจากประสบการณ� ความใส�ใจในทุกรายละเอียด  
ความละเอียดอ�อนของการบร�การด�วยใจ ผนวกความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ความ “กล�าที่จะก�าว” จากจ�ดเร��มต�นไปสู�การสร�างประสบการณ�ใหม�ที่ดีกว�า

สำหรับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย การลงทุนสร�างนวัตกรรม 
จ�งหมายถึง การใส�ใจพัฒนาบุคลากรให�ก�าวหน�าอยู�เสมอนั่นเอง

ทมีงานเปยมประสบการณ x

experience  X  technology  =  innovation
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ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี = นวตักรรมทางการเงนิ

experience  X  technology  =  innovation
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Personal passion + team Spirit 

= unlimited possibility

EX 1 = 
EX 2

when
 cust

omer ex
pecta

tions equ
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mer ex

perie
nce, b

rand thrive.แรงผลกัดนัภายใน + การทาํงานเปนทมี                = ความเปนไปไดไมสิน้สดุ
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Personal passion + team Spirit 

= unlimited possibility

แรงผลกัดนัภายใน + การทาํงานเปนทมี                = ความเปนไปไดไมส้ินสดุ
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ด�วยความกระตือร�อร�นที่จะพัฒนาตนให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ 
ทำให�ชาวซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคนมีแรงผลักดันที่จะทำสิ�งต�างๆ เพ�่อการก�าวไปข�างหน�า
และเมื่อเสร�มด�วยแรงส�งของการทำงานร�วมกันเป�นทีม
ผสานกับความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของทุกคนในทีม
กลายเป�นพลังแห�งความเป�นไปได�อย�างไม�มีที่สิ�นสุด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สนับสนุนให�ทุกคนเร��มต�นสร�างแรงผลักดันภายใน
แสวงหาทุกโอกาสแห�งความเป�นไปได� ด�วยการวางโครงสร�างระบบ 
และกระบวนการทำงานของทีมงานที่มุ�งสู�เป�าหมายความสำเร็จไปด�วยกัน



Listen + Research

= Red Chair

ฟงดวยใจ + วเิคราะหดวยขอมลู = Red Chair
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Listen + Research

= Red Chair

การบร�การ คือ งานที่มีเสน�ห�มาก เพราะเป�นงานที่เร��มต�นจาก “ใจ”
และสิ�งที่จะเติมเสน�ห�ให�กับการบร�การได�ดีที่สุด คือ การรับฟ�งเสียงในใจของลูกค�า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มี Red Chair เป�นจ�ดเร��มต�นให�ทุกการบร�การฝ�กคิดในมุมมองของลูกค�า
ไม�ใช�แค�เพ�ยงได�ยินเสียงลูกค�า แต�รับฟ�งด�วยความเข�าใจ สังเกต และใส�ใจ 
เพ�่อให� ได�ยินถึงเสียงจร�งที่อยู�ในใจลูกค�า ได�รับรู�ถึงป�ญหาที่แท�จร�ง
นำไปสู�การว�เคราะห� หาข�อมูลสนับสนุน ต�อยอดเพ�่อพัฒนาทางออกที่ดีกว�า
เพราะเป�าหมายของธนาคารคือ การได�เป�นผู�ช�วยคู�ใจของลูกค�าคนสำคัญ
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Flexibility – Process

= Transformation

ความยืดหยุนตอการปรบัตวั – ขัน้ตอนยุงยาก
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ป�จจัยสำคัญที่จะสร�างความก�าวหน�าในช�วงเวลาแห�งความผันผวน
คือ ความสามารถในการปรับตัว รู�จักยืดหยุ�นต�อป�จจัยที่เปลี่ยนแปลง
มีมุมมองแง�ดี คิดบวกต�อบร�บทใหม� ความกล�าที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขเดิมเพ�่อลดทอนความยุ�งยาก
สร�างความสมดุลในทุกก�าวของการเปลี่ยนแปลง ไปพร�อมกับความสามารถในการปรับตัว 
เพ�่อยืนหยัดอยู�บนโลกที่มีความผันผวนนี้ได�อย�างยั่งยืน
  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสนับสนุนและชื่นชมทุกก�าวที่กล�า
ผ�านพ�นอุปสรรคความท�าทายที่กลายเป�นโอกาสไปสู�เป�าหมายที่ตั้งไว� ได�

Flexibility – Process

= Transformation

= ความกลาที่จะเปลี่ยนแปลง
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งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

25622561 2563

0.77

0.53 0.51



25622561 2563

256325622561

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

25622561 2563

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¸¹Ò¤ÒÃÅŒÒ¹ºÒ·

ณ สิ�นป�

à§Ô¹ãËŒÊÔ¹àª×èÍ*  พันล�านบาท 226,300218,848

185,101185,215

19.3%18.7%

0.0%-2.5%

0.0%-0.3%

4.3%4.3%

233,387 242,011 220,802 226,950

199,132 199,035 194,150 193,956

17.4% 18.0% 20.8% 21.4%

2.6% 5.3% 5.7% 3.1%

0.3% 0.5% 1.7% 2.6%

4.6% 4.7% 4.5% 4.6%

* ไม�รวมสถาบันการเง�น หักรายได�รอตัดบัญชี
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งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

à§Ô¹½Ò¡  พันล�านบาท

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹à§Ô¹¡Í§·Ø¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�àÊÕèÂ§
/ BIS Ratio

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§
/ ROE

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
/ ROA

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÊÔ¹àª×èÍ
·ÕèäÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂä´Œµ‹ÍÊÔ¹àª×èÍÃÇÁ
/ Gross NPL Ratio

การเติบโตของกำไรสุทธิ  -36.04%

อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย  3.20%

อัตราเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง  21.4%

การเติบโตของเง�นให�สินเชื่อ  -6.2%

(ปรับปรุง) (ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

350,079

36,825

8,184

1,470

9,654

0.03

315,997

34,380

7,826

1,662

9,489

(0.03)

365,190

39,232

7,147

3,735

10,881

0.06

353,241

40,432

11,592

3,167

14,760

0.06

1.09

0.53

318,927

36,922

10,747

2,936

13,682

0.00

1.10

0.77

365,705

41,544

10,939

3,988

14,927

0.04

1.19

0.60

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)



´Òâµ�Ð âÃàºÔÃ�µ áªº à´�Ò àÁç§
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปีี 2563 ถือเปี็นปีีจุุดเปีลี่ี�ยนปีระวััติิศาสติร์โลี่กยุคใหม่่ เนื�องจุากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้ื�อไวัรัสโคโรนา 2019 (โควัิด-19) ซึ่่�งส่งผลี่กระทบ 
ไปีทั�วัโลี่ก สังคม่โลี่กแลี่ะเศรษฐกิจุโลี่กติ่างจุำาเปี็นติ้องปีรับตัิวักับการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งครั�งใหญ่่เพียงชื้ั�วัข้าม่คืน หลี่ายปีระเทศติ้องม่ีการปีิดปีระเทศ 
ปีิดเมื่องหรือปีิดพรม่แดนระหวั่างปีระเทศ รวัม่ถ่งการให้ปีระชื้าชื้นอยู่บ้านเพ่�อสกัดการลีุ่กลี่าม่ของโรค

แม่้วั่าปีระเทศไทยจุะได้รับการยกย่องวั่าเปี็นหน่�งในปีระเทศเพียงไม่่กี�ปีระเทศที�สาม่ารถควับคุม่การแพร่ระบาดของโรคโควัิด-19 อย่างมี่ปีระสิทธิิผลี่
แติ่จุากการที�เศรษฐกิจุไทยเปี็นระบบเปีิด ย่อม่ได้รับผลี่กระทบจุากการแพร่ระบาดครั�งนี�ด้วัย ธิุรกิจุท่องเที�ยวัซ่ึ่�งเปี็นตัิวัขับเคลืี่�อนเศรษฐกิจุไทย 
ปีระสบกับภาวัะชื้ะงักงัน ในขณะที�การส่งออกหดตัิวัท่าม่กลี่างการบริโภคที�ติกติำ�าทั�วัโลี่ก แม่้วั่าจุะมี่วััคซึ่ีนปี้องกันโรคโควัิด-19 แลี่้วัอันเปี็นสัญ่ญ่าณ
ของการกลี่ับสู่ภาวัะปีกติิในไม่่ชื้้า แติ่หนทางข้างหน้ายังอีกยาวัไกลี่แลี่ะไม่่แน่นอน โดยติ้องข้�นอยู่กับการที�ปีระชื้าชื้นไม่่วั่าในปีระเทศไทยหรือติ่างปีระเทศ
จุะได้รับวััคซีึ่นเร็วัเพียงใด

ภาวัะที�บีบคั�นเศรษฐกิจุ อัติราดอกเบี�ยที�ยังคงอยู่ในระดับติำ�า แลี่ะการตัิ�งสำารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจุะสูญ่ที�สูงข้�น ส่งผลี่กระทบติ่อควัาม่สาม่ารถ 
ในการทำากำาไรของธิุรกิจุธินาคาร ในปีี 2563 ธินาคารม่ีกำาไรสุทธิิติาม่งบการเงินรวัม่เท่ากับ 1,290.6 ลี่้านบาท ลี่ดติำ�าลี่งร้อยลี่ะ 36 จุากปีีที�ผ่านม่า 
อันเปี็นผลี่จุากการติั�งสำารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจุะสูญ่เพ่�ม่สูงข้�นร้อยลี่ะ 60 ในภาวัะควัาม่ผันผวันทางเศรษฐกิจุแลี่ะแนวัโน้ม่คุณภาพสินเชื้ื�อลี่ดติำ�าลี่ง
จุากผลี่กระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควัิด-19 ติ่อลีู่กหนี� ในขณะที�การเติิบโติของเงินให้สินเชื้ื�อชื้ะลี่อลี่งแลี่ะสินทรัพย์เสี�ยงลี่ดลี่ง ส่งผลี่ให้สถานะ 
เงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยม่ีอัติราส่วันเงินกองทุนติ่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) ร้อยลี่ะ 21.4 แลี่ะเงินกองทุนชื้ั�นที� 1 (Tier-1) ร้อยลี่ะ 15.6  
ซึ่่�งสูงกวั่าเกณฑ์์ทางการแลี่ะเปี้าหม่ายภายในที�กำาหนดไวั้

การแพร่ระบาดของโรคโควัิด-19 ครั�งนี� ยังเปี็นตัิวัเร่งให้มี่การทำาธิุรกรรม่แลี่ะให้บริการผ่านชื้่องทางดิจุิทัลี่ม่ากข้�น ทั�งในการหาลีู่กค้าแลี่ะการสร้าง
ควัาม่ผูกพันกับลูี่กค้า การทำาธุิรกรรม่ทางการเงิน ติลี่อดจุนลัี่กษณะการดำาเนินธุิรกิจุของธินาคาร ในปีีนี�ส่วันใหญ่่ธินาคารให้พนักงานทำางานที�บ้าน
ในสัดส่วันที�ม่ีนัยสำาคัญ่ ก่อให้เกิดวัิถีใหม่่ในการดำาเนินธุิรกิจุของธินาคาร ทั�งนี� การให้บริการทางการเงินผ่านชื้่องทางดิจุิทัลี่ม่ีปีระโยชื้น์ติ่อธินาคาร
หลี่ายด้านด้วัยกัน สาม่ารถชื้่วัยขยายฐานลีู่กค้าโดยไม่่ม่ีข้อจุำากัดเรื�องจุำานวันสาขาที�ม่ีอยู่จุำากัด แลี่ะยังชื้่วัยให้เกิดควัาม่คลี่่องติัวั ควัาม่แข็งแกร่ง
แลี่ะปีระสิทธิิภาพด้านค่าใชื้้จุ่าย

นอกเหนือจุากการดูแลี่ธินาคารท่าม่กลี่างการแพร่ระบาดของโรคโควัิด-19 แลี่ะการเร่งปีรับเปีลีี่�ยนกระบวันการทางธุิรกิจุโดยใชื้้เทคโนโลี่ยีดิจุิทัลี่
ม่ากข้�นแลี่้วั สิ�งที�ธินาคารมุ่่งเน้นในปีี 2563 ได้แก่ การกำาหนดแผนกลี่ยุทธิ์ติาม่โครงการ Forward23+ อันเปี็นการเปีลี่ี�ยนผ่านจุากโครงการ Fast 
Forward ระยะเวัลี่า 2 ปีีซ่ึ่�งได้สิ�นสุดลี่ง ทั�งนี� การดำาเนินกลี่ยุทธิ์หลี่ักๆของธินาคารปีระกอบด้วัยการขยายพอร์ติสินเชื้ื�อรายย่อยอย่างติ่อเนื�อง 
การรุกธิุรกิจุบริหารควัาม่ม่ั�งคั�ง (Wealth Management) ให้เติิบโติเปี็นสองเท่า แลี่ะการขยายฐานเงินฝากให้ม่ีควัาม่หลี่ากหลี่ายม่ากข้�นโดยเน้น 
เงินฝากติ้นทุนติำ�าลี่งแลี่ะการระดม่เงินฝากผ่านชื้่องทางดิจุิทัลี่ม่ากข้�น ธินาคารจุำาเปี็นติ้องใชื้้ปีระโยชื้น์สูงสุดจุากเครือข่ายแลี่ะกระบวันการทำางาน 
เพ่�อให้เกิดปีระสิทธิิภาพด้านติ้นทุนค่าใชื้้จุ่าย หากติ้องการให้ผลี่ติอบแทนติ่อผู้ถือหุ้นเพ่�ม่สูงข้�น ในการนี� คณะกรรม่การธินาคารสนับสนุนวัิสัยทัศน์ของ
ธินาคารในการก้าวัไปีสู่การเปี็นธินาคารชื้ั�นนำาของอาเซีึ่ยนที�ขับเคลี่ื�อนด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจุิทัลี่ (Digital-led Bank with ASEAN Reach) ภายในปีี 2567

การกำากับดูแลี่กิจุการที�ดียังคงเปี็นเสาหลี่ักของวััฒนธิรรม่องค์กร การดำาเนินธิุรกิจุโดยมี่ม่าติรฐานควัาม่โปีร่งใสสูงสุดจุะชื้่วัยให้ธินาคารสาม่ารถ
ขับเคลี่ื�อนการสร้างคุณค่าที�ยั�งยืนสำาหรับผู้มี่ส่วันเกี�ยวัข้องทุกฝ่ายได้ ธินาคารจุะขับเคลืี่�อนองค์กรเพ่�อให้เกิดแนวัปีฏิิบัติิที�ดีทางธุิรกิจุอย่างยั�งยืน
อันเปี็นส่วันหน่�งของเปี้าหม่ายติาม่โครงการ Forward23+ ในการสร้างองค์กรที�ขับเคลี่ื�อนด้วัยจุุดมุ่่งหม่ายที�นอกเหนือไปีจุากเปี้าหม่ายทางธิุรกิจุ 
(Purpose-driven Organisation) โดยมี่ควัาม่ยั�งยืนเปี็นหน่�งในหลี่ักการหลี่ัก

คณะกรรม่การธินาคารม่ีการเปีลีี่�ยนแปีลี่งที�สำาคัญ่ในปีี 2563 ผม่ขอขอบคุณกรรม่การซึ่่�งสิ�นสุดการดำารงติำาแหน่งกรรม่การ ได้แก่ คุณวัาทนันทน์ 
พีเทอร์สิค คุณเซึ่รีน่า ติัน เหม่่ ชื้เวั็น คุณชื้าฮ์์นัชื้ ฟารุก จุัม่ม่ัลี่ อาฮ์์มั่ด แลี่ะคุณอดิศร เสริม่ชื้ัยวังศ์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คุณวัาทนันทน์ พีเทอร์สิค
ซ่ึ่�งได้ดำารงติำาแหน่งกรรม่การธินาคารเปี็นระยะเวัลี่าหลี่ายปีีติั�งแติ่ปีี 2550 ในปีี 2563 ธินาคารยังได้ติ้อนรับกรรม่การใหม่่ 4 ท่าน ได้แก่ คุณอนนติ์
สิริแสงทักษิณ ดาโติ๊ะ อับดุลี่ ราฮ์์มั่น บิน อาฮ์์มั่ด คุณฮ์าฟริซึ่ อับดุลี่ ราฮ์์มั่น แลี่ะคุณสุธิีร์ โลี่้วัโสภณกุลี่ ทั�งนี� คุณสุธิีร์ ดำารงติำาแหน่งรักษาการ
กรรม่การผู้จัุดการใหญ่่แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหารตัิ�งแติ่วัันที� 1 กันยายน 2563 แลี่ะสิ�นสุดการดำารงติำาแหน่งกรรม่การตัิ�งแติ่วัันที� 1 กุม่ภาพันธิ์ 2564  
คณะกรรม่การมี่ควัาม่ยินดีอย่างยิ�งที�คุณสุธิีร์จุะยังคงปีฏิิบัติิหน้าที�ให้กับธินาคารในฐานะที�ปีร้กษากรรม่การผู้จุัดการใหญ่่แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�
บริหารนับจุากนี�จุนถ่งสิ�นปีี 2564 นอกจุากนี� ผม่ขอติ้อนรับกรรม่การผู้จัุดการใหญ่่แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหารใหม่่ คือ คุณพอลี่ วัอง ชื้ี คิน ซึ่่�งได้
เริ�ม่ดำารงติำาแหน่งกรรม่การธินาคารเม่ื�อเร็วัๆนี� กรรม่การใหม่่ทุกท่านลี่้วันเปี็นผู้มี่ปีระสบการณ์แลี่ะควัาม่มุ่่งม่ั�นสูง ซึ่่�งจุะเปี็นปีระโยชื้น์ติ่อการดำาเนิน
ธิุรกิจุของธินาคาร

ในนาม่ของคณะกรรม่การธินาคาร ผม่ขอแสดงควัาม่ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นแลี่ะเจุ้าหน้าที�หน่วัยงานกำากับดูแลี่ทุกท่านที�ให้ควัาม่ไวั้วัางใจุแลี่ะ 
การสนับสนุนแก่ธินาคารด้วัยดีเสม่อม่า ท้ายที�สุดนี� ผม่ขอขอบคุณคณะกรรม่การจัุดการแลี่ะพนักงานธินาคารทุกท่านที�ได้ทุ่ม่เททำางานหนัก 
ม่าติลี่อดปีีที�เต็ิม่ไปีด้วัยสิ�งติ่างๆที�ถาโถม่เข้าม่าอย่างม่ากม่ายนี� 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปีี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติิดเชืื้�อไวัรัสโคโรนา 2019 (โควัิด-19) ซ่ึ่�งเปี็นไวัรัสตัิวัใหม่่ แลี่ะสร้างควัาม่เสียหายไปีทั�วัโลี่กอย่างรวัดเร็วั แม่้วั่า
ปีระเทศไทยจุะเปี็นหน่�งในเพียงไม่่กี�ปีระเทศที�สาม่ารถสกัดการแพร่ระบาดในหมู่่ปีระชื้าชื้นได้ดี แติ่ก็ ไม่่สาม่ารถหลี่ีกเลี่ี�ยงผลี่กระทบที�ม่ีติ่อเศรษฐกิจุ 
ไปีได้ โดยเฉพาะติ่อธุิรกิจุท่องเที�ยวัแลี่ะการส่งออกที�หดติัวัอย่างรุนแรง

ในชื้่วังเวัลี่าอันท้าทายนี� ธิุรกิจุธินาคารอันเปี็นธิุรกิจุที�หลี่่อเลี่ี�ยงเศรษฐกิจุโดยรวัม่ ติ้องยื�นม่ือเข้าชื้่วัยเหลี่ือลูี่กค้าเพ่�อบรรเทาควัาม่เดือดร้อนแลี่ะ
สร้างควัาม่ม่ั�นคงให้กับการดำาเนินธิุรกิจุของลูี่กค้า ด้วัยม่าติรการการพักชื้ำาระหนี� การผ่อนผันเงื�อนไขการชื้ำาระหนี� แลี่ะควัาม่ชื้่วัยเหลืี่อในรูปีแบบ
อื�นแก่ลีู่กค้าที�ได้รับผลี่กระทบ แติ่จุากการที�เศรษฐกิจุชื้ะลี่อติัวั อัติราดอกเบี�ยยังคงอยู่ในระดับติำ�า แลี่ะการตัิ�งสำารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจุะสูญ่เพ่�ม่สูงข้�น 
ทำาให้ควัาม่สาม่ารถในการทำากำาไรของธิุรกิจุธินาคารลี่ดติำ�าลี่ง  โดย ณ วัันที� 31 ธิันวัาคม่ 2563 กลีุ่่ม่ธินาคาร ซึ่ีไอเอ็ม่บี ไทย (กลีุ่่ม่ธินาคาร) ม่ีกำาไร
สุทธิิจุำานวัน 1,290.6 ลี่้านบาท ลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 36 จุากกำาไรสุทธิิในปีี 2562 ปีัจุจัุยหลัี่กม่าจุากการตัิ�งสำารองเพ่�ม่สูงข้�นร้อยลี่ะ 60 อันเปี็นผลี่จุากภาวัะ
ควัาม่ไม่่แน่นอนทางเศรษฐกิจุแลี่ะแนวัโน้ม่การด้อยคุณภาพลี่งของลีู่กหนี�ที�ได้รับผลี่กระทบจุากสถานการณ์โรคระบาด 

กลีุ่่ม่ธินาคารมี่รายได้จุากการดำาเนินงานในปีี 2563 เพ่�ม่ข้�นจุากปีีที�ผ่านม่าร้อยลี่ะ 1.1 เปี็น 14,927.1 ลี่้านบาท อันเปี็นผลี่จุากรายได้อื�นที�เพ่�ม่สูงข้�น 
ถ่งร้อยลี่ะ 153.6 รายได้ดอกเบี�ยสุทธิิลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 5.6 แลี่ะรายได้ค่าธิรรม่เนียม่แลี่ะบริการลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 39.9 อัติราส่วันรายได้ดอกเบี�ยสุทธิ ิ
ติ่อสินทรัพย์เฉลี่ี�ยอยู่ที�ร้อยลี่ะ 3.2 เทียบกับร้อยลี่ะ 3.5 ในปีี 2562 ซึ่่�งเปี็นผลี่ม่าจุากการที�รายได้ดอกเบี�ยจุากเงินให้สินเชื้ื�อแลี่ะเงินลี่งทุนลี่ดลี่ง 

ค่าใชื้้จุ่ายในการดำาเนินงานลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 5.1 จุากปีีที�ผ่านม่าม่าอยู่ที� 8,899.2 ลี่้านบาท ส่วันใหญ่่ม่าจุากค่าใชื้้จุ่ายเกี�ยวักับพนักงานที�ลี่ดลี่งแลี่ะ
การบริหารค่าใชื้้จุ่ายมี่ปีระสิทธิิผลี่ม่ากข้�น  ทำาให้อัติราส่วันค่าใชื้้จุ่ายติ่อรายได้ลี่ดลี่งเปี็นร้อยลี่ะ 59.6 ในปีี 2563 เทียบกับร้อยลี่ะ 63.5 ในปีี 2562

กลุี่่ม่ธินาคารม่ีเงินให้สินเชืื้�อรวัม่ 227.0 พันลี่้านบาทในปีี 2563 ลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 6.2 เม่ื�อเทียบกับปีีที�ผ่านม่า เงินฝากเท่ากับ 251.4 พันลี่้านบาท เพ่�ม่ข้�น 
ร้อยลี่ะ 4.1 สถานะเงินกองทุนของกลีุ่่ม่ธินาคารยังคงแข็งแกร่ง โดยมี่อัติราส่วันเงินกองทุนติ่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) ร้อยลี่ะ 21.4 แลี่ะเงินกองทุน
ชื้ั�นที� 1 ร้อยลี่ะ 15.6 ซึ่่�งสูงกวั่าเกณฑ์์ทางการแลี่ะเปี้าหม่ายภายในที�กำาหนดไวั้

การดำาเนินโครงการ Fast Forward ระยะเวัลี่า 2 ปีีได้สิ�นสุดลี่งอย่างเปี็นทางการเม่ื�อกลี่างปีี 2563  จุากโครงการดังกลี่่าวั ธินาคารสาม่ารถสร้าง
โอกาสทางธิุรกิจุใหม่่ๆ ขับเคลืี่�อนควัาม่ร่วัม่ม่ือข้าม่สายงาน แลี่ะปีรับปีรุงกระบวันการทำางานครั�งใหญ่่ ซึ่่�งส่งผลี่ให้ธินาคารสาม่ารถปีรับติัวัติาม่
สถานการณ์ได้รวัดเร็วัข้�น ติอบสนองติลี่าดได้ดีข้�น แลี่ะมุ่่งเน้นผลี่สัม่ฤทธิิ�ม่ากข้�น ดังนั�น ธินาคารจุะยังคงรักษาพลี่วััติจุากโครงการดังกลี่่าวัใน 
การขับเคลี่ื�อนธินาคารสู่การเปี็นธินาคารขนาดกลี่างที�แข็งแกร่งแลี่ะสร้างผลี่กำาไรได้ดี 

การกำาหนดม่าติรการติ่างๆเพ่�อควับคุม่การแพร่ระบาดของโควัิด-19 เปี็นปีัจุจุัยหน่�งที�เร่งให้ธุิรกิจุติ้องปีรับตัิวัสู่การทำางานแลี่ะบริการด้วัยเทคโนโลี่ยี
ดิจิุทัลี่ม่ากข้�น โดยในปีี 2563 ม่ีการทำากิจุกรรม่ทางเศรษฐกิจุแลี่ะธิุรกรรม่ทางการเงินออนไลี่น์ม่ากข้�นอย่างติ่อเนื�อง กลี่ยุทธิ์ของธินาคารที�เน้น 
การให้บริการด้วัยระบบดิจุิทัลี่ชื้่วัยให้ลีู่กค้าทำาธุิรกรรม่ได้ง่ายข้�นแลี่ะสะดวักข้�น ในขณะเดียวักันธินาคารก็สาม่ารถขยายฐานลูี่กค้าใหม่่ได้ม่ากข้�นด้วัย
ธินาคารได้เปีิดให้บริการบัญ่ชื้ีเงินฝากออม่ทรัพย์ Chill D Savings Account ซึ่่�งเปี็นบริการด้วัยระบบดิจิุทัลี่เต็ิม่รูปีแบบ ลีู่กค้าสาม่ารถเปีิดบัญ่ชีื้ 
แลี่ะเข้าดูรายลี่ะเอียดบัญ่ชื้ีได้โดยไม่่ติ้องเดินทางไปีที�สาขา ทั�งนี� บัญ่ชื้ีเงินฝากออม่ทรัพย์ Chill D Savings Account ของธินาคารได้รับรางวััลี่  
‘Best New Product Launch’ แลี่ะ ‘Best Social Media Marketing Initiative’ จุาก The Digital Banker อันเปี็นปีระจุักษ์พยานควัาม่สำาเร็จุ 
ในการสร้างแลี่ะส่งม่อบคุณค่าแก่ลีู่กค้า แลี่ะทำาให้บริการทางการเงินของธินาคารด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจุิทัลี่ม่ีชื้ื�อเสียงเปี็นที�ยอม่รับม่ากข้�น

จุากสภาวัะการดำาเนินธิุรกิจุที�ซัึ่บซึ่้อนแลี่ะม่ีการใชื้้ระบบดิจุิทัลี่ม่ากข้�น ธินาคารจุำาเปี็นติ้องอาศัยพลี่ังควัาม่สาม่ารถแลี่ะควัาม่คิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานในการขับเคลี่ื�อนองค์กรไปีสู่ควัาม่สำาเร็จุม่ากข้�น ในปีี 2563 ซึ่่�งเปี็นชื้่วังเวัลี่าที�ติ้องมี่การเวั้นระยะห่างในสังคม่ (Social Distancing) แลี่ะใช้ื้
รูปีแบบการทำางานที�ไม่่จุำากัดสถานที� (Remote Working) ธินาคารยังคงจัุดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม่แลี่ะการเสริม่สร้างควัาม่ผูกพันกับองค์กร
โดยผ่านระบบดิจิุทัลี่เปี็นส่วันใหญ่่ ทั�งการปีระชุื้ม่ Townhall เสมื่อนจุริงแลี่ะชื้่องทางออนไลี่น์อื�นๆ เพ่�อให้พนักงานเกิดควัาม่ผูกพันเปี็นเจุ้าของร่วัม่กับ
ธินาคารแลี่ะยังคงปีฏิิบัติิงานสู่เปี้าหม่ายเดียวักัน ไม่่วั่าจุะทำางานอยู่ที�ใด

ในปีี 2563 ธินาคารได้ทำาการปีระเม่ินแลี่ะกำาหนดแผนกลี่ยุทธิ์การปีรับเปีลี่ี�ยนองค์กรในเฟสติ่อไปี ซึ่่�งส่วันหน่�งของแบบร่างโครงการ Forward23+ 
ระยะเวัลี่า 4 ปีีนั�น ธินาคารมุ่่งที�จุะใชื้้จุุดแข็งจุากสถานะควัาม่เปี็นผู้นำาในติลี่าดเฉพาะกลีุ่่ม่ (Niche Segments) ผลี่ักดันสายงานธิุรกิจุหลี่ัก 3 สาย 
ได้แก่ ธุิรกิจุรายย่อย ธิุรกิจุขนาดใหญ่่ แลี่ะธิุรกิจุบริหารเงิน

ในด้านธุิรกิจุรายย่อย ธินาคารจุะรุกธุิรกิจุบริหารควัาม่ม่ั�งคั�ง (Wealth Management) ให้เติิบโติเปี็นสองเท่า โดยการขยายผลิี่ติภัณฑ์์แลี่ะเจุาะฐาน
ลูี่กค้า Preferred ในปีี 2563 ธินาคารได้รับรางวััลี่ Wealth Management Platform of the Year (Thailand) จุาก Asian Banking & Finance แลี่ะ 
Best Wealth Manager (Thailand) จุาก The Asset Triple A รางวััลี่อันทรงเกียรติิดังกลี่่าวัสะท้อนควัาม่เปี็นเลี่ิศทางนวััติกรรม่แลี่ะการบริการ 
ติลี่อดจุนควัาม่แข็งแกร่งของธิุรกิจุบริหารควัาม่ม่ั�งคั�งของธินาคาร 

สำาหรับด้านธุิรกิจุขนาดใหญ่่ ธินาคารมุ่่งเพ่�ม่ส่วันแบ่งในการใชื้้จุ่ายของลูี่กค้า ติลี่อดจุนรักษาคุณภาพสินทรัพย์แลี่ะบริหารควัาม่เสี�ยงด้วัยควัาม่
รัดกุม่ นอกจุากนี� ธินาคารจุะใชื้้ปีระโยชื้น์จุากเครือข่ายอาเซึ่ียนในการชื้่วัยเหลี่ือลีู่กค้าขยายธิุรกิจุทั�วัภูม่ิภาค

สำาหรับธุิรกิจุบริหารเงิน ธินาคารตัิ�งเปี้าขยายแหลี่่งรายได้ใหม่่ๆ โดยการนำาเสนอผลี่ิติภัณฑ์์ผ่านชื้่องทางดิจิุทัลี่ ติลี่อดจุนสร้างการเติิบโติธุิรกิจุ 
ติลี่าดติราสารหนี�โดยปีรับปีรุงกระบวันการจุัดหาแลี่ะพัฒนาผลี่ิติภัณฑ์์รูปีแบบใหม่่ๆที�สาม่ารถสนองควัาม่ติ้องการของลีู่กค้าได้ดียิ�งข้�น

สถานการณ์ระบาดของโรคโควัิด-19 แลี่ะผลี่กระทบติ่อภาคเศรษฐกิจุอย่างรุนแรง ทำาให้ติ้องมี่การปีรับปีรุงปีระสิทธิิภาพการดำาเนินธุิรกิจุม่ากข้�น 
ธินาคารติั�งเปี้าที�จุะลี่ดอัติราส่วันค่าใชื้้จุ่ายติ่อรายได้จุากร้อยลี่ะ 59.6 ในปีี 2563 เปี็นปีระม่าณร้อยลี่ะ 50 ภายในปีี 2567 การที�จุะลี่ดอัติราดังกลี่่าวั
ติาม่เปี้าที�ตัิ�งไวั้ ได้ ติ้องมุ่่งบริหารปีระสิทธิิภาพค่าใชื้้จุ่าย โดยการใชื้้ปีระโยชื้น์สูงสุดจุากโครงสร้างองค์กร เครือข่าย แลี่ะกระบวันการทำางาน

16   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 
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นอกจุากนี� การเปีลี่ี�ยนแปีลี่งของสภาพภูม่ิอากาศในปีัจุจุุบัน ทำาให้ติระหนักถ่งควัาม่สำาคัญ่ของการดำาเนินธิุรกิจุอย่างยั�งยืน จุากการที�ธินาคารเปี็น
ส่วันหน่�งของพลัี่งขับเคลี่ื�อนการเติิบโติทางเศรษฐกิจุ ธินาคารมี่หน้าที�ปีลูี่กฝังแนวัคิดควัาม่ยั�งยืนในรูปีแบบการดำาเนินงาน โดยได้จุัดทำานโยบาย
ด้านควัาม่ยั�งยืน (CIMB Thai Sustainability Policy) แลี่ะ นโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างยั�งยืน (CIMB Thai Sustainable Financing 
Policy) โดยมี่จุุดมุ่่งหม่ายให้เกิดควัาม่ชื้ัดเจุนแลี่ะโปีร่งใสในการบริหารควัาม่เสี�ยงด้านควัาม่ยั�งยืน เพ่�อให้ม่ั�นใจุวั่าปีระเด็นควัาม่เสี�ยงด้านสังคม่แลี่ะ
สิ�งแวัดลี่้อม่ที�เกิดจุากการติิดติ่อธุิรกิจุแลี่ะการให้บริการทางการเงินได้ม่ีการหยิบยกเพ่�อแก้ ไขอย่างเพียงพอ

ท้ายที�สุดนี� ในนาม่ของคณะกรรม่การจุัดการแลี่ะพนักงานธินาคาร ซีึ่ไอเอ็ม่บี ไทย ผม่ขอแสดงควัาม่ขอบคุณติ่อผู้ถือหุ้น ลีู่กค้า แลี่ะพันธิม่ิติรทาง
ธิุรกิจุสำาหรับควัาม่ไวั้วัางใจุแลี่ะการสนับสนุนที�ม่ีให้แก่ธินาคาร ซีึ่ไอเอ็ม่บี ไทย อย่างติ่อเนื�องเสม่อม่า

รายงานประจำาปี
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ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซีไอเอ็มบี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปีี 2563 เปี็นปีีที�ติ้องจุาร้กในปีระวััติิศาสติร์โลี่กถ่งการแพร่ระบาดครั�งใหญ่่ของโรคติิดเชืื้�อไวัรัสโคโรนา 2019 (โควัิด-19) ปีีซึ่่�งควัาม่เคลืี่�อนไหวัทั�งปีวังติ้องชื้ะงักงัน
อุติสาหกรรม่ติ่างๆได้รับผลี่กระทบรุนแรง เปี็นการทดสอบระบบสุขภาพ สังคม่ แลี่ะเศรษฐกิจุของปีระเทศติ่างๆทั�วัโลี่ก  แม่้ปีระเทศไทยจุะม่ีกรณีผู้ติิดเชืื้�อโควัิด-19 รายแรก 
นอกปีระเทศจุีน การรับมื่ออย่างฉับพลี่ันจุากรัฐบาลี่ไทย ติลี่อดจุนควัาม่ร่วัม่ม่ืออย่างแข็งขันจุากปีระชื้าชื้นในการปีฏิิบัติิติาม่ม่าติรการปี้องกันแลี่ะสุขอนาม่ัย ทำาให้สาม่ารถ
สกัดการแพร่ระบาดของโรคไวัรัสนี�ได้อย่างรวัดเร็วั ส่งผลี่ให้ปีระเทศไทยเปี็นหน่�งในปีระเทศที�ม่ีอัติราการติิดเชื้ื�อติำ�าที�สุดในโลี่ก 

สถานการณ์โรคระบาดส่งผลี่กระทบโดยติรงติ่อผลี่ปีระกอบการของธินาคาร ซีึ่ไอเอ็ม่บี ไทย ในปีี 2563 โดยธินาคารมี่กำาไรสุทธิิติาม่งบการเงินรวัม่ 1,290.6 ลี่้านบาท ลี่ดลี่ง 
ร้อยลี่ะ 36 จุากปีีที�ผ่านม่า สาเหติุหลี่ักม่าจุากการตัิ�งสำารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจุะสูญ่เพ่�ม่สูงข้�นร้อยลี่ะ 60 อันเปี็นการสะท้อนแนวัโน้ม่เศรษฐกิจุที�ยังม่ีควัาม่ไม่่แน่นอน ติลี่อดจุน 
แนวัโน้ม่การด้อยคุณภาพลี่งของลีู่กหนี�สินเชื้ื�อที�ได้รับผลี่กระทบจุากวัิกฤติโรคระบาด รายได้จุากการดำาเนินงานเพ่�ม่ข้�นร้อยลี่ะ 1.1 เปี็น 14,927.1 ลี่้านบาท ในขณะที�ค่าใชื้้จุ่าย 
ในการดำาเนินงานลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 5.1 ม่าอยู่ที� 8,899.2 ลี่้านบาท อันเปี็นผลี่จุากค่าใชื้้จุ่ายเกี�ยวักับพนักงานที�ลี่ดลี่งแลี่ะการบริหารค่าใชื้้จุ่ายม่ีปีระสิทธิิผลี่ม่ากข้�น ทำาให้
อัติราส่วันค่าใชื้้จุ่ายติ่อรายได้ลี่ดลี่งจุากร้อยลี่ะ 63.5 ในปีี 2562 เปี็นร้อยลี่ะ 59.6 ในปีี 2563 ซึ่่�งใกลี่้เปี้าหม่ายที�ตัิ�งไวั้ที�ปีระม่าณร้อยลี่ะ 50 ภายในปีี 2567 

การดำาเนินธุิรกิจุที�ปีรับติัวัยืดหยุ่นได้ในสถานการณ์ที�ยากจุะคาดเดาติลี่อดเวัลี่าในปีีที�ผ่านม่าเปี็นบทพ่สูจุน์อย่างดีถ่งผลี่สัม่ฤทธิิ�จุากแผนกลี่ยุทธิ์ Fast Forward ที�
ธินาคารได้ดำาเนินการม่าตัิ�งแติ่ปีี 2561 หัวัใจุหลัี่กของแผนกลี่ยุทธิ์นี�คือ การปีรับเปีลีี่�ยนกระบวันการทำางานของธินาคารครั�งใหญ่่ด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจิุทัลี่ เพ่�อให้สาม่ารถ
เติิบโติแลี่ะให้บริการแก่ลูี่กค้าได้อย่างดีควับคู่ไปีกับการสร้างผลี่กำาไร เปี็นที�น่ายินดีที�ได้ทราบเกี�ยวักับควัาม่สำาเร็จุอันดับติ้นๆของแผนกลี่ยุทธิ์นี� ซึ่่�งได้แก่ ควัาม่สำาเร็จุ
ในการเปีิดติัวัแอปีพลี่ิเคชื้ันที�ธินาคารพัฒนาข้�นเอง ติลี่อดจุนการนำาเสนอผลี่ิติภัณฑ์์เงินฝากออม่ทรัพย์แบบดิจิุทัลี่ Chill D ที�มุ่่งเจุาะกลุี่่ม่ลีู่กค้า Gen-Y โดยปีัจุจุุบัน
แอปีพลี่ิเคชื้ันของธินาคารม่ียอดผู้ ใชื้้ปีระม่าณ 200,000 ราย ซึ่่�งร้อยลี่ะ 75 ของยอดผู้ ใชื้้ม่ีการเข้าใชื้้แอปีพลี่ิเคชื้ันทุกเดือน อีกทั�งกระบวันการเปีิดบัญ่ชื้ีด้วัยระบบดิจุิทัลี่
เติ็ม่รูปีแบบที�ธินาคารเปี็นพันธิมิ่ติรดำาเนินการร่วัม่กับ Counter Service ได้รับควัาม่สนใจุจุากลูี่กค้าอย่างม่ากโดยเฉพาะในชื้่วังคร้�งปีีหลัี่ง ทำาให้ยอดเปีิดบัญ่ชีื้ใหม่่เพ่�ม่ข้�น 
เปี็นกวั่าร้อยลี่ะ 50 ของยอดเปีิดบัญ่ชื้ีใหม่่ทั�งหม่ด  

สำาหรับกลุี่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บี ปีี 2563 เปี็นปีีที�มี่การพัฒนาแลี่ะเปีิดติัวั Forward23+ ซึ่่�งเปี็นแผนกลี่ยุทธิ์ระยะปีานกลี่างที�ม่ีการปีรับเกณฑ์์ติ่างๆ โดยม่ีวััติถุปีระสงค์เพ่�อพัฒนาปีรับ
เปีลีี่�ยนซึ่ีไอเอ็ม่บีให้เปี็นธินาคารอาเซึ่ียนชื้ั�นนำา (Leading Focused ASEAN Bank) โดยม่ีพันธิกิจุติ่อเนื�องในการสร้างองค์กรที�ม่ีผลี่ปีระกอบการดีอย่างยั�งยืน สาม่ารถ
ชื้่วัยให้ลีู่กค้าแลี่ะสังคม่ก้าวัไปีข้างหน้าได้อย่างม่ั�นคง แผนกลี่ยุทธิ์ Forward23+ ปีระกอบด้วัยแนวัคิดกลี่ยุทธิ์หลี่ัก 5 ด้าน ได้แก่ (i) การส่งม่อบผลี่ติอบแทนทางการเงิน
ที�ยั�งยืน (II) การปีฏิิบัติิงานอย่างม่ีวัินัย (iii) การย่ดลีู่กค้าเปี็นศูนย์กลี่าง (iv) การพัฒนาปีรับเปีลี่ี�ยนปีัจุจุัยพ่�นฐานของธิุรกิจุ แลี่ะ (v) การเปี็นองค์กรที�ขับเคลี่ื�อนด้วัย 
เปี้าหม่าย แนวัคิดเหลี่่านี�จุะแปีลี่งเปี็นวััติถุปีระสงค์ที�กลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บีมุ่่งม่ั�นที�จุะบรรลีุ่ให้ ได้ภายในปีี 2567 โดยการมุ่่งสร้างผลี่ติอบแทนติ่อส่วันของผู้ถือหุ้นระดับผู้นำาในติลี่าด 
ลี่ดอัติราส่วันค่าใชื้้จุ่ายติ่อรายได้ลี่งเหลี่ือร้อยลี่ะ 45 แลี่ะม่ีเงินกองทุนชื้ั�นที� 1 ที�เปี็นส่วันของเจุ้าของ (CET1) ร้อยลี่ะ 13 ในขณะที�เปี้าหม่ายที�ไม่่ใชื้่ด้านการเงิน กลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บี
มุ่่งให้ ได้คะแนนด้านการเปี็นผู้สนับสนุนองค์กรของลูี่กค้า (Net Promoter Score – NPS) ในระดับ Top Quartile แลี่ะอยู่ในกลีุ่่ม่ 75th Percentile ของดัชื้นีหลัี่กทรัพย์
บริษัทชื้ั�นนำาของโลี่กที�ผ่านการปีระเม่ินควัาม่ยั�งยืน (Dow Jones Sustainability Index – DJSI)  

ธินาคาร ซีึ่ไอเอ็ม่บี ไทย จุ่งได้ม่ีการปีรับแผนกลี่ยุทธิ์ของธินาคารให้สอดรับกับแนวัคิดหลี่ักของ Forward23+ แลี่ะในขณะเดียวักันก็ ได้ปีรับวัิสัยทัศน์แลี่ะพันธิกิจุขององค์กร
เปี็น “ก้าวัไปีสู่การเปี็นธินาคารชัื้�นนำาของอาเซีึ่ยนที�ขับเคลี่ื�อนด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจิุทัลี่” (To be a Digital-led Bank with ASEAN Reach) เพ่�อให้เกิดควัาม่ชัื้ดเจุนทั�วั 
ทั�งองค์กรแลี่ะเน้นการติอบสนองควัาม่ติ้องการของลีู่กค้าด้วัยผลี่ิติภัณฑ์์แลี่ะบริการที�โดดเด่นไม่่เหม่ือนใคร

แผนกลี่ยุทธิ์ดังกลี่่าวัข้างติ้น จุะเปี็นการใชื้้ปีระโยชื้น์จุากสถานะควัาม่เปี็นผู้นำาของธินาคารในติลี่าดเฉพาะกลุี่่ม่ (Niche Segments) แลี่ะการเน้นรุกธิุรกิจุในสายงานธุิรกิจุ
หลี่ัก 3 สาย คือ ธุิรกิจุรายย่อย ธุิรกิจุขนาดใหญ่่ – เครือข่ายอาเซีึ่ยน แลี่ะธุิรกิจุบริหารเงิน เพ่�อให้รายได้เติิบโติอย่างยั�งยืน อีกทั�งจุำาเปี็นติ้องมี่การรักษาวัินัยอย่างเคร่งครัด
ในการลี่ดค่าใชื้้จุ่ายแลี่ะการเสริม่สร้างควัาม่สาม่ารถในการทำากำาไรในระยะที�เศรษฐกิจุกำาลี่ังฟ้�นตัิวัในปีี 2564 การเร่งปีรับเปีลี่ี�ยนการดำาเนินธุิรกิจุด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจิุทัลี่ 
จุะยังคงมี่ควัาม่สำาคัญ่อย่างยิ�งในขณะนี� เพ่�อให้ธินาคารสาม่ารถขยายฐานลูี่กค้าได้กวั้างข้�นแลี่ะสร้างปีระสบการณ์ลีู่กค้าที�ปีระทับใจุยิ�งข้�น อันจุะเปี็นการสร้างควัาม่แติกติ่าง 
จุากคู่แข่งทั�งหลี่ายในติลี่าด

ที�สำาคัญ่ไปีกวั่านั�น แผนกลี่ยุทธิ์ Forward23+ ยังเปี็นการติอกยำ�าพันธิะของกลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บีที�ม่ีติ่อธินาคาร เครือข่ายของกลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บีในปีระเทศไทยม่ีขนาดใหญ่่ โดย
ธินาคาร ซึ่ีไอเอ็ม่บี ไทย ม่ีสินทรัพย์คิดเปี็นร้อยลี่ะ 9.1 ของสินทรัพย์รวัม่ของกลีุ่่ม่แลี่ะสร้างรายได้คิดเปี็นร้อยลี่ะ 11 ของรายได้รวัม่ของกลีุ่่ม่ รวัม่ทั�งเปี็นกลี่ไกสำาคัญ่ใน
การขับเคลี่ื�อนกลี่ยุทธิ์ที�เน้นอาเซีึ่ยนเปี็นหลัี่ก โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านธุิรกิจุขนาดใหญ่่ ซ่ึ่�งธินาคาร ซึ่ีไอเอ็ม่บี ไทย แลี่ะกลุี่่ม่ซีึ่ไอเอ็ม่บีสาม่ารถติอบสนองควัาม่ติ้องการของ
ลีู่กค้าที�ติ้องการใชื้้บริการข้าม่ปีระเทศ จุากภาวัะการค้าข้าม่ปีระเทศในภูม่ิภาคที�เพ่�ม่สูงข้�น ติลี่อดจุนการเติิบโติของอุปีสงค์จุากลีู่กค้ารายย่อยกลีุ่่ม่ Preferred ที�สนใจุ
ผลิี่ติภัณฑ์์ Wealth ระดับโลี่ก ทำาให้ม่ั�นใจุได้วั่าธินาคาร ซีึ่ไอเอ็ม่บี ไทย จุะสาม่ารถนำาเสนอผลี่ิติภัณฑ์์แลี่ะบริการที�แติกติ่างแก่ลีู่กค้า แลี่ะสร้างฐานการทำากำาไรที�เติิบโติ 
ติ่อเนื�องได้ในธิุรกิจุการเงินของปีระเทศไทย 

ในปีี 2564 จุากสถานการณ์ที�เริ�ม่มี่วััคซีึ่นปี้องกันโรคโควัิด-19 ออกใชื้้ทั�วัโลี่กแลี่้วั การฟ้�นตัิวัที�ปีระเทศติ่างๆรอคอยเริ�ม่ม่ีควัาม่หวัังรำาไร ในกรณีของปีระเทศไทย เศรษฐกิจุ
ภายในปีระเทศจุะปีรับติัวัดีข้�นหรือไม่่ข้�นอยู่กับการฟ้�นติัวัของภาคการท่องเที�ยวัแลี่ะการส่งออก ติลี่อดจุนการเติิบโติของภาคอุติสาหกรรม่ติ่างๆ เชื้่น ยานยนติ์ ซึ่่�งติ้อง
ได้แรงสนับสนุนจุากระบบสาธิารณูปีโภคที�แข็งแกร่งแลี่ะเครือข่ายธิุรกิจุกวั้างใหญ่่ติลี่อดห่วังโซึ่่อุปีทาน กลีุ่่ม่ซีึ่ไอเอ็ม่บีคาดวั่าเศรษฐกิจุไทยที�จุะฟ้�นติัวัจุากการที�มี่วััคซีึ่น 
โควัิด-19 ติลี่อดจุนโครงการติ่างๆที�จุะเปีิดติัวัติาม่แผนกลี่ยุทธิ์ Forward23+ จุะทำาให้ธินาคารสาม่ารถสร้างผลี่ปีระกอบการที�ดีข้�นอย่างม่ีนัยสำาคัญ่ในปีี 2564

กลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บีเชื้ื�อวั่าผู้นำามี่บทบาทสำาคัญ่ยิ�งในการนำาพาองค์กรสู่เปี้าหม่าย ในเดือนกุม่ภาพันธิ์ 2564 คุณพอลี่ วัอง ชื้ี คิน ได้รับการแติ่งตัิ�งเปี็นกรรม่การผู้จัุดการใหญ่่
แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหารคนใหม่่ของธินาคาร โดยคุณพอลี่ดำารงติำาแหน่งติ่อจุากคุณสุธิีร์ โลี่้วัโสภณกุลี่ ซึ่่�งได้รับการแติ่งตัิ�งเปี็นรักษาการกรรม่การผู้จัุดการใหญ่่แลี่ะ
ปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหารเมื่�อเดือนกันยายน 2563 หลี่ังจุากที�คุณอดิศร เสริม่ชื้ัยวังศ์ อดีติกรรม่การผู้จุัดการใหญ่่แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหาร ได้ลี่าออกจุากธินาคาร 
จุากปีระสบการณ์ของคุณพอลี่ในวังการธินาคารกวั่า 25 ปีี โดยรับผิดชื้อบงานในติำาแหน่งติ่างๆในหลี่ายปีระเทศแลี่ะมี่ควัาม่สัม่พันธิ์อันดีกับทุกหน่วัยงานในกลุี่่ม่ซีึ่ไอเอ็ม่บี 
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´Òâµ�Ð ÍÑº´ØÅ ÃÒÎ�ÁÑ¹ ºÔ¹ ÍÒÎ�ÁÑ´
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซีไอเอ็มบี

จุ่งเชื้ื�อม่ั�นได้วั่าธินาคารภายใติ้การนำาของคุณพอลี่ จุะสาม่ารถฟันฝ่าอุปีสรรคติ่างๆท่าม่กลี่างสภาวัการณ์อันท้าทายในปีัจุจุุบันแลี่ะก้าวัไปีสู่การเปี็นธินาคาร
ชื้ั�นนำาของอาเซึ่ียนที�ขับเคลี่ื�อนด้วัยเทคโนโลี่ยีดิจุิทัลี่ (Digital-led Bank with ASEAN Reach) 

ในโอกาสนี� ผม่ขอขอบคุณคุณอดิศร เสริม่ชื้ัยวังศ์ แลี่ะคุณสุธีิร์ โลี่้วัโสภณกุลี่ สำาหรับการบริหารงานที�ยังปีระโยชื้น์อันทรงคุณค่าติ่อธินาคารติลี่อดหลี่ายปีี 
ที�ผ่านม่า กลุี่่ม่ซีึ่ไอเอ็ม่บีรู้ส่กยินดีเปี็นอย่างยิ�งที�คุณสุธิีร์ โลี่้วัโสภณกุลี่ จุะยังคงปีฏิิบัติิงานกับธินาคารติ่อไปีในฐานะที�ปีร้กษาของกรรม่การผู้จัุดการใหญ่ ่
แลี่ะปีระธิานเจุ้าหน้าที�บริหาร เพ่�อให้การเปีลีี่�ยนผ่านผู้นำาเปี็นไปีด้วัยควัาม่ราบรื�น แม่้วั่าเดิม่คุณสุธิีร์จุะเกษียณอายุเม่ื�อปีลี่ายปีี 2563 จุ่งเชื้ื�อได้วั่าธินาคาร
จุะได้รับปีระโยชื้น์ม่หาศาลี่จุากควัาม่รู้ควัาม่สาม่ารถแลี่ะปีระสบการณ์ด้านการเงินแลี่ะการเปี็นผู้บริหารของคุณสุธิีร์ในบทบาทหน้าที�ใหม่่

ในนาม่ของกลุี่่ม่ซีึ่ไอเอ็ม่บี ผม่ขอแสดงควัาม่ขอบคุณติ่อปีระธิานกรรม่การ คณะกรรม่การธินาคาร ธินาคารแห่งปีระเทศไทย ลีู่กค้าผู้มี่อุปีการคุณ ผู้ถือหุ้น
แลี่ะผู้เกี�ยวัข้องทุกฝ่ายที�ได้ม่อบควัาม่ไวั้วัางใจุแลี่ะสนับสนุนธินาคารด้วัยดีเสม่อม่า ท้ายที�สุดนี� ผม่ขอขอบคุณเพ่�อนพนักงาน #teamCIMBTH ทุกท่าน 
ที�ได้ทุ่ม่เททำางานด้วัยควัาม่พากเพียรอย่างยิ�งในปีีที�เต็ิม่ไปีด้วัยควัาม่ท้าทายนี� ผม่เชื้ื�อวั่าโอกาสเกิดข้�นได้เสม่อแม่้ ในยาม่ที�ม่ีอุปีสรรค แลี่ะเม่ื�อทุกคน 
ร่วัม่มื่อร่วัม่ใจุกัน ผม่ม่ั�นใจุวั่าธินาคาร ซึ่ีไอเอ็ม่บี ไทย จุะสาม่ารถสร้างโอกาสทางธิุรกิจุในเส้นทางการฟ้�นติัวัของภาวัะเศรษฐกิจุได้เปี็นอย่างดี

ขอบคุณครับ
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2563 19



ประธานกรรมการ /
กรรมการ และประธานสํารอง

คณะกรรมการ
กําหนดค�าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกําหนดค�าตอบแทน

สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการ Board Risk

and Compliance Committee

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกําหนดค�าตอบแทน
สรรหา และการกํากับ

ดูแลกิจการ

กรรมการ
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการ
Board Risk and

Compliance Committee

กรรมการอิสระ /
กรรมการและประธานสํารอง

Board Risk and
Compliance Committee

กรรมการ /
กรรมการ Board Risk

and Compliance Committee

กรรมการ /
กรรมการ Board Risk and
Compliance Committee

กรรมการ /
กรรมการผู�จัดการใหญ�

และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
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ผู�บริหารสูงสุด
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 

ผู�บริหารสูงสุดร�วม
ธุรกิจขนาดใหญ�

รักษาการผู�บริหารสูงสุด
พาณิชย�ธนกิจ

ผู�บริหารสูงสุดการเงิน

ผู�บริหารสูงสุดสารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ผู�บริหารสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล

ผู�บริหารสูงสุดสื่อสารองค�กร

ที่ปรึกษากรรมการ
ผู�จัดการใหญ�และ

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
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ผู�บริหารสูงสุด
ตรวจสอบภายใน



ผู�บริหารสูงสุดร�วม
ธุรกิจขนาดใหญ�

ผู�บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ

ผู�บริหารสูงสุด
ธุรกิจรายย�อย

ผู�บริหารสูงสุด
กํากับการปฏิบัติงาน

ผู�บริหารสูงสุดกลยุทธ�

ผู �บริหารสูงสุดบริหารเงิน

ผู�บริหารสูงสุด
ธุรกรรมการเงิน

ผู�บริหารสูงสุดกฎหมาย

รายงานประจําป�
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ผู�บริหารสูงสุดบริหารงาน
ประสบการณ�ลูกค�า
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มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564
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ส�งผลกระทบต�อรายได�และการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปอย�างกว�างขวาง เพื่อเป�นการช�วยบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชนจากสถานการณ�ดังกล�าวในเบื้องต�น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงได�เริ่ม
ดําเนินโครงการ “ตู�ป�นสุข” ณ บริเวณด�านหน�าสํานักงานใหญ� รวมทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด
ที่ตั้งอยู�ในย�านชุมชนอีกสองแห�ง โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกค�า และประชาชนโดยรอบบริเวณ 
ร�วมแบ�งป�นเครื่องอุปโภคและบริโภคให�แก�ผู�ที่ได�รับผลกระทบ ระหว�างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2563  
โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนดังกล�าว มีผู�ร�วมบริจาคข�าวสาร อาหารแห�งและเครื่องอุปโภคทุกวัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได�ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เช�น แคมเปญรณรงค�การบริจาคโลหิตให�แก�
สภากาชาดไทยในภาวะที่โลหิตขาดแคลนครั้งใหญ� อันเป�นผลจากสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของโรคโควิด-19 ตลอดจนกิจกรรมภายในของธนาคารและบริษัทในเครือในการระดมอุปกรณ�
และเครื่องใช�มือสองจากพนักงาน เพื่อส�งมอบให�แก�มูลนิธิบ�านนกขมิ้นและมูลนิธิยุวพัฒน� 

ถึงแม�การแพร�ระบาดของโรคโควดิ-19 จะส�งผลกระทบต�อการดาํเนนิธุรกิจทกุภาคส�วน รวมถึงระบบ
ธนาคารพาณชิย�ด�วย แต�ธนาคารยังคงเดินหน�าดําเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคม 
โดยมุ�งให�ความสําคัญกับการพัฒนาด�านการศึกษาในโรงเรียนที่อยู�ในชนบทห�างไกล
ทั้งการพัฒนาห�องเรียนคอมพิวเตอร�เพื่อเป�ดโลกทัศน�ใหม�ๆ ให�กับเด็ก การพัฒนาและปรับปรุงห�องสมุด 
พร�อมจัดหาหนังสือใหม�ๆ การสร�างกิจกรรมแหล�งเรียนรู�เพิ่มเติมนอกตําราเรียน ตามบริบทของชุมชน 
โดยได�รับความร�วมมือจากปราชญ�ในชุมชนร�วมเป�นผู�ฝ�กสอน ถ�ายทอดความรู� ให�แก�เด็กๆ 
เพื่อเป�นทักษะชีวิตและสามารถนําไปประกอบอาชีพได�ในอนาคต อาทิ การทําฟาร�มเห็ดและการแปรรูป 
ศาสตร�การนวดแผนไทย เป�นต�น  
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ทั้งนี้ ตลอดป� 2563 ธนาคารได�ดําเนินโครงการเพื่อสังคม
ตามแนวนโยบายดังกล�าวข�างต�น โดยร�วมมือกับพันธมิตร
ที่ร�วมดําเนินโครงการด�วยกันมาตลอดระยะเวลา 10 ป�
ได�แก� บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต� จํากัด 
ศูนย�บริการโลหิตแห�งชาติ สภากาชาดไทย  บริษัท มีเดีย
แอสโซซิเอทเต็ด จํากัด  บริษัท คิงส�เมนส� ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
มูลนิธิบ�านนกขมิ้น มูลนิธิยุวพัฒน� และบ�านเรียนสิรวี 
โดยดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมร�วมกันไปทั้งสิ้น 
11 โครงการ ประกอบด�วย 
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โครงการด�านการศึกษา

. โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 
 จ.สมุทรสงคราม

. โรงเรียนบ�านเมืองคง
 จ.นครราชสีมา

. โรงเรียนบ�านนาเตย
 จ.อุดรธานี

. โรงเรียนบ�านเชิงดอยสุเทพ
 จ.เชียงใหม�

. โรงเรียนบ�านหนองปลิง
 จ.สงขลา

. โรงเรียนบ�านสุรศักดิ์
 จ.ชลบุรี 

โครงการด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม

. โครงการบริจาคโลหิต
 จํานวน 4 ครั้ง โดยจัดทุก 3 เดือน

. กิจกรรม Run To Win วิ่งสู�เส�นชัยชนะใจตัวเอง
 สนับสนุนโครงการ Run For Blood
 เพื่อหารายได�สนับสนุนการดําเนินงาน
 ของศูนย�บริการโลหิตแห�งชาติ สภากาชาดไทย

. โครงการ “ตู�ป�นสุข” 

. โครงการ “ป�นกัน”
 ร�วมกับมูลนิธิยุวพัฒน�

. โครงการ “เหลือขอ”
 ร�วมกับมูลนิธิบ�านนกขมิ้น

นอกจากนี้ กลุ�มซีไอเอ็มบียังได�จัดการประชุมสุดยอด 
The Cooler Earth Sustainability Summit ซึ่งถือเป�นกิจกรรม
เพือ่ส�งเสรมิเจตนารมณ�ในการสร�างความยัง่ยืน (Sustainability) 
ที่ยิ่งใหญ�ที่สุดประจําป�ของกลุ�มซีไอเอ็มบีในรูปแบบการสัมมนา
ผ�านระบบออนไลน� โดยมีหลักสูตรออนไลน�และกิจกรรม
ผ�านประสบการณ�ส�วนบุคคล (In-person Experiential Events) 
ซึง่แนวคิดหรอืธีมหลกัของการประชมุครัง้นีเ้ก่ียวข�องกับการฟ��นตัว 
ความสามารถในการปรับตัว และความรับผิดชอบ (Recovery, 
Resilience and Responsibility) อันสืบเนื่องมาจากการระบาด
ของไวรัสครั้งใหญ�นี้ที่ได�ส�งผลกระทบต�อการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในทุก ๆ ด�านโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเสริมสร�าง
ความเชื่อมั่นที่ว�า “เราจะสามารถฟ��นตัวได�ดีขึ้นพร�อมด�วย
ศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวอย�างต�อเนื่อง
ควบคู�ไปกับความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทํา”
โดยในส�วนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได�มีการเชิญพนักงาน 
ลูกค�า พันธมิตรและประชาชนที่สนใจเข�าร�วมในการสัมมนา
ทางออนไลน�โดยไม�มีค�าใช�จ�ายใด ๆ อีกด�วย
 

29
รายงานประจําป�

2563



ที่่�ประชุุมสุุดยอดอาเซี่ยนเม่�อกลางเด่อน

พฤศจิิกายน 2563 ได้้ประกาศความสÓเร็จิ

ของการเจิรจิาความตกลงหุ้้้นส่วนทาง

เศรษฐกิจิระด้ับภููมิภูาค (Regional  

Comprehensive Economic  

Partnership - RCEP) หุ้รือท่�เร่ยกย่อๆ ว่า  

“อาร์เซ็็ป” หุ้ลังจิากท้่มเทความพยายามมา 8 ปี

 แสด้งถึึงความม้่งมั�นของสมาชิิกท่�จิะสนับสน้น

การค้าและการลงท้นท่�เปิด้กว้าง ครอบคล้ม

เป็นไปตามกฎกติกาการค้าโลก และสร้าง

ความแข็งแกร่งใหุ้้กับหุ้่วงโซ็่การผลิตในภููมิภูาค

ซ็ึ�งหุ้ลายประเทศท่�ร่วมลงนามต่างคาด้หุ้วังว่า

ความตกลงอาร์เซ็็ปจิะชิ่วยฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจิ

ของประเทศตนใหุ้้กลับสู่สภูาพเด้ิม หุ้ลังจิาก

ท่�ได้้รับผลกระทบจิากการแพร่ระบาด้

ของโควิด้-19
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¡ÅØ‹Á«ÕäÍàÍçÁºÕ ÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂàª×èÍÁâÂ§ÍÂÙ‹ 9 ã¹ 10 ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹

¼ÅÔµÀÑ³±�
ÁÇÅÃÇÁ
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞ
ÊËÃÑ°)

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§
«ÕäÍàÍçÁºÕ

1,119.2

376.8
261.9

543.5

76.1

364.7

27.1 18.2

372.1

13.5

¨Ó¹Ç¹
»ÃÐªÒ¡Ã
(ÅŒÒ¹¤¹)

270.6 108.1 95.5 69.6 54.0 31.9 16.5 5.77.2 0.4

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

อาร์เซ็ึ่ปีเปี็นควัาม่ติกลี่งเชิื้งลี่่กแลี่ะกวั้างของข้อผูกพันร่วัม่กันของอาเซีึ่ยนกับจุีน ญี่�ปีุ่น เกาหลีี่ ออสเติรเลีี่ยแลี่ะ 
นิวัซึ่ีแลี่นด์ โดยทุกปีระเทศม่ีมู่ลี่ค่าผลี่ิติภัณฑ์์ม่วัลี่รวัม่ในปีระเทศ (GDP) รวัม่กันปีระม่าณร้อยลี่ะ 30 ของ GDP 
ของโลี่ก แลี่ะม่ีปีระชื้ากรปีระม่าณร้อยลี่ะ 30 ของปีระชื้ากรโลี่ก ส่วันอินเดียยังไม่่พร้อม่เข้าร่วัม่เปี็นสม่าชื้ิก  
แติ่จุะติาม่ม่าในภายหลัี่ง ทั�งนี� ควัาม่ติกลี่งอาร์เซ็ึ่ปีจัุดตัิ�งข้�นเพ่�อให้เปี็นควัาม่ติกลี่งที�ทันสม่ัย ครอบคลุี่ม่  
คุณภาพสูง แลี่ะได้รับปีระโยชื้น์ร่วัม่กัน ซ่ึ่�งจุะสร้างสภาพแวัดลี่้อม่ที�เอื�ออำานวัยให้เกิดการขยายติัวัทางการค้าการ
ลี่งทุนภายในภูม่ิภาค รวัม่ถ่งสร้างควัาม่เติิบโติแลี่ะการพัฒนาสู่เศรษฐกิจุโลี่ก ติลี่อดจุนนำาไปีสู่โอกาสในการเข้าสู่
ติลี่าดแลี่ะการจุ้างงานของภาคธุิรกิจุแลี่ะปีระชื้าชื้นในภูม่ิภาค 

ทัันสมััย ควัาม่ติกลี่งอาร์เซึ่็ปีไม่่ใชื้่ควัาม่ติกลี่งที�ทำาไวั้สำาหรับปีัจุจุุบันเท่านั�น แติ่ยังเปี็นควัาม่ติกลี่งที�ม่องการณ์ไกลี่ 
สู่อนาคติด้วัย โดยมี่การปีรับปีรุงขอบเขติของควัาม่ติกลี่งการค้าเสรีระหวั่างอาเซีึ่ยนกับคู่เจุรจุาที�ม่ีอยู่แลี่้วั  
(อาเซึ่ียน+1 กับ 5 ปีระเทศ) แลี่ะคำาน่งถ่งการเปีลีี่�ยนแปีลี่งแลี่ะรูปีแบบการค้าติาม่ควัาม่เปี็นจุริงที�เกิดข้�น  
ห่วังโซึ่่คุณค่าโลี่กที�ลี่งลี่่กม่ากข้�น แลี่ะควัาม่ซึ่ับซึ่้อนของการแข่งขันในติลี่าด 

ครอบคลุุมั อาร์เซึ่็ปีเปี็นควัาม่ติกลี่งที�ครอบคลีุ่ม่ทั�งในส่วันของขอบเขติแลี่ะควัาม่ลี่่กของข้อผูกพัน ทั�งนี�  
ควัาม่ติกลี่งอาร์เซ็ึ่ปีม่ีเนื�อหาแบ่งเปี็น 20 บท อาทิ การค้าสินค้า ซ่ึ่�งรวัม่ถ่งกฎถิ�นกำาเนิดสินค้า พ่ธีิการศุลี่กากร
แลี่ะการอำานวัยควัาม่สะดวักทางการค้า ม่าติรการสุขอนามั่ยแลี่ะสุขอนามั่ยพ่ชื้ ม่าติรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค
แลี่ะกระบวันการติรวัจุสอบแลี่ะรับรองแลี่ะการเยียวัยาทางการค้า นอกจุากนี� ยังมี่เรื�องการค้าบริการ ทั�งบริการ 
ด้านการเงิน บริการโทรคม่นาคม่ แลี่ะบริการวัิชื้าชีื้พ รวัม่ไปีถ่งการลี่งทุน ทรัพย์สินทางปีัญ่ญ่า พาณิชื้ย์
อิเล็ี่กทรอนิกส์ การแข่งขันทางการค้า วัิสาหกิจุขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อม่ (SMEs) ติลี่อดจุนควัาม่ร่วัม่มื่อทาง
เศรษฐกิจุแลี่ะวัิชื้าการ เปี็นติ้น 
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คุณภาพสูง ควัาม่ติกลี่งอาร์เซึ่็ปีติระหนักถ่งระดับการพัฒนาแลี่ะควัาม่ติ้องการทางเศรษฐกิจุที�แติกติ่างกันของ 
ปีระเทศภาคีแติ่ลี่ะปีระเทศ มี่การระบุถ่งรายลี่ะเอียดที�จุำาเปี็นในการสนับสนุนการม่ีส่วันร่วัม่ของปีระเทศในการเข้าสู่ห่วังโซึ่่
คุณค่าระดับโลี่กแลี่ะระดับภูมิ่ภาค แลี่ะเสริม่สร้างข้อผูกพันในการเข้าถ่งติลี่าดด้วัยกฎระเบียบด้านการค้าแลี่ะการลี่งทุน
เพ่�ออำานวัยควัาม่สะดวักติ่อธุิรกิจุ ขณะเดียวักันควัาม่ติกลี่งอาร์เซ็ึ่ปีก็มุ่่งม่ั�นที�จุะส่งเสริม่การแข่งขันที�ม่ีปีระสิทธิิภาพ ยั�งยืน
ม่ีควัาม่รับผิดชื้อบ แลี่ะเปี็นรูปีธิรรม่ 

ได้้รับประโยชน์ร่วมักััน ควัาม่ติกลี่งอาร์เซ็ึ่ปีเปี็นการรวัม่ปีระเทศที�ม่ีควัาม่แติกติ่างกันของระดับการพัฒนา ดังนั�น 
ควัาม่สำาเร็จุของอาร์เซึ่็ปีจุะข้�นอยู่กับควัาม่สาม่ารถในการใชื้้ปีระโยชื้น์ร่วัม่กัน ในรูปีแบบควัาม่ยืดหยุ่นแลี่ะบทบัญ่ญั่ติิ 
ที�กำาหนดสิทธิิพ่เศษแลี่ะการปีฏิิบัติิที�แติกติ่างอย่างเหม่าะสม่ โดยเฉพาะกับกัม่พูชื้า สปีปี.ลี่าวั เม่ียนม่า แลี่ะเวัียดนาม่ (CLMV) 
นอกจุากนี� ควัาม่ติกลี่งอาร์เซ็ึ่ปียังครอบคลุี่ม่บทบัญ่ญั่ติิที�จุะทำาให้มั่�นใจุวั่าปีระเทศที�มี่ระดับการพัฒนาแติกติ่างกัน ธิุรกิจุ
ที�ม่ีขนาดติ่างกัน แลี่ะผู้มี่ส่วันได้ส่วันเสียในขอบข่ายที�กวั้างข้�น สาม่ารถได้ปีระโยชื้น์ร่วัม่กันจุากควัาม่ติกลี่งดังกลี่่าวั

จุากการที�ปีระเทศไทยม่ีพรม่แดนแลี่ะการคม่นาคม่เชื้ื�อม่โยงกับกลีุ่่ม่ปีระเทศ CLMV ซึ่่�งเปี็นติลี่าดใหม่่ที�กำาลัี่งเติิบโติ แลี่ะ 
นักลี่งทุนสาม่ารถใชื้้ ไทยเปี็นฐานการผลี่ิติเพ่�อติอบโจุทย์การลี่งทุน ไทยจุ่งควัรใชื้้โอกาสนี�ผลี่ักดันควัาม่ร่วัม่ม่ือทางการ
ค้าของไทยไปียังกลีุ่่ม่ CLMV ให้ม่ากยิ�งข้�น นอกจุากนี� จุากการที�ไทยเปี็นจุุดศูนย์กลี่างทางภูม่ิศาสติร์ จุ่งเปี็นโอกาสสำาคัญ่
ที�จุะเชื้ื�อม่โยงกับพ่�นที�โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจุพ่เศษภาคติะวัันออก (EEC) ที�มุ่่งเน้นการลี่งทุนในอุติสาหกรรม่ 
เปี้าหม่ายที�มี่มู่ลี่ค่าเพ่�ม่สูงติ่อเศรษฐกิจุ ซึ่่�งจุะชื้่วัยให้สาม่ารถด่งดูดเม่็ดเงินลี่งทุนจุากติ่างชื้าติิได้ม่ากข้�น แลี่ะเม่ื�อเกิด 
เขติการค้าเสรีที�ม่ีขนาดใหญ่่อย่างควัาม่ติกลี่งอาร์เซึ่็ปี ย่อม่นำาม่าซึ่่�งโอกาสการส่งออกแลี่ะการแข่งขันที�สูงข้�น เนื�องจุาก
ภาคีสม่าชื้ิกก็สาม่ารถส่งสินค้าม่าไทยเพ่�ม่ข้�นด้วัย

ในการขับเคลืี่�อนเศรษฐกิจุของอาเซีึ่ยนสู่ควัาม่เติิบโติในอนาคติ อาเซีึ่ยนยังติ้องเผชื้ิญ่กับควัาม่ท้าทายอีกม่าก อาทิ ทิศทาง
การฟ้�นติัวัเศรษฐกิจุโลี่กในยุคหลี่ังโควัิด-19 สงคราม่การค้าระหวั่างปีระเทศม่หาอำานาจุ การกีดกันทางการค้าที�ทวัี 
ควัาม่รุนแรง รวัม่ไปีถ่งภาวัะติลี่าดการเงินโลี่กที�ยังม่ีควัาม่ผันผวัน อีกทั�งยังติ้องเผชื้ิญ่กับการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งทางเทคโนโลี่ยี
ในโลี่กยุคดิจุิทัลี่ที�อาเซึ่ียนจุำาเปี็นติ้องปีรับติัวั ซึ่่�งถ้าหากทำาสำาเร็จุแลี่ะผ่านไปีได้ด้วัยดี จุะทำาให้อาเซึ่ียนเปี็นภูม่ิภาคที�มี่ 
ควัาม่พร้อม่ในการรับม่ือกับการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งติ่างๆ แลี่ะม่ีส่วันผลี่ักดันให้อาเซึ่ียนมี่บทบาทนำาในเวัทีเศรษฐกิจุโลี่กได้

มองไปข้างหุ้น้า

กลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บี ที�มี่เครือข่ายรองรับควัาม่เชื้ื�อม่โยงในภูม่ิภาคอาเซีึ่ยน เชื้ื�อวั่าภูมิ่ภาคอาเซีึ่ยนยังเปี็นภูม่ิภาคที�เปีิดกวั้าง
เปี็นภูมิ่ภาคที�ม่ีควัาม่ยืดหยุ่นแลี่ะม่ีพลี่วััติ แลี่ะเปี็นภูม่ิภาคที�ยังติ้องการควัาม่ร่วัม่ม่ือจุากปีระเทศภายนอกภูม่ิภาค จุ่งม่ี
ควัาม่พร้อม่ในการสนับสนุนลีู่กค้าทั�งในด้านบรรษัทธิุรกิจุแลี่ะธุิรกิจุขนาดกลี่าง-ขนาดย่อม่ที�ติ้องการขยายธุิรกิจุหรือ 
การลี่งทุนไปียังภูมิ่ภาคอาเซึ่ียน โดยอาศัยควัาม่แข็งแกร่งแลี่ะควัาม่เชื้ี�ยวัชื้าญ่ของกลีุ่่ม่ซึ่ีไอเอ็ม่บี ทั�งในด้านควัาม่เชื้ี�ยวัชื้าญ่ 
แลี่ะควัาม่หลี่ากหลี่ายของผลิี่ติภัณฑ์ ์

ขณะเดยีวักนั ธินาคารซึ่ไีอเอม็่บ ีไทย ซ่ึ่�งเปีน็สว่ันหน่�งของกลีุ่ม่่ซึ่ไีอเอม็่บ ีกพ็รอ้ม่สนบัสนนุแลี่ะเพ่�ม่โอกาสของผูป้ีระกอบการไทย 
ในการเข้าไปีลี่งทุนหรือขยายการผลี่ิติไปียังปีระเทศสม่าชิื้กอาเซึ่ียน โดยเฉพาะปีระเทศกัม่พูชื้า สปีปี.ลี่าวั เมี่ยนม่าแลี่ะ 
เวัียดนาม่ ที�มี่ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจุอย่างรวัดเร็วั ม่ีทรัพยากรธิรรม่ชื้าติิที�อุดม่สม่บูรณ์ แลี่ะแรงงานที�ม่ีจุำานวันม่าก  
เพ่�อรักษาหรือสร้างควัาม่ได้เปีรียบในการแข่งขัน ติลี่อดจุนได้รับสิทธิิปีระโยชื้น์ทางการค้าจุากปีระเทศพัฒนาแลี่้วั 
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ธนาคาร ซีีไอเอ็มบีี ไทย จÓกััด (มหาชน) ได้เข้้าร่วมเป็็น

สมาชิกัโครงกัารแนวร่วมป็ฏิิบีัติิข้องภาคเอกัชนไทย

ในกัารติ่อติ้านกัารทุจริติ (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption) โดยได้รับีกัารรับีรอง

กัารเป็็นสมาชิกัโครงกัารแนวร่วมป็ฏิิบีัติิข้อง

ภาคเอกัชนไทยในกัารติ่อติ้านกัารทุจริติเพื่่�อส่งเสริม

หลัักักัารที�แน่วแน่ข้องธนาคารในกัารติ่อติ้านกัารทุจริติ

คอร์รัป็ชั�นทุกัรูป็แบีบีติั�งแติ่วันที� 21 พื่ฤษภาคม 2562 

ทั�งนี� ธนาคารได้กัÓหนดแนวป็ฏิิบีัติิแลัะข้้อกัÓหนด

ที�เหมาะสมในกัารป็้องกัันกัารคอร์รัป็ชั�น โดยจัดทÓ 

นโยบีายแลัะแนวป็ฏิิบีัติิ เร่�อง กัารติ่อติ้านคอร์รัป็ชั�น 

(Anti-Corruption Policy and Procedures) 

เพื่่�อให้กัรรมกัาร ผูู้้บีริหาร พื่นักังาน แลัะบีริษัทในกัลัุ่ม

ธุรกัิจกัารเงินข้องธนาคารยึดถื่อแลัะป็ฏิิบีัติิติาม

อย่างเคร่งครัด ติลัอดจนดÓเนินกัารเพื่่�อทบีทวน

แนวทางป็ฏิิบีัติิ โครงสร้างกัารรับีผู้ิดชอบีระบีบี

บีริหารความเสี�ยง กัารควบีคุมภายใน แลัะ

กัารติรวจสอบี เพื่่�อป็้องกัันกัารทุจริติภายในองค์กัร 
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นอกจากน้� ธนาคารยัังสนับสนุนการต่่อต่้านคอร์รัปชั่ั�นอยั่างเป็นรูปธรรมด้้วยัการทบทวนข้้อกำาหนด้และแนวปฏิิบัต่ิข้อง
นโยับายั เร่�อง การให้ การรับข้องข้วัญ และการเล้�ยังรับรอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of 
Gifts and Entertainment) ให้สอด้คล้องต่ามนโยับายัและแนวปฏิิบัต่ิเร่�องการต่่อต่้านคอร์รัปชั่ั�น และส่�อสารนโยับายัและ
แนวปฏิิบัต่ิด้ังกล่าวไปยัังพนักงานธนาคารเพ่�อให้ถื่อปฏิิบัต่ิโด้ยัเคร่งครัด้ รวมทั�งรณรงค์ให้พนักงานทุกระด้ับชั่ั�นร่วมเป็น
ส่วนหน่�งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้�ม้ความโปร่งใส ต่ลอด้จนข้อความร่วมม่อจากผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัต่่างๆ ในการงด้
เว้นการให้ข้องข้วัญแก่ผูู้้บริหารหร่อพนักงานธนาคาร ทั�งน้� เพ่�อป้องกันและลด้โอกาสข้องการนำามาซึ่่�งความเส้�ยังต่่อการ
เกิด้คอร์รัปชั่ั�น และเพ่�อให้มั�นใจว่าการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคารเป็นไปต่ามหลักธรรมาภิิบาลท้�ด้้ ด้้วยัความซึ่่�อสัต่ยั์ สุจริต่
โปร่งใส และหล้กเล้�ยังความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ ซึ่่�งเป็นหลักสำาคัญในการประกอบธุรกิจข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินข้องธนาคาร

เพ่�อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้้าใจให้แก่พนักงานมากยัิ�งข้้�น ธนาคารได้้จัด้ทำาส่�อการเรียันรู้เร่�องการต่่อต่้าน
คอร์รัปชั่ั�น และหลักการปฏิิบัต่ิท้�ถืูกต่้องเร่�อง การให้ การรับข้องข้วัญ และการเล้�ยังรับรอง ไว้ในระบบ E-Learning 
ซึ่่�งพนักงานทุกคนต่้องเรียันรู้และทำาบททด้สอบเพ่�อทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

ด้้วยัความต่ระหนักถื่งความรับผู้ิด้ชั่อบต่่อผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัทุกกลุ่ม ธนาคารได้้กำาหนด้นโยับายัการเปิด้เผู้ยัข้้อมูล และจัด้
ให้ม้ชั่่องทางการแจ้งเบาะแส ข้้อร้องเรียัน ข้้อมูลการกระทำาความผู้ิด้ การประพฤต่ิผู้ิด้ต่่อหน้าท้� การทุจริต่ และการปฏิิบัต่ ิ
ท้�ไม่เป็นไปต่ามข้้อบังคับเก้�ยัวกับการทำางานข้องพนักงานธนาคาร (Whistleblowing Policy) โด้ยัจัด้ให้ม้ชั่่องทาง 
การแจ้งหร่อเปิด้เผู้ยัข้้อมูลด้ังกล่าวโด้ยัต่รงกับประธานกรรมการ หร่อ ประธานกรรมการต่รวจสอบ หร่อ กรรมการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร ต่ลอด้จนผู้่านเว็บไซึ่ต่์ข้องธนาคาร ทั�งน้� ธนาคารจะให้ความคุ้มครองและปกป้อง  
ต่ลอด้จนให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท้�ทำาการเปิด้เผู้ยั แจ้ง หร่อ ชั่้�ชั่่องข้้อมูลการกระทำาความผู้ิด้ด้ังกล่าว รวมทั�ง 
จะจัด้เก็บข้้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้้อร้องเรียันไว้เป็นความลับต่่อไป 
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เศรษฐกัิจไทยฟื้้�นจากัภาคกัารส่งออกั

เศรษฐกัิจไทยป็ี 2564 มีแนวโน้มฟื้้�นติัว

จากัภาคกัารส่งออกัติามกัารเติิบีโติข้อง

เศรษฐกัิจโลักั โดยเฉพื่าะป็ระเทศสหรัฐอเมริกัา 

ที�ยังมีมาติรกัารกัระติุ้นเศรษฐกัิจผู้่านนโยบีาย

กัารคลัังข้องป็ระธานาธิบีดีไบีเดนที�เน้นเพื่ิ�ม

รายได้ให้ครัวเร่อนระดับีลั่าง แลัะนโยบีาย

กัารเงินที�ผู้่อนคลัายติ่อเน่�อง ทั�งอัติรา

ดอกัเบีี�ยติำ�าลัากัยาวแลัะมาติรกัารอัดฉีด

สภาพื่คลั่อง ข้ณะที�กัิจกัรรมทางเศรษฐกัิจ

ติ่างๆ น่าจะป็รับีติัวดีข้ึ�นได้ แม้จะมีกัารแพื่ร่

ระบีาดข้องโรคโควิด-19 อยู่เป็็นระยะๆ 

นอกัจากันี� เศรษฐกัิจคู่ค้าสาคัญข้องไทย เช่น

จีน ญี�ป็ุ�น อาเซีียน แลัะยุโรป็ กั็จะมีกัารเติิบีโติ

ที�เร่งแรงข้ึ�นจากัป็ี 2563 

35
รายงานประจำาปี

2563



ต่ามการฟื้้�นต่วัข้องการสง่ออก และมาต่รการกระตุ่น้เศรษัฐกจิในแต่ล่ะประเทศ และเม่�อการสง่ออกสนิคา้ฟื้้�นต่วั ภิาคการผู้ลติ่ 
ก็จะเร่งข้้�น แม้การลงทุนในโครงการข้นาด้ใหญ่ในพ่�นท้�ภิาคต่ะวันออกหร่อการลงทุนภิาคเอกชั่นใหม่ๆ อาจล่าชั่้า 
ต่ามการฟื้้�นต่ัวข้องความเชั่่�อมั�นนักลงทุน โด้ยัเฉพาะจากนักลงทุนต่่างชั่าต่ิ แต่่จากกำาลังการผู้ลิต่ท้�ข้ยัับข้้�นจะทำาให้เกิด้ 
การจ้างงาน การข้ยัายัชั่ั�วโมงการทำางาน ส่งผู้ลให้รายัได้้ข้องครัวเร่อนและกำาลังซึ่่�อโด้ยัรวมด้้ข้้�น ซึ่่�งสอด้รับกับรายัได้้ 
ภิาคเกษัต่รท้�ม้ทิศทางสด้ใสข้้�นต่ามปริมาณผู้ลผู้ลิต่ท้�น่าจะฟื้้�นต่ัวด้้ข้้�นหลังจากเผู้ชั่ิญปัญหาภิัยัแล้งในปีท้�ผู้่านมา และน่าจะ
ส่งเสริมให้การบริโภิคสินค้าม้การเต่ิบโต่ท้�ด้้ข้้�น ต่ลอด้จนม้การกระจายัต่ัวจากสินค้าไม่คงทนในกลุ่มอาหารและเคร่�องด้่�ม 
ไปสู่สินค้าคงทนโด้ยัเฉพาะรถืยันต่์ในชั่่วงคร้�งหลังข้องปี 2564 ภิายัหลังการฟื้้�นต่ัวทางเศรษัฐกิจม้ความชั่ัด้เจนและสนับสนุน
ให้ความเชั่่�อมั�นข้องผูู้้บริโภิคข้ยัับสูงข้้�น ในส่วนแรงสนับสนุนจากนโยับายัภิาครัฐน่าจะยัังม้ต่่อเน่�อง ทั�งจากมาต่รการกระตุ่้น
การบริโภิคและการท่องเท้�ยัวในประเทศ รวมถื่งการลงทุนภิาครัฐท้�อาจข้ยัับเป็นโครงการจ้างงานในพ่�นท้�ชั่นบทเพ่�อให้เกิด้
รายัได้้ในท้องท้�ได้้ด้้ข้้�น ในส่วนมาต่รการทางการเงิน คาด้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยั (ธปท.) จะไม่ลด้ด้อกเบ้�ยัเพ่�มเต่ิม 
แต่่ม้แนวโน้มจะม้การอัด้ฉ้ด้สภิาพคล่องเพ่�มเต่ิมมาชั่่วยัสนับสนุนกลุ่มธุรกิจข้นาด้เล็กเป็นมาต่รการท้�ต่รงจุด้แทน และ
อาจผู้่อนคลายักฎเกณฑ์์ต่่างๆ เพ่�อสนับสนุนให้สินเชั่่�อเต่ิบโต่ได้้ด้้ข้้�น อยั่างไรก็ด้้ ปัจจัยัเส้�ยังข้องการฟื้้�นต่ัวข้องเศรษัฐกิจ
ไทยัน่าจะอยัู่ท้�ภิาคการท่องเท้�ยัวเป็นหลัก เพราะกว่าท้�จะสามารถืเปิด้ประเทศให้ต่่างชั่าต่ิเด้ินทางได้้สะด้วกมากข้้�น 
ในชั่่วงคร้�งปีหลัง ธุรกิจกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร การข้นส่ง และภิาคการค้าปล้กต่่างยัังประสบปัญหาข้าด้รายัได้้ และอาจ
ทำาให้การจ้างงาน การใชั่้จ่ายัข้องคนในกลุ่มน้�ยัังฟื้้�นต่ัวชั่้า โด้ยัสรุป สำานักวิจัยัข้องธนาคารมองว่าเม่�อประเทศสำาคัญ 
เริ�มเปิด้กิจกรรมทางเศรษัฐกิจมากข้้�น แม้โควิด้-19 ยัังคงม้การระบาด้อยัู่ แต่่ด้้วยัมาต่รการกระตุ่้นเศรษัฐกิจภิาครัฐ ประกอบ
กับฐานท้�ต่ำ�าในปีท้�ผู้่านมา เศรษัฐกิจโลกปี 2564 น่าจะฟื้้�นต่ัวได้้ด้้ ซึ่่�งจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าข้องไทยัและเป็นปัจจัยั
ผู้ลักด้ันเศรษัฐกิจไทยัไปด้้วยั

ระวังเงินร้อนฉุดบีาทแข้็ง

แม้้เศรษฐกิิจปีี 2564 จะกิำ�ลัังฟื้้�นตััวได้้ด้ีขึ้้�นผ่่�นเคร่�องยนตั์สำำ�คัญคือภ�คกิ�รสำ่งออกิสำินค้� แตั่ปีัจจัยเสำี�ยงที่ี�เปี็นตััวแปีร
สำำ�คัญที่ี�จะกิระที่บภ�คกิ�รค้�ระหว่�งปีระเที่ศค่อ ค่าเงินบาทท้�ม้ทิศทางแข้็งค่าเท้ยับด้อลลาร์สหรัฐฯ และอาจแข้็งค่า 
เท้ยับประเทศคู่ค้าสำาคัญรายัอ่�นๆ ข้องไทยัด้้วยั โด้ยัเงินบาทท้�แข้็งค่ามาจากสองปัจจัยั ปัจจัยัแรก เกิด้จากการเกินดุ้ลการค้า 
ท้�มากข้้�นต่ามการส่งออก ข้ณะท้�การนำาเข้้า โด้ยัเฉพาะการนำาเข้้าเคร่�องจักรอาจยัังไม่เต่ิบโต่มากนักต่ามการลงทุน 
ภิาคเอกชั่นท้�ยัังฟื้้�นต่ัวชั่้า และปัจจัยัท้�สอง ค่อ กระแสเงินไหลเข้้าในต่ลาด้ทุนท้�มากข้้�น ทั�งจากการคลายัความกังวลในวิกฤต่ิ
เศรษัฐกิจ จากสภิาพคล่องท้�ล้นระบบต่ลาด้การเงินในประเทศสหรัฐฯ และอ้กหลายัประเทศ ส่งผู้ลให้เงินลงทุนเก็งกำาไร 
จากต่่างชั่าต่ิเข้้ามาในต่ลาด้หุ้นและต่ลาด้พันธบัต่รไทยั ซึ่่�งเงินร้อนหร่อเงินลงทุนหวังผู้ลกำาไรระยัะสั�นจากสภิาพคล่อง 
ท้�ล้นเหล่าน้� ประกอบกับปัจจัยัพ่�นฐานข้องไทยัท้�เกินดุ้ลบัญชั่้เด้ินสะพัด้ต่่อเน่�อง น่าจะม้ส่วนสำาคัญให้เงินบาทแข้็งค่า 
ได้้เร็วในปี 2564 โด้ยัสำานักวิจัยัมองว่าเงินบาทท้�แข้็งค่าได้้ถื่งร้อยัละ 5.3 จากปลายัปี 2563 หร่อไปแต่ะระด้ับ 28.60 บาท
ต่่อด้อลลาร์สหรัฐฯ ปลายัปี 2564 อาจม้ผู้ลให้การส่งออกสินค้าเต่ิบโต่ได้้ชั่้าลงกว่ากรณ้ท้�เงินบาทไม่ได้้แข้็งค่าเชั่่นท้� 
คาด้น้� แม้การส่งออกรูปด้อลลาร์สหรัฐฯ ยัังเป็นบวกต่ามความต่้องการท้�ด้้ข้้�นในต่ลาด้โลก เงินบาทท้�แข้็งค่าเร็วและแรง 
อาจดู้เป็นไปได้้ยัาก แต่่หากดู้ภิาพการเคล่�อนไหวข้องเงินบาทท้�แข้็งค่าเท้ยับด้อลลาร์สหรัฐฯ หลังวิกฤต่ิการเงินโลก 
ในปี 2551 ชั่่วงท้�ธนาคารกลางสหรัฐฯด้ำาเนินมาต่รการ Qualitative Easing (QE) ต่่อเน่�องและหลังจากต่ลาด้ 
คลายัความกังวลต่่อสภิาพคล่องรูปด้อลลาร์สหรัฐฯ อาจได้้เห็นเงินร้อนท่วมต่ลาด้เกิด้ใหม่อ้กรอบ ผูู้้ส่งออกอาจ 
ลองหาผู้ลิต่ภิัณฑ์์ทางการเงินชั่่วยัป้องกันความเส้�ยังจากเงินบาทแข้็งและหาทางถื่อเงินด้อลลาร์สหรัฐฯไว้ใชั่้จ่ายัมากกว่า 
แลกกลับเป็นเงินบาทเพ่�อลด้ต่้นทุนจากการแลกเปล้�ยันเงิน

สรุป็แนวโน้มเศรษฐกัิจป็ี 2564

ในปีี 2564 ค�ด้ว่�เศรษฐกิิจไที่ยจะขึ้ย�ยตััวร้อยลัะ 2.6 ปีรับตััวด้ีขึ้้�นจ�กิที่ี�หด้ตััวร้อยลัะ 6.1 ในปีี 2563 โด้ยัอาจเห็น
เศรษัฐกิจไทยัเริ�มข้ยัายัต่ัวจากชั่่วงเวลาเด้้ยัวกันปีท้�ผู้่านมาได้้ในไต่รมาสท้�สองปี 2564 แต่่ภิาพข้องเศรษัฐกิจท้�ฟื้้�นต่ัวน่าจะ
ม้ความชั่ัด้เจนในชั่่วงคร้�งปีหลัง โด้ยัแรงสนับสนุนให้เศรษัฐกิจเต่ิบโต่ได้้ด้้กว่าคาด้น่าจะมาจากการแจกจ่ายัวัคซึ่้นได้้ทั�วถื่ง 
ท้�จะชั่่วยัให้ภิาคการท่องเท้�ยัวกลับมาได้้เร็ว ข้ณะท้�ปัจจัยัเส้�ยังข้องเศรษัฐกิจไทยัยัังคงเหม่อนปี 2563 ได้้แก่ ปัญหาการเม่อง 
เงินบาทท้�แข้็งค่า การระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 รอบสอง และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจ้นท้�อาจด้ำาเนินต่่อ แม้นายัโจ 
ไบเด้นเป็นประธานาธิบด้้สหรัฐฯ รวมถื่งกระแสก้ด้กันโลกาภิิวัต่น์ท้�ประเทศต่่างๆ อาจเล่อกใชั่้สินค้าในประเทศเพ่�อสนับสนุน
การจ้างงานและธุรกิจในประเทศ หร่อแม้แต่่สนับสนุนการท่องเท้�ยัวภิายัในหร่อก้ด้กันการเด้ินทางออกนอกประเทศแม้ม้
วัคซึ่้นโควิด้ เพ่�อสนับสนุนการฟื้้�นต่ัวข้องอุต่สาหกรรมท่องเท้�ยัวในประเทศและป้องกันเงินรั�วไหลออกไปใชั่้จ่ายัต่่างประเทศ 
ซึ่่�งประเทศไทยัเป็นประเทศเปิด้ข้นาด้เล็กจะได้้รับผู้ลเชั่ิงลบจากปัจจัยัต่่างประเทศผู้่านการแข้็งค่าข้องเงินบาทและการก้ด้กัน
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การค้ามากกว่าปัจจัยัการเม่องหร่อการระบาด้รอบสอง คงต่้องฝากความหวังกับทั�งกระทรวงการคลังและธปท.ในการสกัด้
เงินร้อน หร่อหามาต่รการเร่งให้เกิด้ความต่้องการเงินด้อลลาร์สหรัฐฯเพ่�อไปลงทุนต่่างประเทศ เพ่�อชั่ะลอการแข้็งค่าข้อง 
เงินบาท แต่่สำานักวิจัยัเชั่่�อว่ามาต่รการเหล่าน้�คงยัากท้�จะต่้านทานกระแสเงินร้อนได้้ เศรษัฐกิจไทยัท้�กำาลังฟื้้�นต่ัวในปีหน้า 
อาจเป็นในลักษัณะท้�ฟื้้�นเพียังภิาคการส่งออก แต่่อุปสงค์ในประเทศยัังอ่อนแอหร่อฟื้้�นต่ัวชั่้า โด้ยัเฉพาะกลุ่มธุรกิจ 
ข้นาด้กลางและข้นาด้ยั่อม (SMEs) ท้�ยัังม้ปัญหายัอด้ข้ายัเต่ิบโต่ชั่้า หน้�เส้ยัท้�สูงข้้�นในระบบอาจส่งผู้ลให้ธนาคารพาณิชั่ยั์
ระมัด้ระวังในการปล่อยัสินเชั่่�อธุรกิจ ประกอบกับหน้�ครัวเร่อนท้�ยัังสูงม้ผู้ลให้คนระมัด้ระวังการใชั่้จ่ายั ชั่ั�วโมงการทำางาน 
ยัังไม่กลับข้้�นไปเป็นปกต่ิส่งผู้ลให้รายัได้้ยัังไม่กลับไปในชั่่วงก่อนโควิด้ ซึ่่�งในปีหน้าน้� อาจยัังคงเห็นภิาพเศรษัฐกิจไทยั 
ท้�แม้กำาลังฟื้้�นต่ัว แต่่จะเริ�มท้�ภิาคส่งออกก่อนท้�กิจกรรมทางเศรษัฐกิจจะส่งผู้่านมาชั่่วยัพยัุงภิาคในประเทศ และอาจเห็น
เศรษัฐกิจในประเทศท้�แข้็งแกร่งชั่ัด้เจนมากข้้�นในชั่่วงคร้�งปีหลัง ก่อนท้�เศรษัฐกิจไทยัจะฟื้้�นต่ัวได้้ชั่ัด้เจนด้ังเชั่่นชั่่วงก่อนวิกฤต่ิ
โควิด้-19 ในปี 2565 

ธุรกัิจรายย่อย

ในปี 2563 ธุรกิจรายัยั่อยัข้องธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั ประสบความสำาเร็จอยั่างสูงในการข้ยัายัการให้บริการลูกค้า 
ผู้า่นชั่อ่งทางด้จิทิลั (Digital) โด้ยัธนาคารเปน็ 1 ใน 6 ธนาคารแรกท้�ผู้า่นการทด้สอบการใหบ้รกิารทางการเงนิท้�นำากระบวนการ
ทำาความรู้จักลูกค้าด้้วยัวิธ้อิเล็กทรอนิกส์มาใชั่้ภิายัใต่้สภิาพแวด้ล้อมการให้บริการท้�จำากัด้ (e-KYC Sandbox) ธนาคาร
ได้้พัฒนาการให้บริการอันเป็นการเปล้�ยันกระบวนทัศน์ (Paradigm) ข้องผูู้้บริโภิคไทยัอยั่างต่่อเน่�อง โด้ยัออกโครงการ
ต่่างๆ เชั่่น บริการเปิด้บัญชั่้เงินฝากผู้่านชั่่องทางด้ิจิทัลเต่็มรูปแบบ ซึ่่�งรวมถื่งการปรับเปล้�ยันประสบการณ์ข้องลูกค้า 
ให้หันมาเล่อกใชั่้บริการผู้่านโทรศัพท์ม่อถื่อแทนการใชั่้บริการท้�สาข้า ทำาให้ธนาคารสามารถืต่อบสนองความต่้องการ
ทางการเงินข้องลูกค้าได้้ทุกท้�ทุกเวลา 

นับจากการเปิด้ต่ัว CIMB Thai Digital Banking ซึ่่�งเป็นแอปพลิเคชั่ั�นบนโทรศัพท์ม่อถื่อเม่�อปลายัปี 2561 ธนาคาร
สามารถืข้ยัายัฐานผูู้้ใชั่้และธุรกรรมผู้่านแอปพลิเคชั่ั�นอยั่างม้นัยัสำาคัญ โด้ยัม้ยัอด้ด้าวน์โหลด้ใชั่้บริการอยัู่ท้� 185,000 รายั 
ในปี 2563 เพ่�มข้้�น 2.5 เท่าจากชั่่วงเวลาเด้้ยัวกันข้องปีท้�ผู้่านมา และสัด้ส่วนการทำาธุรกรรมผู้่านแอปพลิเคชั่ั�นเพ่�มข้้�น 
จากไมเ่กนิรอ้ยัละ 20 เม่�อต่น้ป ี2562 มาเปน็สดั้สว่นกวา่รอ้ยัละ 60 ณ ปลายัป ี2563 ในข้ณะเด้ย้ัวกนั การเปดิ้บญัชั่ผู้้า่นชั่อ่งทาง 
ด้ิจิทัล ซึ่่�งเริ�มให้บริการร่วมกับ Counter Service ได้้รับกระแสต่อบรับเป็นอยั่างด้้ โด้ยัภิายัใน 6 เด้่อนนับจากเริ�มเปิด้ให้ 
บริการ ยัอด้เปิด้บัญชั่้ผู้่านแอปพลิเคชั่ั�นคิด้เป็นสัด้ส่วนร้อยัละ 60 ข้องยัอด้เปิด้บัญชั่้ทั�งหมด้ข้องธนาคารในปี 2563 
อ้กทั�งธนาคารได้้เพ่�มบริการในแอปพลิเคชั่ั�น CIMB Thai Mobile Lending ต่ลอด้จนเปิด้ต่ัวแอปพลิเคชั่ั�น CIMB Thai 
Auto Cash เพ่�อให้บริการสินเชั่่�อรถืยันต่์ผู้่านชั่่องทางด้ิจิทัลเต่็มรูปแบบ     

นอกจากน้� ธนาคารได้้นำาเสนอผู้ลิต่ภิัณฑ์์ท้�สนองความต่้องการข้องลูกค้ากลุ่ม Wealth มากข้้�น จากการท้�เป็นธนาคารแรก 
ในกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ท้�เปิด้ต่ัวแอปพลิเคชั่ั�น myWealth ซึ่่�งเป็นแพลต่ฟื้อร์มเพ่�อการวางแผู้นการลงทุนทางการเงิน 
โด้ยัธนาคารยัังคงสามารถืรักษัาพลวัต่ข้องการเป็นหน่�งในธนาคารแห่งแรกๆในประเทศท้�ม้การเชั่่�อมต่่อระบบกับระบบงาน  
FundConnext ข้องต่ลาด้หลักทรัพยั์แห่งประเทศไทยั เพ่�อนำาเสนอกองทุนรวมข้องบริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุนต่่างๆ 
(Open Architecture) ทำาให้ลูกค้าทั�วประเทศสามารถืซึ่่�อและบริหารจัด้การพอร์ต่การลงทุนได้้อยั่างสะด้วกรวด้เร็ว

ในด้้านผู้ลิต่ภิัณฑ์์การลงทุน ธนาคารยัังคงสามารถืรักษัาความเป็นผูู้้นำาในต่ลาด้ซึ่่�อข้ายัต่ราสารหน้�สำาหรับนักลงทุนทั�วไป 
โด้ยัม้ส่วนแบ่งต่ลาด้กว่าร้อยัละ 50 ต่ลอด้จนประสบความสำาเร็จอยั่างสูงในการจัด้จำาหน่ายัต่ราสารหน้�ในต่ลาด้แรกมูลค่า 
1 พันล้านบาทผู้่านแอปพลิเคชั่ั�นบนโทรศัพท์ม่อถื่อภิายัในเวลาเพียัง 6 เด้่อนหลังจากเปิด้ให้บริการ นับเป็นรายัแรกๆใน
ประเทศ อ้กทั�งได้้คัด้สรรผู้ลิต่ภิัณฑ์์การลงทุนท้�หลากหลายัทั�งต่ลาด้แรกและต่ลาด้รอง โด้ยันำาเสนอเฉพาะต่ราสารหน้� 
ท้�ม้อันด้ับความน่าเชั่่�อถื่อสูงกว่าหร่อเท้ยับเท่าระด้ับท้�สามารถืลงทุนได้้ (Investment Grade) ทั�งน้� ธนาคารจะพัฒนาและ
นำาเสนอผู้ลิต่ภิัณฑ์์การลงทุนผู้่านชั่่องทางด้ิจิทัลมากข้้�น ทั�งต่ราสารหน้�สำาหรับนักลงทุนทั�วไปและต่ราสารหน้�ท้�เป็นหุ้นกู้
อนุพันธ์แฝง 

ความร่วมม่อกับพันธมิต่รเป็นหน่�งในปัจจัยัสำาคัญในการข้ยัายัธุรกิจในปี 2563 ธนาคารได้้เข้้าร่วมเป็นพันธมิต่รกับ 
องค์กรต่่างๆเชั่่น การเริ�มเป็นพันธมิต่รกับ Sompo Insurance Thailand การร่วมกับ Counter Service  
ในการให้บริการเปิด้บัญชั่้ด้ิจิทัล อ้กทั�งยัังคงให้บริการสินเชั่่�อบนโทรศัพท์ม่อถื่อร่วมกับกลุ่มฟื้ินเทค (Fintech) 9F  
และ NEO Money ความร่วมม่อกับพันธมิต่รในการให้บริการผู้่านชั่่องทางด้ิจิทัลชั่่วยัเสริมการพัฒนาและ 
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สร้างความพร้อมข้องธนาคารสู่การเป็น Digital API Gateway ซึ่่�งจะทำาให้ธนาคารสามารถืบูรณาการระบบ 
บริการหลักข้องธนาคารกับระบบข้องพันธมิต่รในอนาคต่ โด้ยัอ้างอิงกับต่ลาด้ได้้รวด้เร็วข้้�น ซึ่่�งจะชั่่วยัเสริมสร้าง
ประสบการณ์ท้�ด้้สำาหรับลูกค้าโด้ยัรวม 

ในปี 2563 ธนาคารได้้รับรางวัลต่่างๆ ได้้แก่ รางวัลจาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้้วยัรางวัล  
Consumer Finance Product of the Year สำาหรับผู้ลิต่ภิัณฑ์์ Debt Consolidation ท้�นำาเสนอร่วมกับ NEO Money 
และรางวัล Wealth Management Platform of the Year สำาหรับบริการ Wealth ท้�ประสบความสำาเร็จเป็นอยั่างยัิ�ง 
อ้กทั�งธุรกิจ Wealth ข้องธนาคารยัังได้้รับการยักยั่องให้เป็น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards 
2020 ส่งท้ายัปีไปกับรางวัล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail  
Banking Innovation Awards 2020 จากการให้บริการบัญชั่้ Chill D Savings Account ท้�เป็นระบบด้ิจิทัลเต่็มรูปแบบ
ท้�มุ่งต่อบโจทยั์ลูกค้ากลุ่ม Gen-Y 

ธนาคารได้้ม้การพัฒนารุด้หน้าอยั่างมากในด้้านข้องข้้อมูลในปี 2563 โด้ยัอาศัยัความเชั่้�ยัวชั่าญข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
ท้มพัฒนาข้้อมูลข้องธนาคารสามารถืสร้างโมเด้ลต่่างๆโด้ยัใชั่้ การเรียันรู้ข้องเคร่�อง (Machine-Learning) เพ่�อพัฒนา
แคมเปญผู้ลิต่ภิัณฑ์์สำาหรับลูกค้า Wealth โด้ยัเฉพาะ ส่งผู้ลให้มูลค่าการลงทุนเต่ิบโต่ร้อยัละ 40 เม่�อเท้ยับกับปีท้�ผู้่านมา 
สำาหรับปี 2564 ธนาคารจะยัังคงพัฒนาด้้านข้้อมูลอยั่างต่่อเน่�องต่่อไป โด้ยัสร้างโมเด้ลใหม่ๆท้�มุ่งเน้นการให้บริการและ
คำาแนะนำาการลงทุนท้�เจาะจงต่ัวลูกค้าอยั่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากน้� จะม้การสร้างโมเด้ลท้�เป็นเทคนิค
การจำาแนกประเภิทข้้อมูล (Prediction Model) ด้้วยัการใชั่้เคร่�องม่อชั่่วยัวิเคราะห์การนำาเสนอแคมเปญต่่างๆต่ามลักษัณะ
ข้องลูกค้าได้้แก่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึ่่�งจะทำาให้ธนาคารสามารถืด้ำาเนินการ 
และให้คำาแนะนำาเก้�ยัวกับผู้ลิต่ภิัณฑ์์อยั่างทันท้ทันใด้ (real-time) และสนองต่อบความต่้องการข้องลูกค้าแต่่ละรายัได้้อยั่างด้้

นอกจากน้� ต่ามประกาศข้องธปท. ในการให้ความชั่่วยัเหล่อแก่ลูกหน้�ท้�ได้้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19  
ธนาคารได้้ออกมาต่รการผู้่อนผู้ันการชั่ำาระหน้�เพ่�อชั่่วยัเหล่อและเยั้ยัวยัาลูกค้าท้�ได้้รับผู้ลกระทบจากสถืานการณ์ด้ังกล่าว
ได้้แก่ การพักการชั่ำาระหน้�/ชั่ะลอการชั่ำาระหน้�และการปรับโครงสร้างหน้� การด้ำาเนินการต่ามมาต่รการต่่างๆด้ังกล่าว 
เป็นไปด้้วยัด้้และเท้ยับเค้ยังได้้กับมาต่รการข้องธนาคารอ่�นๆ  

ปี 2563 เป็นปีท้�ธุรกิจธนาคารประสบกับปัญหาในการด้ำาเนินธุรกิจต่่างๆมากมายั อันเป็นผู้ลจากการแพร่ระบาด้ข้อง 
โรคโควิด้-19 ยัอด้อนุมัต่ิสินเชั่่�อธุรกิจรายัยั่อยัข้องธนาคารหด้ต่ัวร้อยัละ 3 เม่�อเท้ยับกับปีท้�ผู้่านมา เน่�องจากต่ลาด้ 
ข้าด้ความเชั่่�อมั�นในสถืานการณ์ท้�ยัังไม่คล้�คลายั ประกอบกับการใชั่้หลักเกณฑ์์การให้สินเชั่่�อท้�เข้้มงวด้มากข้้�น สำาหรับ
ปี 2564 ธนาคารมุ่งท้�จะพลิกฟื้้�นผู้ลประกอบการธุรกิจสินเชั่่�อรายัยั่อยั โด้ยัต่ั�งเป้าสร้างรายัได้้ท้�ไม่ใชั่่ด้อกเบ้�ยัเพ่�มเก่อบ
ร้อยัละ 20 จากปีท้�ผู้่านมา และคาด้ว่าจะสามารถืรักษัาอัต่ราส่วนรายัได้้ด้อกเบ้�ยัสุทธิต่่อสินทรัพยั์เฉล้�ยั (Net Interest  
Margin - NIM) ท้�ร้อยัละ 5.3 ในข้ณะท้�มุ่งเน้นการบริการทางการเงินเพ่�อความยัั�งยั่น (Sustainable Financing)  
โด้ยัการอาศัยัจุด้แข้็งข้องธนาคารและการหาจังหวะโอกาสทางธุรกิจ 

ในปี 2564 ธุรกิจรายัยั่อยัจะยัังคงให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภิาพด้้านด้ิจิทัลเพ่�อสร้างการเต่ิบโต่ข้องธุรกิจ 
ซึ่่�งสอด้คล้องกับวิสัยัทัศน์ข้องธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารด้ิจิทัลท้�ลูกค้าเล่อกใชั่้ โด้ยัจะข้ับเคล่�อนการเต่ิบโต่ผู้่าน
ผู้ลิต่ภิัณฑ์์หลัก 3 กลุ่มด้้วยัชั่่องทางด้ิจิทัล ได้้แก่ ผู้ลิต่ภิัณฑ์์สำาหรับลูกค้า Wealth สินเชั่่�อด้ิจิทัล และ เงินฝากด้ิจิทัลธนาคาร
จะรุกนำาเสนอผู้ลิต่ภิัณฑ์์และบริการทางการเงินใหม่ๆท้�มุ่งต่อบสนองลูกค้ากลุ่ม Wealth ซึ่่�งรวมถื่งการจัด้หาผู้ลิต่ภิัณฑ์์การ
ลงทุนต่ลาด้ต่่างประเทศด้้วยั นอกจากน้� ธนาคารอยัู่ระหว่างยั่�นคำาข้ออนุญาต่ประกอบธุรกิจสินเชั่่�อด้ิจิทัลต่ามประกาศ 
ข้องธปท. ซึ่่�งจะทำาให้ธนาคารม้ประสิทธิภิาพในการข้ยัายัสินเชั่่�อมากข้้�น โด้ยัลูกค้าสามารถืข้อสินเชั่่�อผู้่านชั่่องทางด้ิจิทัล
เต่็มรูปแบบโด้ยัใชั่้เอกสารน้อยัลง 

ธุรกัรรมกัารเงิน

ธุรกรรมการเงินข้องธนาคาร รับผู้ิด้ชั่อบการบริการและผู้ลิต่ภิัณฑ์์ธุรกรรรมการเงินแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ บัญชั่้เงินฝาก
สำาหรับธุรกิจ ธุรกรรมการรับจ่ายัเงินทั�งในประเทศและต่่างประเทศ โด้ยัเน้นการออกแบบบริการและผู้ลิต่ภิัณฑ์์ให้ต่อบโจทยั ์
ความต่้องการข้องลูกค้าและชั่่วยัให้การทำาธุรกรรมทางการเงินข้องลูกค้าได้้รับประโยัชั่น์สูงสุด้ รวมถื่งการนำาเสนอ 
การใชั่้งานผู้่านชั่่องทางท้�ลูกค้าจะได้้รับความสะด้วกมากข้้�นด้้วยั
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ในปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ได้้รับรางวัลอันทรงเก้ยัรต่ิ 2 รางวัลจากงาน Digital CX Awards 2020 จัด้โด้ยั The Digital  
Banker ได้้แก่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์ท้�ผูู้้ใชั่้ได้้รับจากบัญชั่้ CIMB 
Biz Account ท้�ได้้รับการยัอมรับว่าเป็นบัญชั่้ธนาคารท้�ด้้ท้�สุด้สำาหรับธุรกิจ โด้ยัเป็นบัญชั่้กระแสรายัวันท้�ให้ด้อกเบ้�ยั 
ท้�น่าพอใจ ไม่ต่้องเส้ยัค่าธรรมเน้ยัมการโอนจ่ายัทั�งในประเทศและต่่างประเทศ ไม่ม้เง่�อนไข้แอบแฝง และให้สิทธิพ่เศษั 
ท้�เหน่อกว่าบัญชั่้ธุรกิจโด้ยัทั�วไป บนแพลต่ฟื้อร์มด้ิจิทัลทั�งบนคอมพ่วเต่อร์และโทรศัพท์ม่อถื่อ นอกจากน้� ยัังได้้รับรางวัล 
Highly Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนำาเสนอนวัต่กรรมผู้ลิต่ภิัณฑ์์หร่อบริการท้�ด้้ท้�สุด้
นับเป็นความภิาคภิูมิใจท้�ได้้รับจากความมุ่งมั�นในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินท้�ด้้ท้�สุด้ให้ลูกค้า เพ่�อให้ลูกค้า 
ได้้รับประสบการณ์ท้�เหน่อความคาด้หวัง  

สำาหรับปี 2564 ธุรกรรมการเงินยัังคงมุ่งพัฒนาบริการให้ด้้ยัิ�งข้้�น พร้อมปรับต่ามสถืานการณ์ รูปแบบการด้ำาเนินธุรกิจ
ข้องลูกค้าและเทคโนโลยั้ ภิายัใต่้บริบทท้�เปล้�ยันแปลงไป โด้ยัจะเป็นธนาคารท้�เป็น Partner พร้อมเค้ยังข้้างเพ่�อชั่่วยัให้ 
การทำาธุรกรรมการเงินข้องลูกค้าธุรกิจม้ความคล่องต่ัวข้้�น ง่ายัข้้�น และคุ้มค่าท้�สุด้ด้้วยับริการ Cash Payment &  
Collection Platform ท้�ผู้สานเทคโนโลยั้การรับจ่ายัเงินผู้่าน QR Code และใชั่้โครงสร้างพ่�นฐานข้องระบบพร้อมเพยั์ 
เข้้ากับการทำาธุรกรรมทางการเงินบนแพลต่ฟื้อร์มข้องธุรกิจเอง 

ในส่วนข้องธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารยัังพร้อมชั่่วยัเหล่อผูู้้ประกอบการ ด้้วยับริการธุรกรรมการค้าต่่างประเทศ 
CIMB Biz Export ท้�ไม่ต่้องเส้ยัค่าธรรมเน้ยัมการทำาธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การโอนและรับเงินต่่างประเทศ 
อ้กทั�งหากต่้องการฝากเป็นสกุลเงินสหรัฐฯ เพ่�อลด้ความเส้�ยังจากความผู้ันผู้วนข้องค่าเงิน บัญชั่้ CIMB Biz US Dollar 
ก็ยัังคงเป็นบัญชั่้ท้�ต่อบโจทยั์อยั่างด้้ และให้สิทธิประโยัชั่น์ต่่างๆอันเป็นการส่งมอบสิ�งท้�ด้้ท้�สุด้ให้กับลูกค้าธุรกิจข้องธนาคาร     

นอกจากน้� อ้กกลยัุทธ์หลักท้�ธุรกรรมการเงินจะใชั่้ข้ับเคล่�อนในปี 2564 ค่อการใชั่้เคร่อข้่ายัในอาเซึ่้ยันข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
มาพัฒนาการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศในภิูมิภิาคอาเซึ่้ยัน เพ่�อต่อกยัำ�าความเป็น ASEAN Bank ข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
ได้้แก่ การท้�ธนาคารได้้รับความไว้วางใจให้เป็นธนาคารหลักในการพัฒนาการใชั่้ QR Code ระหว่างประเทศไทยั-มาเลเซึ่้ยั 
และร่วมเป็นธนาคารหลักในการพัฒนาการใชั่้ QR Code ระหว่างประเทศไทยั-อินโด้น้เซึ่้ยั  ในส่วนข้องธุรกรรมการค้า 
ระหว่างประเทศ โด้ยัเฉพาะประเทศในอาเซึ่้ยัน ได้้ม้การปรับกระบวนการการทำางานระหว่างกันข้องธนาคารในกลุ่ม 
เพ่�อชั่่วยัให้ลูกค้าสามารถืทำาธุรกรรมได้้อยั่างมั�นใจ ง่ายัและรวด้เร็วยัิ�งข้้�น 

ธุรกัิจข้นาดใหญ่ – บีรรษัทธุรกัิจแลัะวาณิชธนกัิจ

ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ – บรรษััทธุรกิจและวาณิชั่ธนกิจข้องธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้้แก่
บรรษััทธุรกิจ ธุรกิจสถืาบันการเงิน และวาณิชั่ธนกิจ เพ่�อให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าข้นาด้ใหญ่ได้้ครอบคลุม 
ทุกผู้ลิต่ภิัณฑ์์ โด้ยัเน้นการทำางานเป็นท้มเด้้ยัวกัน ม้การวางแผู้นการข้ายัและการบริหารดู้แลบัญชั่้ลูกค้าหลักร่วมกัน 
เพ่�อเพ่�มข้ีด้ความสามารถืและคุณภิาพข้องการให้บริการให้สามารถืต่อบสนองต่รงกับความต่้องการข้องลูกค้าได้้ 
อยั่างเต่็มประสิทธิภิาพ ต่ลอด้จนสามารถืสร้างรายัได้้และประโยัชั่น์สูงสุด้ให้แก่ธนาคาร

ในปี 2563 เศรษัฐกิจไทยัประสบกับภิาวะหด้ต่ัว เน่�องจากวิกฤต่โรคระบาด้โควิด้-19 อยั่างไรก็ด้้ ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ยัังคง
สร้างรายัได้้รวมเพ่�มข้้�นจากปีท้�ผู้่านมา อ้กทั�งสามารถืรักษัาฐานสินเชั่่�อลูกค้ารายัใหญ่ท้�ม้คุณภิาพด้้อยั่างต่่อเน่�อง 
โด้ยัม้ยัอด้อนุมัต่ิวงเงินสินเชั่่�อใหม่ประมาณ 22 พันล้านบาท ส่งผู้ลให้ม้รายัได้้ด้อกเบ้�ยัเต่ิบโต่ประมาณร้อยัละ 13 และ 
รายัได้้ค่าธรรมเน้ยัมเต่ิบโต่ร้อยัละ 22

ท้�ผู้่านมา ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ประสบความสำาเร็จอยั่างสูงในการควบคุมคุณภิาพลูกหน้�สินเชั่่�อทั�งรายัเด้ิมและการอนุมัต่ิ 
รายัใหม่ท้�ม้คุณภิาพด้้ การต่ิด้ต่ามดู้แลลูกหน้�อยั่างใกล้ชั่ิด้โด้ยัใชั่้สัญญาณเต่่อนล่วงหน้าในการบริหารจัด้การคุณภิาพหน้�
ก่อนท้�จะเป็นหน้�ท้�ม้ปัญหา รวมถื่งการแก้ไข้และเร่งรัด้การชั่ำาระหน้�ข้องลูกหน้�ท้�ม้ปัญหาโด้ยัท้มงานเฉพาะท้�ม้ประสิทธิภิาพสูง  
อยั่างไรก็ต่าม จากสถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ทำาให้ในปี 2563 ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ม้หน้�ท้�ม้ปัญหาเพ่�มข้้�น 
ค่อนข้้างมาก ด้ังนั�น ธุรกิจข้นาด้ใหญ่จ่งมุ่งเน้นท้�จะควบคุมค่าใชั่้จ่ายัในการด้ำาเนินงานให้ต่ำ�ากว่างบประมาณ ซึ่่�งสามารถื
ลด้ลงได้้ต่ามแผู้นงานท้�วางไว้
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รายัได้้ส่วนใหญ่ยัังคงมาจากลูกค้ากลุ่มท้�ม้ความสำาคัญต่่อธนาคารและไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผูู้้ให้บริการหลัก รวมทั�ง
กลุ่มท้�ม้แผู้นการข้ยัายัธุรกิจไปยัังอาเซึ่้ยัน ซึ่่�งสอด้คล้องกับกลยัุทธ์และแนวคิด้ท้�ว่า  “Be More Relevant to Important 
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”  

ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ประสบความสำาเร็จในการข้ยัายัธุรกิจไปยัังประเทศในกลุ่มอาเซึ่้ยัน และ CLMV (กัมพูชั่า ลาว เม้ยันมา
เวียัด้นาม) อยั่างเด้่นชั่ัด้ จากการท้�ธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั เป็นหน่�งในสมาชั่ิกข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ ท้�ม้ศักยัภิาพทางด้้าน 
เงินทุน บุคลากร และเคร่อข้่ายัพันธมิต่รในกลุ่มประเทศอาเซึ่้ยัน ทำาให้ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ประสบความสำาเร็จในการทำาธุรกิจ
กับกลุ่มลูกค้าข้นาด้ใหญ่ท้�ม้เคร่อข้่ายัการลงทุนสูงทั�งในประเทศและการข้ยัายัการลงทุนไปยัังต่่างประเทศ โด้ยัเฉพาะประเทศ
ในอาเซึ่้ยัน โด้ยัสามารถืต่อบโจทยั์ความต่้องการข้องลูกค้าได้้รวด้เร็วและให้บริการได้้ต่รงต่ามความคาด้หวัง ทั�งน้�ธนาคาร
ได้้ร่วมม่อกับธนาคารในกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ ข้ยัายัฐานรายัได้้ให้กับกลุ่มในต่่างประเทศได้้อยั่างต่่อเน่�อง 

บรรษัที่ธุรกิิจ แลัะธุรกิิจสำถ�บันกิ�รเงิน ปีระเที่ศไที่ย แลัะ CLMV

บรรษััทธุรกิจข้องธนาคารให้บริการทางการเงินท้�ครอบคลุมผู้ลิต่ภิัณฑ์์ทางการเงินครบวงจร เชั่่น การให้สินเชั่่�อหมุนเวียัน 
ในกิจการทั�วไป สินเชั่่�อเพ่�อการลงทุนในสินทรัพยั์ถืาวร สินเชั่่�อโครงการ และสินเชั่่�อเพ่�อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั�ง
บริการทางการเงินอ่�น ๆ ท้�ม้ความหลากหลายั ไม่ว่าจะเป็นบริการจัด้การด้้านการเงิน หร่อการปริวรรต่เงินต่ราต่่างประเทศ
แก่กลุ่มลูกค้าข้นาด้ใหญ่ครอบคลุมภิาคธุรกิจท้�หลากหลายั อาทิ ภิาคธุรกิจเชั่ิงพาณิชั่ยั์ ภิาคอุต่สาหกรรม ภิาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยั์และข้นส่ง เป็นต่้น ในข้ณะท้�ธุรกิจสถืาบันการเงิน ประเทศไทยั และ CLMV ให้บริการทางการเงินครอบคลุม
ลูกค้าสถืาบันการเงินทั�งประเภิทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถืาบันการเงินอ่�น เชั่่น ธุรกิจลิสซึ่ิ�ง ธุรกิจหลักทรัพยั์ ธุรกิจหลัก
ทรัพยั์จัด้การกองทุน ธุรกิจประกันภิัยั เป็นต่้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท้�ม้ความผูู้กพันอันยัาวนานกับธนาคาร ธนาคาร
จ่งเป็นเสม่อนพันธมิต่รทางธุรกิจผูู้้อยัู่เค้ยังข้้างและให้การสนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เต่ิบโต่อยั่างมั�นคงและยัั�งยั่น 
ควบคู่ไปกับการเป็นส่�อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโด้ยัผู้่านเคร่อข้่ายัข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้

บรรษััทธุรกิจและธุรกิจสถืาบันการเงิน ประเทศไทยั และ CLMV ได้้ศ่กษัาข้้อมูลธุรกิจและภิาวะอุต่สาหกรรมอยั่างใกล้ชั่ิด้ 
ร่วมกับสำานักวิจัยั และร่วมม่อกับบริหารความเส้�ยังในการข้ยัายัสินเชั่่�อไปยัังธุรกิจท้�อยัู่ในประเภิทอุต่สาหกรรมท้�ม้ 
แนวโน้มความเส้�ยังต่ำ�า การมุ่งเน้นลูกค้าข้นาด้ใหญ่ท้�ม้ฐานะการเงินแข้็งแกร่ง และม้แผู้นการข้ยัายัการลงทุนไปยัังอาเซึ่้ยัน
 รวมทั�งการให้สินเชั่่�อท้�สามารถืสร้างรายัได้้ต่่อเน่�องจากผู้ลิต่ภิัณฑ์์และธุรกรรมอ่�น (Cross-selling) เชั่่น สินเชั่่�อโครงการ
ข้นาด้ใหญ่ ท้�ชั่่วยัสร้างรายัได้้ครบวงจร ทั�งรายัได้้ด้อกเบ้�ยั รายัได้้ค่าธรรมเน้ยัม รายัได้้ท้�ปร้กษัาทางการเงิน รวมถื่ง
รายัได้้จากการข้ายัผู้ลิต่ภิัณฑ์์ธุรกรรมการเงิน เคร่�องม่อป้องกันความเส้�ยัง การประกันการจัด้จำาหน่ายัต่ราสารหน้�และ 
ต่ราสารทุน เพ่�อต่อบสนองความต่้องการด้้านการเงินข้องลูกค้าในทุกรูปแบบ 

สำาหรับแผู้นธุรกิจท้�จะก้าวไปข้้างหน้านับจากปี 2564 เป็นต่้นไป บรรษััทธุรกิจและธุรกิจสถืาบันการเงิน ประเทศไทยั และ 
CLMV มุ่งเน้นการสร้างรายัได้้ท้�มั�นคงและต่่อเน่�อง โด้ยัให้ความสำาคัญกับการบริหารและวางแผู้นการข้ายัให้กับลูกค้าหลัก 
(Key Account Management and Planning) เพ่�อสร้างรายัได้้ประจำา (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้าง 
รายัได้้ต่่อเน่�องจากผู้ลิต่ภิัณฑ์์และธุรกรรมอ่�น (Cross-selling) โด้ยัใชั่้กลยัุทธ์การวางแผู้นมุ่งเน้นหารายัได้้จากกลุ่มลูกค้า
ท้�สำาคัญท้�คัด้เล่อกข้้�นมาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการข้ยัายัฐานลูกค้าใหม่ท้�ม้ศักยัภิาพ โด้ยัยัังคงเน้นการรักษัาคุณภิาพ
สินทรัพยั์ท้�ด้้ข้้�นอยั่างต่่อเน่�องมาทุกปี นอกจากน้� ยัังคงเด้ินหน้าข้ยัายัธุรกิจและการให้บริการในระด้ับอาเซึ่้ยัน ต่ลอด้จน
การเพ่�มธุรกิจจากลูกค้าต่่างประเทศท้�เข้้ามาลงทุนในประเทศไทยั ภิายัใต่้การผู้สานพลังความร่วมม่อกับกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้
ในประเทศต่่างๆต่่อไป

ว�ณิชธนกิิจ

วาณิชั่ธนกิจข้องธนาคารประกอบด้้วยับุคลากรท้�ม้ประสบการณ์ ความสามารถื และความชั่ำานาญในธุรกิจซึ่่�งมุ่งเน้นท้�
จะนำาเสนอทางเล่อกทางการเงินท้�ด้้ท้�สุด้ให้แก่ลูกค้าและเป็นผูู้้ให้บริการท้�ปร้กษัาทางการเงิน และ/หร่อ จัด้หาแหล่งเงินทุน 
ซึ่่�งรวมถื่งการระด้มทุนทางธุรกิจ 

นอกจากน้� วาณิชั่ธนกิจยัังได้้ทำางานอยั่างใกล้ชั่ิด้กับบรรษััทธุรกิจในการจัด้การเงินกู้สำาหรับสินเชั่่�อข้นาด้ใหญ่และสินเชั่่�อ
โครงการบางรายั เพ่�อให้สามารถืต่อบสนองความต่้องการข้องลูกค้าได้้มากท้�สุด้

ธนาคารยัังได้้ม้การเสริมสร้างจุด้แข้็งอยั่างต่่อเน่�องร่วมกับกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ ในการจัด้ให้ม้เจ้าหน้าท้�ท้�ม้ความเชั่้�ยัวชั่าญ 
ในแต่่ละอุต่สาหกรรมเป็นผูู้้ดู้แล โด้ยัประสานงานแลกเปล้�ยันความรู้และข้้อมูลอุต่สาหกรรมในระด้ับอาเซึ่้ยัน เพ่�อให้สามารถื
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นำาเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้าอยั่างครบวงจร ซึ่่�งรวมถื่งการให้คำาปร้กษัาด้้านกลยัุทธ์และคำาแนะนำาท้�เป็นประโยัชั่น์ต่่อ
การด้ำาเนินธุรกิจข้องลูกค้า ด้ังนั�น จ่งสามารถืเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพ่�มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า รวมทั�งการพัฒนา
ความสามารถืในการแข้่งข้ันและการคิด้ค้นผู้ลิต่ภิัณฑ์์นวัต่กรรมทางการเงินต่่างๆท้�เหมาะสมกับลูกค้าด้้วยั

การผู้น่กกำาลังข้องบรรษััทธุรกิจ ธุรกิจสถืาบันการเงิน ประเทศไทยั และ CLMV และวาณิชั่ธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
ในระด้ับอาเซึ่้ยัน จะทำาให้ธนาคารม้ศักยัภิาพในการก้าวสู่การเป็นธนาคารท้�สำาคัญและม้ความหมายัสำาหรับลูกค้าท้�ม้ความ
สำาคัญต่่อธนาคาร นับเป็นความก้าวหน้าอ้กข้ั�นในการร่วมกันก้าวสู่ธุรกิจการลงทุนในระด้ับอาเซึ่้ยัน

ในปี 2563 การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ได้้ส่งผู้ลกระทบต่่อธุรกิจทุกภิาคส่วน ธุรกรรมต่ราสารทุนข้องธนาคารได้้
ลด้ลงต่ามสภิาวะต่ลาด้ อยั่างไรก็ด้้ ธุรกรรมต่ราสารหน้�ข้องธนาคารยัังคงเต่ิบโต่ และทำารายัได้้เพ่�มข้้�นจนเป็นสถืิต่ิสูงสุด้
เม่�อเท้ยับกับชั่่วงท้�ผู้่านมา 

ในปี 2563 ธนาคารม้ธุรกรรมสำาคัญๆท้�ประสบความสำาเร็จด้ังน้�

ติราสารหนี� หน้าท้�
มูลค่ารวม 
(ล้านบาท)

การไฟื้ฟื้้าส่วนภิูมิภิาค ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั/
ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั    

 32,500.00

การรถืไฟื้แห่งประเทศไทยั ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั  20,400.00 

บริษััท ท้พ้ไอ โพล้น จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั/ 
ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั   

10,163.33

บริษััท ทรู มูฟื้ เอชั่ ยัูนิเวอร์แซึ่ล คอมมูนิเคชั่ั�น จำากัด้ ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  8,455.65 

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั่ั�น จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  6,787.20 

บริษััท เจริญโภิคภิัณฑ์์อาหาร จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  4,487.98 

ธนาคารเพ่�อการส่งออกและนำาเข้้าแห่งประเทศไทยั ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั/    
ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั

4,000.00

บริษััท ซึ่้พ้เอฟื้ (ประเทศไทยั) จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  2,913.76 

บริษััท เม่องไทยั แคปปิต่อล จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  2,097.40 

บริษััท ไออาร์พ้ซึ่้ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  1,916.22 

บริษััท แสนสิริ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  1,916.00 

บริษััท ศร้สวัสด้ิ์ คอร์ปอเรชั่ั�น จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  1,842.71 

บริษััท สวนอุต่สาหกรรมโรจนะ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั  1,600.00 

บริษััท สยัามแก๊ส แอนด้์ ปิโต่รเคม้คัลส์ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  1,377.67 

บริษััท เอสซึ่้ แอสเสท คอร์ปอเรชั่ั�น จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั/    
ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั

 1,100.00

บริษััท โต่โยัต่้า ล้สซึ่ิ�ง (ประเทศไทยั) จำากัด้ ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  737.00 

บริษััท เสนาด้้เวลลอปเม้นท์ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  620.00 

บริษััท อนันด้า ด้้เวลลอปเม้นท์ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  584.10 

บริษััท โนเบิล ด้้เวลลอปเมนท์ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  451.70 

บริษััท พ้ท้จ้ เอ็นเนอยั้ จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  333.33 

บริษััท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ต้่� จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  318.00 

บริษััท ลลิล พร็อพเพอร์ต้่� จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้การการจัด้จำาหน่ายั  159.60 

บริษััท กรุงไทยัคาร์เร้นท์ แอนด้์ ล้ส จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้จัด้การการจัด้จำาหน่ายั  100.00 

รายงานประจำาปี
2563 41



ติราสารทุน หน้าท้�
มูลค่ารวม
(ล้านบาท) 

บริษััท เซ็ึ่นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่ั�น จำากัด้ (มหาชั่น) ผูู้้ร่วมจัด้จำาหน่ายัในต่่างประเทศ 
(CIMB Investment Bank 
Berhad)

78,124.20

ทรัสต่์เพ่�อการลงทุนในสิทธิการเชั่่าอสังหาริมทรัพยั์ภิิรัชั่ออฟื้ฟื้ิศ 
(เพ่�มทุนครั�งท้� 1)

ต่ัวแทนจำาหน่ายั 2,737.61

พื่าณิชย์ธนกัิจ

พาณิชั่ยั์ธนกิจข้องธนาคารให้บริการลูกค้าวิสาหกิจข้นาด้กลางและข้นาด้ยั่อม (SMEs) โด้ยัมุ่งเน้นลูกค้าท้�อยูั่ในพ่�นท้�
กรุงเทพมหานครเป็นหลัก ด้้วยัโปรแกรมสินเชั่่�อต่ลอด้จนการพ่จารณาวงเงินสินเชั่่�อให้ม้ความเหมาะสมกับการ 
ด้ำาเนินธุรกิจข้องลูกค้าเพ่�อต่อบสนองความต่้องการท้�หลากหลายัข้องลูกค้าได้้อยั่างเหมาะสม

ท่ามกลางสถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ในปี 2563 พาณิชั่ยั์ธนกิจได้้ม้การปรับแนวทางการ 
ด้ำาเนินธุรกิจโด้ยัเน้นการให้ความชั่่วยัเหล่อแก่ลูกค้าเดิ้มแทนการข้ยัายัสินเช่ั่�อใหม่ อ้กทั�งยัังเร่งด้ำาเนินการต่ามนโยับายัข้อง 
ภิาครัฐและมาต่รการความชั่่วยัเหล่อต่่างๆข้องธปท. ในการแบ่งเบาภิาระและชั่่วยัให้ลูกค้าสามารถืด้ำาเนินธุรกิจในภิาวะ 
เศรษัฐกิจชั่่วงน้�ต่่อไปได้้ สำาหรับปี 2564 ท้�ม้การแพร่ระบาด้ระลอก 2 ข้องโรคโควิด้-19 ต่ั�งแต่่ต่้นปีแนวทางการด้ำาเนิน 
ธุรกิจข้องพาณิชั่ยั์ธนกิจยัังคงมุ่งเน้นการให้ความชั่่วยัเหล่อแก่ลูกค้าเด้ิม และพร้อมด้ำาเนินการต่ามมาต่รการให้ 
ความชั่่วยัเหล่อข้องทางการและหน่วยังานกำากับดู้แล เพ่�อให้ความชั่่วยัเหล่อและประคับประคองธุรกิจข้องลูกค้าให้ผู้่านพ้น
วิกฤต่การณ์น้�ไปได้้

ธุรกัิจบีริหารเงิน

ธุรกิจบริหารเงินข้องธนาคารจัด้หาผู้ลิต่ภิัณฑ์์และบริการทางการเงินท้�ครอบคลุมสินทรัพยั์หลายัประเภิท เพ่�อชั่่วยัลูกค้า
บริหารความเส้�ยัง การลงทุน และหน้�สิน ต่ลอด้จนระด้มทุนผู้่านต่ลาด้ต่ราสารหน้� นอกจากน้�ยัังทำาหน้าท้�บริหารจัด้การ
การระด้มเงินและบริหารสภิาพคล่องข้องธนาคาร ให้สอด้คล้องต่ามข้้อกำาหนด้และกฎเกณฑ์์ท้�เก้�ยัวข้้องและใชั่้ประโยัชั่น์
สูงสุด้จากสินทรัพยั์ต่ามกรอบการด้ำาเนินธุรกิจท้�กำาหนด้

ปี 2563 เป็นอ้กปีหน่�งท้�ธุรกิจบริหารเงินประสบความสำาเร็จในการด้ำาเนินงาน โด้ยัม้รายัได้้เพ่�มข้้�นอยั่างต่่อเน่�องในอัต่ราท้�สูง
กว่าเป้าหมายั แม้ว่าจะเกิด้วิกฤต่ด้้านสุข้ภิาพทั�วโลก (โรคโควิด้-19) ความไม่แน่นอนทางการเม่องในประเทศ และการชั่ะลอตั่ว 
ทางเศรษัฐกิจ

ความสำาเร็จในปีท้�ผู้่านมาเป็นผู้ลส่บเน่�องจากปัจจัยัต่่อไปน้�
-  ความร่วมม่อเป็นอยั่างด้้ระหว่าง ธุรกิจบริหารเงิน และหน่วยังานธุรกิจอ่�น ๆ ในธนาคาร 
-  คุณสมบัต่ิข้องผู้ลิต่ภิัณฑ์์ท้�เหน่อกว่า และการบริหารจัด้การในต่ลาด้ต่ราสารอนุพันธ์ ต่ราสารหน้� ต่ราสารทุน และ

อัต่ราแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่างประเทศ

ผู้ลงานเหล่าน้�ทำาให้ธนาคารได้้รับรางวัลทั�งสิ�น 9 รางวัล ด้ังน้�
The Asset Triple A Award
1) Best Bank for Investment Solutions 
 1.1 Rates
 1.2 Equity
 1.3 Credit
2) Best Structured Investment and Financing Solutions
 2.1 Rates (Step up Range Callable Range Accrual Debenture)
 2.2 Credit (USD Credit Linked Structured Debenture with Cross Currency Hedging)
 2.3 Fund (Multi Fixed Income Platform for Fund Linked Note)
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The Asset Benchmark Research
3) The Region’s Best Local Currency Bond Individual in Sales (Ranked No. 3 and No. 5)

ASIAMONEY FX Survey
4) Best Counterparty in Thailand (Asian Banks)

Asia Risk Award
5)   Thailand House of The Year

นอกจากน้� ธนาคารยัังเป็นหน่�งในผูู้้ม้บทบาทสำาคัญในต่ลาด้ทุนข้องประเทศไทยัในปี 2563 ดั้งต่่อไปน้�
• อันด้ับท้� 1 ด้้านมูลค่าการซึ่่�อข้ายัต่ราสารหน้� (ท้�ม้อายัุคงเหล่อ > 1 ปี) โด้ยัม้ส่วนแบ่งการต่ลาด้ร้อยัละ 11.5
• อันดั้บท้� 1 ด้้านมูลค่าการซึ่่�อข้ายัต่ราสารหน้�ในต่ลาด้รอง (สำาหรับลูกค้ารายัยั่อยั) โด้ยัม้ส่วนแบ่งการต่ลาด้ 

ร้อยัละ 43.7
• อันด้ับท้� 1 ด้้านมูลค่าการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โด้ยัม้ส่วนแบ่งการต่ลาด้ร้อยัละ 36.3
• อันดั้บท้� 3 ด้้านการเป็นผูู้้รับประกันการจัด้จำาหน่ายัต่ราสารหน้�ในต่ลาด้แรก โด้ยัม้ส่วนแบ่งการต่ลาด้ร้อยัละ 

12.3 และเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยัท้�เปิด้ให้ลูกค้าจองซึ่่�อต่ราสารหน้�ในต่ลาด้แรกผู้่านแอปพลิเคชัั่�นม่อถ่ือ 
โด้ยัม้ยัอด้จองซึ่่�อผู้่านแอปพลิเคชั่ั�นจากนักลงทุนรายัยั่อยั รวมทั�งสิ�น 1,147 ล้านบาท

สำาหรับเส้นทางสู่เป้าหมายัปี 2567 ธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวังการเป็น ‘Thailand Top Treasury House’ สำาหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ และ ‘Best Investment House’ สำาหรับกลุ่มลูกค้ารายัยั่อยั โด้ยัได้้กำาหนด้กลยุัทธ์ในการด้ำาเนินการเพ่�อ
บรรลุเป้าหมายัดั้งต่่อไปน้�
1) เสริมสร้างการทำางานร่วมกันกับพันธมิต่รหน่วยัธุรกิจ เพ่�มการม้ส่วนร่วมข้องลูกค้าให้ล่กซึ่่�งยิั�งข้้�น โด้ยัการทำางาน

ร่วมกับหน่วยังานท้�เก้�ยัวข้้อง เพ่�อระบุความต่้องการข้องลูกค้าและจัด้หาโซึ่ลูชั่ั�นท้�ต่รงกับความต่้องการข้องลูกค้า
ก.  ธุรกิจรายัใหญ่ การป้องกันความเส้�ยัง (อัต่ราแลกเปล้�ยัน อัต่ราด้อกเบ้�ยั ราคาสินค้าโภิคภิัณฑ์์) โซึ่ลูชั่ั�นการลงทุน

(ต่ราสารหน้� หุ้นกู้อนุพันธ์) และการระด้มทุน (ผู้่านต่ลาด้ทุน) สำาหรับลูกค้าองค์กรและสถืาบัน
ข้.  ธุรกิจรายัยั่อยั โซึ่ลูชั่ั�นการบริหารความมั�งคั�ง สำาหรับกลุ่มลูกค้าผูู้้ม้ความมั�งคั�ง และผูู้้ม้ความมั�งคั�งพ่เศษั เชั่่น

ต่ราสารหน้� (ในประเทศ/ต่่างประเทศ) หุ้นกู้อนุพันธ์ บริการรับฝากทรัพยั์สิน บัญชั่้เงินฝากเงินต่ราต่่างประเทศ
และการแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่างประเทศ

2) ข้ยัายัแพลต่ฟื้อร์มด้ิจิทัล พัฒนาชั่่องทางการทำาธุรกรรมผู้่านระบบด้ิจิทัล ได้้แก่ (ก) Web Application สำาหรับ
ลูกค้าภิายัใน ได้้แก่ พนักงานธนาคาร และ (ข้) Mobile Application หร่อ แอปพลิเคชั่ั�นม่อถื่อ สำาหรับลูกค้าภิายันอก  
เพ่�ออำานวยัความสะด้วกและสนับสนุนการข้ายัข้้ามผู้ลิต่ภิัณฑ์์ข้องธุรกิจบริหารเงิน อันจะเป็นการเพ่�มประสิทธิภิาพ
การบริการ และยักระดั้บประสบการณ์ลูกค้า 

ภาวะกัารแข้่งข้ัน - ส่วนแบี่งติลัาด      

หน่วยั (ล้านบาท)

ธนาคาร สินทรัพยั์

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ) เงินรับฝาก

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ)

เงินให้สินเชั่่�อ
แก่ลูกหน้�และ

ด้อกเบ้�ยั
ค้างรับสุทธิ

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ)

ธนาคารกรุงเทพ  3,384,961 16.9%  2,485,597 17.0%  1,896,205 14.8%

ธนาคารไทยัพาณิชั่ยั์  3,280,442 16.4%  2,429,780 16.6%  2,125,942 16.6%

ธนาคารกรุงไทยั  3,226,987 16.1%  2,466,780 16.9%  2,124,250 16.6%

ธนาคารกสิกรไทยั  3,061,407 15.3%  2,340,470 16.0%  2,066,638 16.2%

ธนาคารกรุงศรีอยัุธยัา  2,460,731 12.3%  1,819,223 12.4%  1,609,830 12.6%

ธนาคารทหารไทยั  1,205,404 6.0%  815,678 5.6%  693,775 5.4%

ธนาคารธนชั่าต่  811,183 4.1%  557,957 3.8%  649,686 5.1%
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หน่วยั (ล้านบาท)

ธนาคาร สินทรัพยั์

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ) เงินรับฝาก

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ)

เงินให้สินเชั่่�อ
แก่ลูกหน้�และ

ด้อกเบ้�ยั
ค้างรับสุทธิ

ส่วนแบ่ง
ต่ลาด้ 

(ร้อยัละ)

ธนาคารยูัโอบ้ (ไทยั)  632,342 3.2%  491,560 3.4%  421,662 3.3%

ธนาคารซึ่้ไอเอ็มบ้ไทยั  404,421 2.0%  194,150 1.3%  217,576 1.7%

ธนาคารเก้ยัรติ่นาคิน  354,468 1.8%  252,067 1.7%  262,643 2.1%

ธนาคารทิสโก้  264,921 1.3%  204,859 1.4%  213,802 1.7%

ธนาคารแลนด้์ แอนด้์ เฮาส์  240,085 1.2%  182,735 1.2%  155,838 1.2%

ธนาคารไอซึ่้บ้ซึ่้ (ไทยั)  225,413 1.1%  147,053 1.0%  111,933 0.9%

ธนาคารสแต่นด้าร์ด้ชั่าร์เต่อร์ด้ (ไทยั)  167,167 0.8%  84,329 0.6%  28,800 0.2%

ธนาคารซูึ่มิโต่โม มิต่ซุึ่ยั ทรัสต่์ (ไทยั)  78,454 0.4%  21,719 0.1%  51,280 0.4%

ธนาคารแห่งประเทศจ้น (ไทยั)  68,562 0.3%  47,094 0.3%  45,455 0.4%

ธนาคารไทยัเครด้ิต่เพ่�อรายัยั่อยั  80,721 0.4%  64,626 0.4%  66,823 0.5%

ธนาคารเอเอ็นแซึ่ด้ (ไทยั)  49,406 0.2%  10,052 0.1%  18,960 0.1%

ธนาคารเมกะสากลพาณิชั่ยั์  25,120 0.1%  16,417 0.1%  20,766 0.2%

รวม  20,022,198 100.0%  14,632,146 100.0%  12,781,864 100.0%

แหล่งข้้อมูล: ข้้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 รายัการยั่อแสด้งทรัพยั์และหน้�สิน (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแห่งประเทศไทยั  

กัารจัดหาผู้ลัิติภัณฑ์แลัะบีริกัาร

แหลั่งเงินทีุ่น

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม้เงินรับฝากจำานวน 218.6 พันล้านบาท (รวมรายัการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ต่ลาด้เงิน) เงินกู้ย่ัม (รวมรายัการเงินกู้ย่ัมระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน) 67.6 พันล้านบาท ธนาคารใชั่้เงินทุนประมาณ 
ร้อยัละ 78.5 จากเงินทุนทั�งหมด้สำาหรับเงินให้สินเช่ั่�อรวมด้อกเบ้�ยัค้างรับ ส่วนท้�เหล่อใชั่้ในธุรกรรมรายัการระหว่างธนาคาร
และต่ลาด้เงินและการลงทุน ธนาคารม้การติ่ด้ต่าม Liquidity Gap ทุกชั่่วงเวลาต่ามนโยับายัข้องธนาคารในการควบคุม
การใชั่้ไปข้องแหล่งเงินทุนให้เกิด้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ลสูงสุด้

จากการเปรียับเท้ยับเงินให้สินเชั่่�อและเงินฝาก เงินให้สินเชั่่�อท้�ม้อายัุไม่เกิน 1 ปี ม้จำานวน 60.9 พันล้านบาท ในข้ณะท้� 
เงินให้สินเชั่่�อท้�ม้อายัุมากกว่า 1 ปีม้จำานวน 161.8 พันล้านบาท ในด้้านเงินฝาก เงินฝากท้�ม้อายัุไม่เกิน 1 ปี ม้จำานวน  
216.8 พันล้านบาท และเงินฝากท้�ม้อายัุมากกว่า 1 ปี ม้จำานวน 1.8 พันล้านบาท

อตััร�ส่ำวนเงินกิองทีุ่นตั่อสำินที่รัพย์เสำี�ยง (Capital Adequacy Ratio)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้เงินกองทุนต่่อสินทรัพยั์เส้�ยัง (CAR)  เงินกองทุนชั่ั�นท้� 1 ท้�เป็นส่วนข้องเจ้าข้อง
ต่่อสินทรัพยั์เส้�ยัง (CET1) และเงินกองทุนชั่ั�นท้� 1 ต่่อสินทรัพยั์เส้�ยังอยูั่ท้�ร้อยัละ 21.4  ร้อยัละ15.6 และร้อยัละ15.6 
ต่ามลำาด้ับ  ในข้ณะท้�การด้ำารงเงินกองทุนข้องธนาคารอยูั่ท้�ร้อยัละ 20.7  ร้อยัละ 14.9  และร้อยัละ 14.9 ต่ามลำาด้ับ  
ซึ่่�งเห็นได้้ว่าธนาคารยัังคงรักษัาระดั้บเงินกองทุนข้องธนาคารสูงกว่าเกณฑ์์ข้ั�นต่ำ�าท้�ธนาคารแห่งประเทศไทยักำาหนด้
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หน่วยั:พันล้านบาท
 เงินกองทุน

ข้ั�นต่ำ�าและ
ส่วนเพิ�ม

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคาร

เงินกัองทุน 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61

กองทุนชั่ั�นท้� 1 39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8

เงินกองทุนชั่ั�นท้� 1 
 ท้�เป็นส่วนข้องเจ้าข้อง

39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8

 กองทุนชั่ั�นท้� 2 14.7 13.0 13.0 14.8 13.3 13.2

เงินกองทุนรวม  54.3 47.6 47.9 52.8 45.9 46.0

อัต่ราส่วนเงินกองทุนชั่ั�นท้� 1 8.500% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3%

อัต่ราส่วนเงินกองทุนชั่ั�นท้� 1
 ท้�เป็นส่วนข้องเจ้าข้อง 

7.000% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3%

อัต่ราส่วนเงินกองทุนชั่ั�นท้� 2 5.8% 4.9% 5.2% 5.8% 5.0% 5.4%

อัต่ราส่วนเงินกองทุน
 ต่่อสินทรัพยั์เส้�ยัง 

11.000% 21.4% 18.0% 19.3% 20.7% 17.4% 18.7%

สินทรัพยั์เส้�ยังรวม  254 265.4 247.6 254.6 263.6 246.2

นโยบีายกัารบีริหารความเสี�ยงสภาพื่คลั่อง

ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง หมายัถื่ง ความเส้�ยังท้�ไม่สามารถืชั่ำาระเงินต่ามภิาระผูู้กพันภิายัใต่้ระยัะเวลาท้�กำาหนด้ได้ ้
เป็นผู้ลส่บเน่�องจากการท้�ไม่สามารถืแปลงสินทรัพยั์ในรูปต่่างๆ กลับมาเป็นเงินสด้หร่อจัด้หาเงินทุนได้้ไม่ทันเวลา ซึ่่�งอาจ
ส่งผู้ลกระทบถื่งการด้ำาเนินงานประจำาวันและม้ค่าความสูญเส้ยัท้�ไม่สามารถืยัอมรับได้้ 

วัต่ถุืประสงค์ข้องการบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องข้องธนาคาร ค่อ เพ่�อให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถืต่อบสนอง
ภิาระผูู้กพันเงินสด้ในเวลาท้�เหมาะสมและม้ประสิทธิภิาพทั�งในปัจจุบันและอนาคต่ ด้้วยัเหตุ่น้� การบริหารความเส้�ยัง 
ด้้านสภิาพคล่อง ค่อ การรักษัาระด้ับสินทรัพยั์สภิาพคล่องท้�ม้คุณภิาพด้้และม้การกระจายัพอร์ต่การลงทุนท้�เหมาะสม 
รวมถื่งแหล่งเงินทุนต่่างๆ ภิายัใต่้ภิาวะปกติ่และภิาวะวิกฤต่ เน่�องจากทิศทางข้องธนาคารท้�ต่้องการม้เคร่อข้่ายัท้�กว้างข้้�น
และมุ่งเน้นต่ลาด้ข้นาด้ใหญ่ ธนาคารจ่งมุ่งรักษัาฐานเงินฝากท้�ม้หลากหลายัประเภิท ประกอบด้้วยั เงินฝากออมทรัพยั์ 
เงินฝากกระแสรายัวัน และเงินฝากระยัะยัาว เพ่�อให้ม้ฐานเงินทุนข้นาด้ใหญ่ท้�ม้เสถ้ืยัรภิาพ อ้กทั�งธนาคารยัังคงสำารอง
สภิาพคล่องบางส่วนต่ลอด้ทั�งปี เพ่�อให้การด้ำาเนินงานข้องธนาคารม้ความมั�นคง ทั�งในเชิั่งโครงสร้าง กลยุัทธ์และวิธ้ปฏิิบัต่ิ

การควบคุมและบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง ได้้ม้การมอบหมายัความรับผู้ิด้ชั่อบให้แก่คณะกรรมการ 
บริหารสินทรัพยั์และหน้�สิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่่�งจะจัด้ประชุั่มอยั่างน้อยั 
เด้่อนละครั�ง เพ่�อหาร่อเก้�ยัวกับความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนข้องธนาคาร โด้ยั ALCO  
เป็นผูู้้รับผิู้ด้ชั่อบในการบริหารจัด้การโด้ยัรวมและการกำากับดู้แลสภิาพคล่อง และให้ความคิด้เห็น/ข้้อเสนอแนะต่่อนโยับายั
การบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง ก่อนท้�จะข้อความเห็นชั่อบจากท้�ประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้� ALCO 
ยัังรับผิู้ด้ชั่อบในการพ่จารณาให้ความเห็นชั่อบเพด้านความเส้�ยังและระดั้บความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องท้�ยัอมรับได้้  
โด้ยัม้หน่วยังานบริหารความเส้�ยังด้้านสินทรัพยั์และหน้�สิน (ALM) ซึ่่�งรับผิู้ด้ชั่อบในการกำากับดู้แลต่ามกรอบความเส้�ยัง 
ด้้านสภิาพคล่องโด้ยัทำางานใกล้ชั่ิด้กับหน่วยังานบริหารเงินในการเฝ้าระวังสภิาวะต่ลาด้ อ้กทั�งม้การจัด้ต่ั�ง Funding  
Committee ซึ่่�งม้ตั่วแทนจากหน่วยังานธุรกิจต่่างๆ หน่วยังานการเงิน และหน่วยังานบริหารความเส้�ยังข้องธนาคาร เพ่�อดู้แล
กลยัุทธ์ด้้านการจัด้หาเงินข้องธนาคาร  โด้ยัหน่วยังานด้้านธุรกิจต่่างๆจะทำาหน้าท้�สร้างและรักษัาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ท้�แข้็งแกร่งกับผูู้ฝ้ากเงินและแหล่งเงินทุนอ่�นๆ ทั�งน้� หน่วยังานบริหารเงินทำาหน้าท้�เป็นผูู้บ้ริหารเงินทุนโด้ยัรวมต่ามความจำาเป็น
หร่อภิาวะฉุกเฉิน ธนาคารม้การบริหารจัด้การสภิาพคล่องอยั่างรัด้กุมเพ่�อต่อบสนองความต่้องการในการด้ำาเนินงาน 
ประจำาวัน โด้ยัม้การวัด้และประมาณการกระแสเงินสด้อยั่างสมำ�าเสมอจากการครบกำาหนด้ข้องสินทรัพยั์ หน้�สิน 
ภิาระผูู้กพันนอกงบดุ้ล และต่ราสารอนุพันธ์ ต่ามกรอบระยัะเวลาครบกำาหนด้ทั�งในภิาวะปกติ่และภิาวะวิกฤต่  สำาหรับ 
การบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องสำาหรับบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร เป็นลักษัณะการบริหาร 
แบบรวมศูนยั์ (Centralise) ด้ังนั�น ธนาคารอาจพ่จารณาและอนุมัต่ิวงเงินเพ่�อสนับสนุนสภิาพคล่องข้องบริษััทเหล่านั�น 
ต่ามวงเงินท้�ได้้รับอนุมัต่ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารจะยัังคงให้ความสำาคัญในการข้ยัายัและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกค้ารายัยั่อยั เพ่�อให้สอด้คล้องกับการเติ่บโต่
ข้องสินทรัพยั์ข้องธนาคาร กลยุัทธ์หน่�งในการบริหารสภิาพคล่องข้องธนาคาร ได้้แก่ การผู้ลักดั้นการข้ยัายัเงินฝาก 
ออมทรัพยั์และเงินฝากกระแสรายัวัน (CASA) รวมทั�งเงินฝากประจำารายัยั่อยั ซึ่่�งเป็นแหล่งเงินทุนท้�ม้ต่้นทุนการเงินต่ำ�า 
และมั�นคง ในข้ณะท้�ใชั่้เงินฝาก ตั่�วแลกเงิน หุ้นกู้ระยัะสั�น และหุ้นกู้อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษััทธุรกิจหร่อลูกค้ารายัใหญ่ 
ซึ่่�งม้ความอ่อนไหวในด้้านราคามากกว่าลูกค้ารายัยั่อยั เป็นชั่่องทางในการบริหารความสมดุ้ลข้องการระด้มเงิน 
และสภิาพคล่องข้องธนาคาร โด้ยัธนาคารม้ท้มงานท้�รับผู้ิด้ชั่อบในการวางกลยัุทธ์การต่ลาด้ให้เหมาะสมสำาหรับลูกค้า 
แต่่ละกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข้็งแกร่งยิั�งข้้�น อันจะนำาไปสู่การรักษัาการเติ่บโต่ข้องเงินฝากในระยัะยัาว
นอกจากน้� ธนาคารม้การจัด้ทำาระบบเต่่อนความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องล่วงหน้าซึ่่�งจะม้การติ่ด้ต่ามดู้แลอยั่างใกล้ชั่ิด้ 
ต่ลอด้จนม้แผู้นระด้มสภิาพคล่องในภิาวะฉุกเฉิน ซึ่่�งจะทำาให้ผูู้้บริหารระดั้บสูงข้องธนาคารสามารถืด้ำาเนินมาต่รการต่่างๆ 
ได้้อยั่างม้ประสิทธิภิาพและในภิาวะท้�ข้าด้สภิาพคล่องต่ลอด้จนภิาวะต่ลาด้ท้�ไม่เอ่�ออำานวยัได้้อยั่างม้ประสิทธิผู้ล

กิ�รอนุม้ัติัสำินเชื�อ

ธนาคารม้กระบวนการอนุมัต่ิสินเชั่่�อประเภิทท้�มิใชั่่รายัยั่อยั โด้ยัม้การอนุมัติ่โด้ยัคณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ และ อำานาจ
อนุมัต่ิเฉพาะในการอนุมัต่ิร่วมกันข้องบริหารความเส้�ยังและหน่วยังานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA) 

การอนุมัติ่โด้ยั JDA ม้การกำาหนด้หลักเกณฑ์์โด้ยักำาหนด้ระดั้บวงเงินกลุ่มลูกค้า (Group Exposure) ระดั้บความเส้�ยังข้อง
กลุ่มลูกค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหน้�ข้องหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลักเกณฑ์์ใน
การกำาหนด้ระด้ับอนุมัต่ิ เพ่�อเป็นการลด้จำานวนลูกค้าท้�นำาเสนอต่่อคณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ ทำาให้สามารถือนุมัต่ิ
สินเชั่่�อได้้เร็วข้้�น 

ในกรณ้ท้�ลูกค้ารายันั�นๆไม่อยูั่ในเกณฑ์์ท้�สามารถือนุมัต่ิโด้ยั JDA ได้้ ให้นำาเสนอต่่อคณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ 
เป็นผูู้้พ่จารณาอนุมัต่ิ 

นโยบ�ยหลัักิปีระกิัน 

ธนาคารม้นโยับายัการให้สินเช่ั่�อโด้ยัให้ความสำาคัญต่่อความสามารถืในการชั่ำาระหน้� โด้ยัพ่จารณากระแสเงินสด้จาก 
การด้ำาเนนิงานต่ามปกติ่ข้องลูกค้าและแหล่งอ่�นๆท้�จะนำามาชั่ำาระหน้�ได้ ้ อย่ัางไรก็ต่าม ธนาคารก็ใหค้วามสำาคญัต่่อหลักประกัน 
ท้�จะมาคำ�าประกันการกู้ย่ัมด้้วยั เพ่�อใชั่้เป็นหลักประกันข้องการชั่ำาระหน้�และชั่่วยับรรเทาความเส้ยัหายัข้องธนาคารกรณ้ท้� 
ลูกหน้�ผิู้ด้นัด้ชั่ำาระหน้� สินทรัพยั์ท้�ธนาคารจะพ่จารณารับไว้เป็นหลักประกันประกอบด้้วยั เงินฝาก พันธบัต่รรัฐบาล 
ต่ราสารหน้� ต่ราสารทุน ท้�ดิ้น สิ�งปลูกสร้าง เคร่�องจักร เป็นต่้น โด้ยัพ่จารณามูลค่าหลักประกันและสัด้ส่วนข้องวงเงิน 
ต่่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับระด้ับความเส้�ยังข้องการให้สินเช่ั่�อ อันด้ับเครด้ิต่ข้องผูู้้กู้และสภิาพคล่องข้องหลักประกัน
โด้ยัธนาคารม้นโยับายัการประเมินราคาและต้่ราคาหลักประกันให้เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์การบริหารความเส้�ยังอยั่างม้
ประสิทธิผู้ลและเป็นไปต่ามต่ามหลักเกณฑ์์ข้องธนาคารแห่งประเทศไทยั โด้ยัหลักประกันท้�ธนาคารรับไว้จะต่้องม้การประเมิน
ราคาและความถ้ื�ในการประเมินท้�เป็นไปต่ามนโยับายัท้�ธนาคารกำาหนด้

หลัักิเกิณฑ์กิ�รควบคุม้ดู้แลัแลัะกิ�รตัิด้ตั�ม้หนี� 

ธนาคารได้ก้ำาหนด้หลักเกณฑ์ก์ารปฏิบัิต่งิานในการบรหิารและติ่ด้ต่ามหน้�ท้�มป้ญัหาและท้�มแ้นวโนม้ท้�จะมป้ญัหา  (Watch-list)  
อยั่างใกล้ชั่ิด้ เพ่�อให้สามารถืแก้ปัญหาได้้อยั่างรวด้เร็ว ม้ประสิทธิภิาพ และเพ่�อให้การปฏิิบัต่ิงานในเร่�องการติ่ด้ต่ามหน้�
ม้ปัญหาเป็นมาต่รฐานเด้้ยัวกัน โด้ยัธนาคารได้้กำาหนด้แนวทางการปฏิิบัต่ิในการต่ิด้ต่ามลูกหน้�ท้�ม้แนวโน้มท้�จะม้ปัญหา
และม้การทบทวนแนวทางการปฏิิบัต่ิอยั่างสมำ�าเสมอเพ่�อปรับปรุงประสิทธิภิาพให้ด้้ยิั�งข้้�น นอกเหน่อไปจากการจัด้ชั่ั�น 
ลูกหน้�ต่ามท้�ธนาคารแห่งประเทศไทยักำาหนด้แล้ว ธนาคารยัังม้การจัด้ชั่ั�นหน้�ต่ามเกณฑ์์คุณภิาพ (Qualitative Criteria) 
ซึ่่�งเป็นการจัด้ชั่ั�นล่วงหน้าสำาหรับลูกหน้�ท้�ม้สัญญาณบ่งบอกว่าอาจม้ปัญหาก่อนท้�จะม้การผิู้ด้นัด้ชั่ำาระหน้� ทั�งน้� เพ่�อให้ 
การบริหารจัด้การคุณภิาพกลุ่มลูกหน้�ท้�คาด้ว่าจะม้ปัญหาข้องธนาคารเป็นไปอยั่างม้ประสิทธิภิาพมากข้้�น ธนาคารจ่งได้้
จัด้ทำาแนวทาง การต่ิด้ต่ามและรายังานผู้ลลูกหน้�กลุ่มด้ังกล่าวข้้�นเรียักว่า Early Warning Process เพ่�อใชั่้เป็นแนวทาง
ให้กับเจ้าหน้าท้�สินเช่ั่�อในการต่รวจสอบสถืานะข้องลูกหน้�อยั่างสมำ�าเสมอ โด้ยัม้การกำาหนด้ Early Warning Indicators 
ซึ่่�งหากพบว่าม้แนวโน้มท้�จะเป็นปัญหาในอนาคต่ จะได้้ม้การกำาหนด้แผู้นการปฏิิบัต่ิต่่อลูกหน้�ด้ังกล่าวให้เหมาะสมและ 
ทันท่วงท้เพ่�อลด้ความเส้�ยังให้แก่ธนาคาร ทั�งน้� ลูกหน้�ท้�คาด้ว่าจะม้ปัญหาด้ังกล่าว จะถืูกจัด้ให้เป็นลูกหน้�กลุ่ม Watch List 
โด้ยัแบ่งเป็น 3 ระด้ับต่ามความรุนแรงข้องปัญหาและความเส้�ยัง ค่อ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch 
List – High ในส่วนข้องกลุ่ม Watch List – Low และ Watch List – Medium ยัังถื่อว่าเป็นลูกหน้�จัด้ชั่ั�นปกต่ิข้องธนาคาร
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(Performing – Stage 1) ข้ณะท้�กลุ่ม Watch List – High  ถื่อเป็นลูกหน้�ท้�ม้การเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญข้องความเส้�ยัง
ด้้านเครดิ้ต่ (Under-performing – Stage 2) โด้ยัลูกหน้�กลุ่ม Watch List ทั�ง 3 ระดั้บดั้งกล่าว รวมถื่งลูกหน้�ท้�เป็นสินเชั่่�อ
ท้�ไม่ก่อให้เกิด้รายัได้้ ท้�ม้ยัอด้หน้�เกินกว่า 10 ล้านบาทข้้�นไป จะม้การรายังานสถืานะและความค่บหน้าในการแก้ไข้ปัญหา
ต่่อคณะกรรมการคุณภิาพสินทรัพยั์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจำาทุกเด้่อน 

คณะกรรมการคุณภิาพสินทรัพยั์ จัด้ตั่�งข้้�นเพ่�อต่ิด้ต่าม ดู้แล ให้คำาแนะนำาและพ่จารณาอนุมัต่ิการจัด้การหน้�ข้องลูกหน้�
กลุ่มดั้งกล่าว รวมถื่งลูกหน้�กลุ่มอ่�นท้�ธนาคารต่้องดู้แลใกล้ชั่ิด้ เพ่�อให้ธนาคารสามารถืจัด้การหน้�ท้�ม้ปัญหาและหน้�ท้�ม้
แนวโน้มจะม้ปัญหาได้้อยั่างม้ประสิทธิภิาพมากข้้�น ทั�งในการปรับระด้ับการจัด้ชั่ั�นลูกหน้� การต่ั�งสำารอง และการด้ำาเนิน
การเพ่�อเรียักค่นหน้� ซึ่่�งจะเป็นการชั่่วยัลด้ความเส้ยัหายัข้องธนาคารและทำาให้ธนาคารม้โอกาสได้้รับเงินค่นจากสินเชั่่�อ 
ท้�ม้ปัญหากลับมาสูงข้้�น

นอกจากน้� ในส่วนข้องสินเช่ั่�อท้�ไม่ก่อให้เกิด้รายัได้้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพยั์รอการข้ายั (Non- 
Performing Asset: NPA)  ธนาคารได้้ปรับปรุงนโยับายัการบริหารและหลักเกณฑ์์การคำานวณมูลค่าเพ่�อการจำาหน่ายั
จากการคิด้ลด้กระแสเงินสด้ท้�คาด้ว่าจะได้้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาต่ลาด้ (Fair Market Value) 
โด้ยัให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส สามารถืต่รวจสอบได้้ และชั่่วยัลด้ความเส้ยัหายัต่่อธนาคาร

นโยบ�ยกิ�รปีรับปีรุงโครงสำร้�งหนี� 

ธนาคารม้นโยับายัท้�จะด้ำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้�ข้องลูกหน้�ท้�ให้ความร่วมม่อ ม้ศักยัภิาพ และม้แนวโน้มสามารถื
ปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไข้ท้�ต่กลงกันใหม่ได้้ ทั�งน้� เพ่�อให้ธนาคารและลูกหน้�ได้้รับประโยัชั่น์จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้�ร่วมกัน 
กล่าวค่อ ธนาคารม้โอกาสได้้รับชั่ำาระหน้�ค่นสูงสุด้ หร่อม้ส่วนสูญเส้ยัต่ำ�าสุด้ ในข้ณะท้�ลูกหน้�ยัังคงสามารถืด้ำาเนินธุรกิจได้้
ต่่อไป แต่่อาจจะต่้องรับความสูญเส้ยับางส่วนข้องต่นด้้วยั โด้ยัธนาคารจะด้ำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้�ต่ามหลักเกณฑ์์ 
ข้องธปท. และระมัด้ระวังมิให้เป็นการหล้กเล้�ยังการจัด้ชัั่�นหน้� การกันเงินสำารองเพ่�ม และหลักเกณฑ์์การระงับรับรู้ 
ด้อกเบ้�ยัค้างรับเป็นรายัได้้

ธนาคารพ่จารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้� โด้ยัธนาคารจะถื่อปฏิิบัติ่ต่ามหลักเกณฑ์์ ขั้�นต่อนและวิธ้การท้�กำาหนด้ไว้ 
สำาหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้�ซึ่่�งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหน้� การอนุมัต่ิ การจัด้ทำาเอกสารสัญญา 
การต่ิด้ต่ามและประเมินผู้ล ซึ่่�งการปฏิิบัต่ิด้ังกล่าวจะต่้องสอด้คล้องกับกฎข้้อบังคับข้องทางการและข้องธนาคาร นอกเหน่อ
จากหน่วยังานภิายัในข้องธนาคารเป็นผูู้้รับผิู้ด้ชั่อบในการด้ำาเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหน้�แล้ว 
บางกรณ้ธนาคารอาจมอบหมายัให้บุคคลท้�สามท้�เป็นผูู้้ชั่ำานาญการเฉพาะซึ่่�งได้้รับอนุญาต่ให้ประกอบธุรกิจท้�ปร้กษัา 
ทางการเงินให้เป็นท้�ปร้กษัาทางการเงินหร่อทำาการปรับปรุงโครงสร้างหน้�แทนธนาคารได้้ โด้ยัเง่�อนไข้ปรับปรุง 
โครงสร้างหน้�จะต่้องนำาเสนอข้ออนุมัต่ิต่่อคณะกรรมการธนาคาร หร่อคณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ หร่อคณะกรรมการ
คุณภิาพสินทรัพยั์ หร่อผูู้้ม้อำานาจอนุมัติ่ต่ามคำาสั�งข้องธนาคาร

นโยบ�ยกิ�รจัด้ชั�นสำินที่รัพย์แลัะกิ�รตัั�งสำำ�รองค่�เผ่ื�อหนี�สำงสำัยจะสำูญ 

ธนาคารได้้ปฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ข้องธปท. ต่ามประกาศธปท. ท้� สนส. 23/2561 เร่�อง หลักเกณฑ์์การจัด้ชั่ั�นและการกัน 
เงินสำารองข้องสถืาบันการเงิน ลงวันท้� 13 ธันวาต่ม 2561 ท้�กำาหนด้ให้การจัด้ชั่ั�นและการกันสำารองสอด้คล้องกับ
มาต่รฐานการรายังานทางการเงิน ฉบับท้� 9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน ซึ่่�งม้ผู้ลบังคับใชั่้ตั่�งแต่่วันท้� 1 มกราคม 2563  
เป็นต่้นไป โด้ยัจัด้ชั่ั�นสินทรัพยั์และภิาระผูู้กพันทางการเงินเป็น 3 ประเภิท ได้้แก่ (1) สินทรัพยั์และภิาระผูู้กพัน
ทางการเงินท้�ม้การด้้อยัค่าด้้านเครด้ิต่ (Non-performing) (2) สินทรัพยั์และภิาระผูู้กพันทางการเงินท้�ม้ 
การเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญข้องความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่ (Under-performing) และ (3) สินทรัพยั์และภิาระผูู้กพัน 
ทางการเงินท้�ไม่ม้การเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญข้องความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ (Performing) ต่ลอด้จนให้ม้การกันสำารอง 
เพ่�อรองรับผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น (Expected Credit Loss) 

นโยบ�ยกิ�รที่ำ�ธุรกิรรม้ภ�ยในกิลุ่ัม้ธุรกิิจที่�งกิ�รเงิน

เพ่�อให้เป็นไปต่ามหลักธรรมาภิิบาลท้�ด้้ ธนาคารได้้จัด้ทำานโยับายัการทำาธุรกรรมภิายัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สำาหรับ 
ใชั่้เป็นแนวทางในการบริหารความเส้�ยังการทำาธุรกรรมภิายัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอยั่างม้ประสิทธิภิาพ สามารถื
ระบุ วัด้ ต่ิด้ต่ามและควบคุมความเส้�ยังท้�อาจเกิด้ข้้�นจากการทำาธุรกรรมต่่างๆได้้
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นโยับายัฉบับน้�กำาหนด้ให้การทำาธุรกรรมภิายัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่้องเป็นไปต่ามกฎเกณฑ์์ข้องธปท. กล่าวค่อ  
กระบวนการในการทำาธุรกรรมภิายัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต่้องเป็นกระบวนการเด้้ยัวกับการทำาธุรกรรม 
กับบุคคลทั�วไป การทำาเอกสารสัญญาท้�ม้ผู้ลบังคับทางกฎหมายัและข้้อกำาหนด้/เง่�อนไข้ต่่างๆ จะต่้องเป็นไปต่ามปกต่ิ 
เสม่อนหน่�งการทำาธุรกรรมกับบุคคลทั�วไปท้�ม้ความเส้�ยังระด้ับเด้้ยัวกัน เป็นต่้น

กัิจกัรรมแลัะกัารดÓเนินงานด้านภาพื่ลัักัษณ์ที�สÓคัญในรอบีป็ี

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายัสำาหรับมวลมนุษัยัชั่าติ่ในการเผู้ชิั่ญหน้าและรับม่อกับสถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้อง 
โรคโควิด้-19 ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบต่่อการขั้บเคล่�อนเศรษัฐกิจทั�วโลก รวมถื่งการปรับเปล้�ยันพฤติ่กรรมการใชั่้ชั่้วิต่ในรูปแบบ 
“วิถ้ืใหม่” (New Normal) ข้องคนในสังคมเพ่�อให้สามารถืด้ำารงอยัู่ในสังคมได้้อยั่างปกต่ิ 
   
ธนาคาร ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั ต่ระหนักถื่งภิารกิจสำาคัญในฐานะสถืาบันทางการเงินท้�ต่้องร่วมข้ับเคล่�อนเศรษัฐกิจและสังคม 
ให้ก้าวไปข้้างหน้า โด้ยัด้ำาเนินการต่ามนโนบายัข้องธปท. ด้้วยัมาต่รการชั่่วยัเหล่อลูกค้าข้องธนาคารและบริษััทในเคร่อ 
ท้�ได้้รับความเด้่อด้ร้อนจากสถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้้าใจใน
เร่�องการทำาธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบวิถ้ืใหม่ท้�เน้นการปรับต่ัวเข้้าสู่โลกด้ิจิทัลมากข้้�น สอด้คล้องกับกลยัุทธ์ข้อง 
ธนาคารท้�มุ่งมั�นในการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั่ั�นนำาข้องอาเซึ่้ยันท้�ข้ับเคล่�อนด้้วยัเทคโนโลยั้ด้ิจิทัล (Digital-led Bank  
with ASEAN Reach) ภิายัใต่้คำามั�นสัญญาข้องแบรนด้์ (Brand Promise) “FORWARD” ต่ามนโยับายัข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ 
เพ่�อต่อกยัำ�าจุด้ยั่นข้องธนาคารท้�ให้ความสำาคัญกับความต่้องการข้องลูกค้าแต่่ละกลุ่ม และพร้อมสนับสนุนความ
ต่้องการข้องลูกค้าในการมุ่งสู่เป้าหมายัท้�ตั่�งไว้ ซึ่่�งถ่ือเป็นพันธกิจหลักในการสร้าง Brand Awareness ให้เป็นท้�รู้จัก 
ในวงกว้างมากข้้�น 

ปี 2563 จ่งเป็นปีท้�ธนาคารให้ความสำาคัญกับการส่�อสารเพ่�อเช่ั่�อมต่่อจุด้ (Connecting the Dots)  โด้ยัเฉพาะอยั่างยิั�ง 
การส่�อสารในภิาวะวิกฤต่ (Crisis Communications) โด้ยัการใชั่้ส่�อสังคมออนไลน์ข้องธนาคาร ทั�ง Facebook, LINE, 
Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube ในการนำาเสนอข้้อมูลมาต่รการความชั่่วยัเหล่อลูกค้าข้องธนาคาร 
และบริษััทในเคร่อ ข้้อมูลผู้ลิต่ภัิณฑ์์ เร่�องน่ารู้ทางการเงิน กิจกรรมและโปรโมชัั่�นทางการต่ลาด้ หร่อแม้แต่่ความรู้ทั�วไปในชั่้วิต่ 
ประจำาวัน ต่ลอด้จนการส่�อสารเพ่�อเช่ั่�อมต่่อระหว่างพนักงานข้องธนาคารท้�ปฏิิบัติ่งานท้�สำานักงานใหญ่ สาข้า และท้�บ้าน
ด้้วยัชั่่องทาง CIMB Thai Internal Live ซึ่่�งเป็น เฟื้ซึ่บุ๊กกลุ่มปิด้ (Facebook Closed-group) ข้องธนาคาร เพ่�อสร้าง
โอกาสในการเรียันรู้องค์ความรู้นวัต่กรรมทางการเงิน พร้อมกับทำาความเข้้าใจกับสถืานการณ์ท้�เกิด้ข้้�น รวมถื่งรับทราบ
แนวทางการปฏิิบัติ่งานเพ่�อความต่่อเน่�องทางธุรกิจ เพราะธนาคารเช่ั่�อว่าจุด้เริ�มต่้นในการสร้างแบรนด้์ท้�ด้้ และการให้บริการ
ท้�ด้้ควรเริ�มต่้นจากความเข้้าใจข้องพนักงานในองค์กร เพ่�อให้สามารถืส่งมอบผู้ลิต่ภิัณฑ์์และบริการท้�ด้้ม้คุณภิาพแก่ลูกค้า 

แม้ว่าสถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 จะส่งผู้ลกระทบต่่อการด้ำาเนินชั่้วิต่ข้องคนในสังคม และการด้ำาเนินธุรกิจ 
ทุกภิาคส่วน แต่่ในอ้กด้้านหน่�งสถืานการณ์ดั้งกล่าวก็เป็นปัจจัยักระตุ่้นให้โลกธุรกิจปรับต่ัวรอบทิศทางเพ่�อให้สามารถื
ด้ำาเนินธุรกิจได้้อยั่างต่่อเน่�อง เชั่่นเด้้ยัวกับกลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้และธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั ท้�ยัังคงต่อกยัำ�าความเป็นธนาคาร
อาเซึ่้ยันท้�มองเห็นและเข้้าใจเสน่ห์ข้องความแต่กต่่างหลากหลายัอันเป็นหน่�งเด้้ยัวข้องอาเซ้ึ่ยัน พร้อมประสานพลังเพ่�อ
สร้างโอกาสทางการเงินสำาหรับทุกกลุ่มท้�เก้�ยัวข้้องให้ก้าวไปข้้างหน้า สอด้คล้องกับปณิธาน “FORWARD ASEAN” 
ผู้่านภิาพโฆษัณาท้�เผู้ยัแพร่ทุกชั่่องทางข้องธนาคาร รวมถื่งติ่ด้ตั่�งสติ่กเกอร์ ณ พ่�นท้�สาข้าข้องธนาคาร ซึ่่�งถ่ือเป็น 
การใชั่้พ่�นท้�ส่�อข้องธนาคารให้เกิด้ประโยัชั่น์สูงสุด้อ้กด้้วยั นอกจากน้� การถื่ายัทอด้เร่�องราว “ASEAN CHARMS” หร่อ  
“มนต่์เสน่ห์แห่งอุษัาคเณยั์” ผู้่านผู้ลงานปฏิิทินข้องธนาคาร  ได้้รับรางวัลชั่นะเลิศปฏิิทินด้้เด้่น “ปฏิิทินชั่นิด้ตั่�งโต่๊ะ 
ประเภิททั�วไป” ประจำาปี 2563 จากงานรางวัล“สุริยัศศิธร” ครั�งท้� 40  จัด้โด้ยัสมาคมนักประชั่าสัมพันธ์แห่งประเทศไทยั 
ซึ่่�งต่อกยัำ�าความเป็นธนาคารอาเซึ่้ยันให้ชั่ัด้เจนยิั�งข้้�น 

ในปี 2563 ธนาคารยัังคงจัด้กิจกรรมการแข้่งขั้นไต่รก้ฬาเป็นปีท้� 3 ภิายัใต่้ชั่่�องาน “CIMB Thai Triathlon FORWARD 
ASEAN Pride” ซึ่่�งม้ผูู้้สนใจสมัครเข้้าร่วมการแข้่งข้ันมากกว่า 800 คน แต่่ด้้วยัสถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 
ทำาให้ต่้องเล่�อนวันแข้่งขั้นจากเดิ้มวันท้� 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันท้� 13 ธันวาคม 2563 พร้อมกับเพ่�มมาต่รการรักษัา 
ความปลอด้ภิัยัทั�งในการแข้่งข้ันและมาต่รการการป้องกันการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 อยั่างรัด้กุม ซึ่่�งกิจกรรมการ
แข้่งข้ันไต่รก้ฬาน้� ถ่ือเป็นการสร้าง Brand Awareness และชั่่�อเส้ยังข้องธนาคารให้เป็นท้�จด้จำาในวงกว้างมากยัิ�งข้้�นอ้กด้้วยั 
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นอกจากน้� ธนาคารได้้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด้ ได้้แก่ กรุงเทพฯ นครราชั่ส้มา 
อุด้รธาน้ เชั่้ยังใหม่ และสงข้ลา (อำาเภิอหาด้ใหญ่) ภิายัใต่้แนวคิด้ “เร่อนเพาะชั่ำาความสุข้” ท้�เน้นการข้ยัายัฐานลูกค้าในแต่่ละ 
ภูิมิภิาค มุ่งเน้นให้ทุกคนม้สุข้ภิาพทางการเงินแข้็งแรง คุณภิาพชั่้วิต่ท้�ด้้ยิั�งข้้�น ควบคู่กับสุข้ภิาพท้�ปลอด้จากโรคโควิด้-19  
โด้ยัปรับเปล้�ยันรูปแบบส่�อประชั่าสัมพันธ์ต่่างๆ จากสิ�งพ่มพ์ให้เป็นส่�อด้ิจิทัลท้�ผูู้้สนใจสามารถืสแกน QR Code เพ่�อดู้ 
รายัละเอ้ยัด้ข้องผู้ลิต่ภัิณฑ์์และรายัการโปรโมชั่ั�นได้้ โด้ยัไม่ต่้องสัมผัู้สส่�อ ทั�งน้� ธนาคารได้้รับรางวัลบูธสวยังาม 
ยัอด้เย้ั�ยัม ประเภิทพ่�นท้�ข้นาด้ 200–262 ต่ารางเมต่ร ในงาน Money & Banking Award 2020 โด้ยับูธข้องธนาคาร 
ได้้รับการออกแบบให้ธนาคารเป็นเสม่อนเร่อนเพาะชั่ำาความสุข้ ทำาหน้าท้�ให้คำาปร้กษัาวางแผู้นทางการเงินและให้บริการ
ทางการเงิน เพ่�อชั่่วยัให้ผู้ลต่อบแทนข้องลูกค้างอกเงยัยิั�งข้้�น

ธนาคารยัังคงให้ความสำาคัญกับการเผู้ยัแพร่และประชั่าสัมพันธ์ข้่าวสารความเคล่�อนไหวข้องธนาคารอยั่างต่่อเน่�อง 
โด้ยัเฉพาะอยั่างยิั�งในชั่่วงท้�สังคมต่้องการรับทราบข้่าวสารท้�ถืูกต่้องและฉับไว ไม่ว่าจะเป็นการปรับต่ัวทางธุรกิจเชั่ิงรุก 
เพ่�อรับม่อกับโควิด้-19 โอกาสการลงทุนในอาเซึ่้ยัน นวัต่กรรมด้้านผู้ลิต่ภัิณฑ์์ และชั่่องทางการให้บริการแก่ผูู้้บริโภิค 
ท้�หลากหลายัยิั�งข้้�น รวมถื่งข้่าวสารด้้านผู้ลงานวิจัยัและวิเคราะห์เศรษัฐกิจทั�งในประเทศและต่่างประเทศ โด้ยัสำานักวิจัยั 
ข้องธนาคาร  ซึ่่�งได้้รับความสนใจอยั่างสูงจากส่�อมวลชั่นในการนำาเสนอข้่าวต่ลอด้มา
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1. ผู้ลักัารดÓเนินงานติามงบีกัารเงินรวม 

งบีกัารเงินสÓหรับีป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2562 ที�นÓมาเป็รียบีเทียบี กัลัุ่มธนาคารได้มี

กัารป็รับีป็รุงงบีกัารเงินย้อนหลัังเกัี�ยวกัับี 

วิธีกัารบีัญชีข้องกัารรับีรู้รายได้ดอกัเบีี�ย

ที�แท้จริงซีึ�งเป็็นไป็ติามมาติรฐานกัารรายงาน

ทางกัารเงิน ฉบีับีที� 9

ผู้ลักัารดÓเนินงานข้องกัลัุ่มธนาคาร สÓหรับี

ป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้จากั

กัารดÓเนินงานจÓนวน 14,927.1 ลั้านบีาท

เพื่ิ�มข้ึ�น 167.6 ลั้านบีาทหร่อร้อยลัะ 1.1 

เม่�อเป็รียบีเทียบีกัับีงวดเดียวกัันป็ี 2562 

สาเหติุหลัักัเกัิดจากักัารเพื่ิ�มข้ึ�นข้องรายได้อ่�น

ร้อยลัะ 153.6 ในข้ณะที�รายได้ดอกัเบีี�ยสุทธิ

ลัดลังร้อยลัะ 5.6 แลัะรายได้ค่าธรรมเนียม

แลัะบีริกัารสุทธิลัดลังร้อยลัะ 39.9  

50   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กำาไรจากการด้ำาเนินงานก่อนหักหน้�สงสัยัจะสูญเพ่�มข้้�นร้อยัละ 12.0 เป็นจำานวน 6,027.8 ล้านบาท เน่�องจากการเพ่�มข้้�น
ข้องรายัได้้ร้อยัละ 1.1 ในข้ณะท้�ค่าใชั่้จ่ายัในการด้ำาเนินงานลด้ลงร้อยัละ 5.1 อยั่างไรก็ต่ามกำาไรสุทธิลด้ลงจำานวน 727.2 
ล้านบาทหร่อร้อยัละ 36 เป็นจำานวน 1,290.6 ล้านบาทเม่�อเปรียับเท้ยับกับปีเด้้ยัวกัน สาเหตุ่หลักเกิด้จากสำารองหน้�
สงสัยัจะสูญเพ่�มข้้�นร้อยัละ 60 ซึ่่�งสะท้อนถื่งการตั่�งสำารองท้�สูงข้้�นจากความไม่แน่นอนทางเศรษัฐกิจและโอกาสท้�คุณภิาพ 
สินเชั่่�อข้องลูกค้าท้�จะแยั่ลงจากผู้ลกระทบอยั่างรุนแรงจากการระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ในจำานวนน้�ธนาคารได้้คำาน่งถื่ง 
การคาด้การณ์ล่วงหน้าข้องโมเด้ลการวัด้มูลค่าผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ (Expected Credit Losses – ECL) และการตั่�ง 
สำารองเพ่�อรับม่อกับแนวโน้มเศรษัฐกิจมหภิาคท้�ถืด้ถือยัผู้่านกระบวนการ Management Overlay ภิายัใต่้มาต่รฐานการ
รายังานทางการเงินฉบับท้� 9

อัต่ราส่วนรายัได้้ด้อกเบ้�ยัสุทธิต่่อสินทรัพยั์เฉล้�ยั (Net Interest Margin – NIM) สำาหรับปี 2563 อยูั่ท้�ร้อยัละ 3.2 ลด้ลง
จากงวด้เด้้ยัวกันปี 2562 ซึ่่�งอยูั่ท้�ร้อยัละ 3.5 เป็นผู้ลจากการลด้ลงข้องรายัได้้ด้อกเบ้�ยัจากเงินให้สินเชั่่�อและเงินลงทุน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชั่่�อสุทธิจากรายัได้้รอต่ัด้บัญชั่้ (รวมเงินให้สินเชั่่�อซึ่่�งคำ�าประกันโด้ยัธนาคารอ่�นและ
เงินให้สินเช่ั่�อแก่สถืาบันการเงิน) ข้องกลุ่มธนาคารอยัู่ท้� 227.0 พันล้านบาท ลด้ลงร้อยัละ 6.2 เม่�อเท้ยับกับเงินให้สินเช่ั่�อ 
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มธนาคารม้เงินฝาก (รวมตั่�วแลกเงิน หุ้นกู้ และผู้ลิต่ภัิณฑ์์ทางการเงินบางประเภิท) จำานวน 
251.4 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นร้อยัละ 4.1 จากสิ�นปี 2562 ซึ่่�งม้จำานวน 241.5 พันล้านบาท อัต่ราส่วนสินเช่ั่�อต่่อเงินฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ข้องกลุ่มธนาคารลด้ลงเป็นร้อยัละ 90.3 จากร้อยัละ 100.2  ณ
วันท้� 31 ธันวาคม 2562

(กิ)  สำรุปีร�ยได้้ขึ้องธน�ค�รแลัะบริษัที่ย่อย
รายัได้้จากการด้ำาเนินงาน สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม 2563  ม้จำานวน 14,927.1 ล้านบาท เพ่�มข้้�นจำานวน 167.6 
ล้านบาท หร่อร้อยัละ 1.1 เม่�อเปรียับเท้ยับกับงวด้เด้้ยัวกันปี 2562 เน่�องจากการเพ่�มข้้�นข้องรายัได้้จากการด้ำาเนินงานอ่�น 
จำานวน 1,654.8 ล้านบาทหร่อร้อยัละ 153.6 สาเหตุ่หลักมาจากการเพ่�มข้้�นข้องกำาไรสุทธิจากเคร่�องม่อทางการเงิน 
ท้�วัด้มูลค่าด้้วยัมูลค่ายุัต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อข้าด้ทุนจำานวน 1,117 ล้านบาท สุทธิกับการลด้ลงข้องรายัได้้ค่าธรรมเน้ยัม
และบริการสุทธิจำานวน 834.4 ล้านบาทหร่อร้อยัละ 39.9 ส่วนใหญ่เกิด้จากการลด้ลงข้องรายัได้้ค่าธรรมเน้ยัมจากการชั่ำาระ
ค่าสินค้าและบริการและรายัได้้จากการเป็นนายัหน้าข้ายัประกัน  และรายัได้้ด้อกเบ้�ยัสุทธิลด้ลงจำานวน 652.8 ล้านบาท 
หร่อร้อยัละ 5.6 เน่�องจากการลด้ลงข้องรายัได้้ด้อกเบ้�ยัจากเงินให้สินเชั่่�อและเงินลงทุน

(ขึ้)  ตั้นทีุ่นแลัะค่�ใช้จ่�ยด้ำ�เนินง�น
ค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยัสำาหรับปี 2563 ม้จำานวนทั�งสิ�น 4.1 พันล้านบาท ลด้ลงจากปีท้�ผู้่านมา 1.5 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 26.1  
ม้สาเหตุ่หลักจากการลด้ลงข้องค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยัจากเงินรับฝากและเงินนำาส่งกองทุนฟื้้�นฟืู้และพัฒนาระบบสถืาบันการเงิน

ค่าใชั่้จ่ายัในการด้ำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม 2563 เปรียับเท้ยับกับงวด้เด้้ยัวกันปี 2562 ลด้ลงจำานวน 
478.6 ล้านบาทหร่อร้อยัละ 5.1 สาเหตุ่หลักมาจากการลด้ลงข้องค่าใชั่้จ่ายัเก้�ยัวกับพนักงานและการบริหารจัด้การ 
เพ่�อควบคุมค่าใชั่้จ่ายัท้�ด้้ข้้�น  อัต่ราส่วนค่าใชั่้จ่ายัในการด้ำาเนินงานต่่อรายัได้้จากการด้ำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสุด้ 
วันท้� 31 ธันวาคม 2563 อยัู่ท้�ร้อยัละ 59.6 ปรับตั่วด้้ข้้�นเม่�อเท้ยับกับงวด้เด้้ยัวกันข้องปี 2562 ท้�ร้อยัละ 63.5  

(ค) กิำ�ไรสำุที่ธิ
กำาไรสุทธิจำานวน 1,290.6 ล้านบาทซึ่่�งลด้ลงเป็นจำานวน 727.2 ล้านบาท หร่อร้อยัละ 36 เม่�อเปรียับเท้ยับกับปีเด้้ยัวกัน
สาเหตุ่หลักเกิด้จากผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นเพ่�มข้้�นร้อยัละ 60 ซึ่่�งสะท้อนถื่งการต่ั�งสำารองท้�สูงข้้�นจาก 
ความไม่แน่นอนทางเศรษัฐกิจและโอกาสท้�คุณภิาพสินเชั่่�อข้องลูกค้าท้�จะแยั่ลงจากผู้ลกระทบอยั่างรุนแรงจากการระบาด้
ข้องโควิด้-19 ในจำานวนน้�ธนาคารได้้คำาน่งถื่งการคาด้การณ์ล่วงหน้าข้องโมเด้ลการวัด้มูลค่าผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ (ECL) 
และการตั่�งสำารองเพ่�อรับม่อกับแนวโน้มเศรษัฐกิจมหภิาคท้�ถืด้ถือยัผู้่านกระบวนการ Management Overlay ภิายัใต่้
มาต่รฐานการรายังานทางการเงินฉบับท้� 9

(ง) อัตัร�ผ่ลัตัอบแที่นตั่อสำ่วนขึ้องเจ้�ขึ้อง
สำาหรับปี 2563 กลุ่มธนาคารม้ผู้ลต่อบแทนต่่อส่วนข้องเจ้าข้องร้อยัละ 3.1 เม่�อเท้ยับกับปี 2562 ซึ่่�งอยูั่ท้�ร้อยัละ 5.3 และ
อัต่ราผู้ลต่อบแทนต่่อส่วนข้องเจ้าข้องข้องธนาคารอยูั่ท้�ร้อยัละ 5.7 เม่�อเท้ยับกับปี 2562 ซึ่่�งอยูั่ท้�ร้อยัละ 2.6 สาเหตุ่หลัก
เกิด้จากกำาไรสุทธิท้�เพ่�มข้้�นในระหว่างปี
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2. ฐานะกัารเงินข้องธนาคารแลัะบีริษัทย่อย

สำินที่รัพย์

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้สินทรัพยั์รวมจำานวน 407.2 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นจาก ณ วันท้� 31 ธันวาคม 
2562 จำานวน 13.6 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 3.5 โด้ยัม้รายัละเอ้ยัด้ด้ังน้�

รายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน (สินทรัพยั์) จำานวน 6.9 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นจำานวน 463 ล้านบาทหร่อร้อยัละ 7.2 
เป็นผู้ลจากการบริหารสภิาพคล่องข้องธนาคาร

สินทรัพยั์ต่ราสารอนุพันธ์ม้จำานวน 57.6 พันล้านบาท เพ่�มข้้�น 14.1 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 32.5 ส่วนใหญ่เป็นผู้ลจาก
ธุรกรรมด้้านอัต่ราด้อกเบ้�ยัและอัต่ราแลกเปล้�ยัน

กลุ่มธนาคารม้เงินลงทุนสุทธิจำานวน  61.5 พันล้านบาท ลด้ลง 25.3 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 29.1 ส่วนใหญ่เกิด้จาก
การจัด้ประเภิทรายัการใหม่เป็นสินทรัพยั์ทางการเงินท้�วัด้มูลค่าด้้วยัมูลค่ายุัต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อข้าด้ทุนจำานวน 34.4 
พันล้านบาทต่ามข้้อกำาหนด้ข้องธนาคารแห่งประเทศไทยั สุทธิกับการเพ่�มข้้�นข้องเงินลงทุนในต่ราสารหน้�ท้�วัด้มูลค่า 
ด้้วยัมูลค่ายุัต่ิธรรมผู้่านกำาไรข้าด้ทุนเบ็ด้เสร็จอ่�น จำานวน 5.4 พันล้านบาท
 
เงินให้สินเชั่่�อและด้อกเบ้�ยัค้างรับสุทธิจำานวน 221.8  พันล้านบาท ลด้ลงร้อยัละ 4.4  เน่�องมาจากเศรษัฐกิจชั่ะลอต่ัวและ
ธนาคารได้้ยักเลิกการด้ำาเนินงานข้องพาณิชั่ยั์ธนกิจ 

สัญญาจ่ายัหลักประกันข้องต่ราสารอนุพันธ์จำานวน 16.1 พันล้านบาท เพ่�มข้้�น 1.1 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 7.2 
ซึ่่�งสอด้คล้องกับการทำาธุรกรรมต่ราสารอนุพันธ์

คุณภ�พขึ้องสำินที่รัพย์

(กิ) เงินให้กิู้ยืม้แลัะกิ�รกิระจุกิตััวขึ้องเงินให้กิู้ยืม้
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้เงินให้สินเช่ั่�อสุทธิจากรายัได้้รอตั่ด้บัญชั่้จำานวน 227 พันล้านบาท ลด้ลงจำานวน 
13 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 5.4 เม่�อเท้ยับกับ ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562 ซึ่่�งม้จำานวน 240 พันล้านบาท  เงินให้สินเช่ั่�อ
แบ่งเป็นการให้กู้ย่ัมแก่กลุ่มสินเช่ั่�อท้�อยัู่อาศัยั  ลูกหน้�ธุรกิจเชั่่าซ่ึ่�อและอุต่สาหกรรมการผู้ลิต่และการพาณิชั่ยั์ ม้สัด้ส่วนรวม
ร้อยัละ 65.9 ข้องเงินให้สินเช่ั่�อรวม ทั�งน้�ม้เงินให้กู้ย่ัมแก่สินเช่ั่�อเพ่�อท้�อยัู่อาศัยัจำานวน 76.8 พันล้านบาท  ซึ่่�งม้สัด้ส่วนสูง
ท้�ร้อยัละ 33.7  สอด้คล้องกับกลยัุทธ์ข้องธนาคาร  ลูกหน้�ธุรกิจเชั่่าซึ่่�อจำานวน 39.1 พันล้านบาทหร่อ ร้อยัละ 17.2  และ
กลุ่มอุต่สาหกรรมการผู้ลิต่และการพาณิชั่ยั์จำานวน 34 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 15  สินเช่ั่�อท้�ม้อัต่ราการข้ยัายัตั่วมาจาก
ลูกหน้�สาธารณูปโภิคและบริการซึ่่�งเต่ิบโต่ร้อยัละ 16.8 เม่�อเท้ยับกับสิ�นปี 2562

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปล้�ยันแปลง

เงินให้สินเช่�อจาแนกัติามป็ระเภทธุรกัิจ ลั้�นบ�ที่ % ลั้�นบ�ที่ % ลั้�นบ�ที่ %

การเกษัต่รและเหม่องแร่ 7,446 3.3 8,349 3.5 (903) (10.8)

อุต่สาหกรรมการผู้ลิต่และการพาณิชั่ยั์ 33,962 15.0 41,446 17.2 (7,484) (18.1)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยั์และก่อสร้าง 16,252 7.2 16,364 6.8 (112) (0.7)

การสาธารณูปโภิคและบริการ 29,118 12.8 24,921 10.4 4,197 16.8

สินเชั่่�อส่วนบุคคล 8,263 3.6 10,519 4.4 (2,256) (21.4)

สินเชั่่�อเพ่�อท้�อยัู่อาศัยั 76,789 33.7 78,580 32.7 (1,791) (2.3)

ลูกหน้�ธุรกิจเชั่่าซึ่่�อ 39,063 17.2 42,665 17.8 (3,602) (8.4)

อ่�น ๆ 16,057 7.1 17,106 7.1 (1,049) (6.1)

รวมเงินให้สินเชั่่�อสุทธิจากรายัได้้รอต่ัด้บัญชั่้ 226,950 100.0 239,950 100.0 (13,000) (5.4)

ธนาคารม้นโยับายัการกระจายัการปล่อยัเงินให้กู้ย่ัมในภิาคธุรกิจต่่างๆ เพ่�อไม่ให้เกิด้การกระจุกต่ัวในภิาคธุรกิจใด้ธุรกิจหน่�ง 
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(ขึ้)  กิ�รจัด้ปีระเภที่ขึ้องสำินเชื�อแลัะผ่ลัขึ้�ด้ทีุ่นด้้�นเครด้ิตัที่ี�ค�ด้ว่�จะเกิิด้ขึ้้�น

ล้านบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2563

เงินให้สินเชั่่�อ
และด้อกเบ้�ยัค้างรับ

ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุน
ด้้านเครด้ิต่

ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น

สินทรัพยั์ทางการเงินท้�ไม่ม้การเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญข้องความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ 200,366 (1,891)

สินทรัพยั์ทางการเงินท้�ม้การเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญข้องความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ 19,215 (1,482)

สินทรัพยั์ทางการเงินท้�ด้้อยัค่าด้้านเครด้ิต่ 11,158 (3,491)

สินทรัพยั์ทางการเงินท้�ม้การด้้อยัค่าด้้านเครด้ิต่เม่�อซ่ึ่�อ หร่อเม่�อเกิด้รายัการ 58 (24)

   รวม 230,797 (6,888)

สำารองส่วนเกิน (2,065)

(8,953)

การจัด้ประเภิทข้องสินเชั่่�อต่ามมาต่รฐานการรายังานทางการเงินฉบับท้� 9 ได้้เริ�มใชั่้ต่ั�งแต่่วันท้� 1 มกราคม 2563 ซึ่่�งไม่
สามารถืนำามาเปรียับเท้ยับได้้โด้ยัต่รงกับการจัด้ประเภิทสินเชั่่�อในอด้้ต่

อัต่ราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นต่่อเงินให้สินเช่ั่�อด้้อยัคุณภิาพ ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563  
อยูั่ท้�ร้อยัละ 93.3  ลด้ลงจากสิ�นปี 2562 ซึ่่�งอยูั่ท้�ร้อยัละ 99.0  ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ 
ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นข้องกลุ่มธนาคารอยูั่ท้�จำานวน 9 พันล้านบาท ซึ่่�งเป็นเงินสำารองส่วนเกินต่ามเกณฑ์์ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยัจำานวน 2.1 พันล้านบาท

(ค) สำินเชื�อที่ี�ไม้่กิ่อให้เกิิด้ร�ยได้้
สินเชั่่�อด้้อยัคุณภิาพ (NPLs) อยูั่ท้� 10.5 พันล้านบาท อัต่ราส่วนสินเชั่่�อด้้อยัคุณภิาพต่่อเงินให้สินเชั่่�อทั�งสิ�นอยัู่ท้� 
ร้อยัละ 4.6 ลด้ลงเม่�อเท้ยับกับ ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562 ท้�ร้อยัละ 4.7  สาเหตุ่หลักมาจากการข้ายัสินเช่ั่�อด้้อยัคุณภิาพ
ในปี 2563 ประกอบกับธนาคารม้มาต่รฐานการอนุมัติ่สินเชั่่�อและนโยับายัการบริหารความเส้�ยังท้�รัด้กุม ต่ลอด้จนได้้ม้
แนวทางเพ่�มประสิทธิภิาพการดู้แลลูกหน้�และการต่ิด้ต่ามหน้� 

(ง) กิ�รรับรู้ร�ยได้้
ด้อกเบ้�ยัและส่วนลด้รับจากเงินให้สินเชั่่�อ

วิธ้การรับรู้ด้อกเบ้�ยัให้รับรู้ต่ามอัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�แท้จริง การรับรู้รายัได้้ด้อกเบ้�ยัจากเงินให้กู้ยั่มท้�ค้างชั่ำาระเกินกว่าสามเด้่อน
นับตั่�งแต่่วันครบกำาหนด้ชั่ำาระ หร่อลูกหน้�ระดั้บท้� 3 ต่ามนิยัามมาต่รฐานการรายังานทางการเงินฉบับท้� 9 จะรับรู้รายัได้้
ด้้วยัอัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�แท้จริงข้องราคาต่ามบัญชั่้หลังหักค่าเผู้่�อการด้้อยัค่า

หนี�สิำน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้หน้�สินรวมจำานวน 365.7 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นจาก ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562 
จำานวน 12.5 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 3.5 โด้ยัม้รายัละเอ้ยัด้ด้ังน้�

เงินรับฝากจำานวน 194 พันล้านบาท ลด้ลงจำานวน 5.1 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 2.6 ส่วนใหญ่เกิด้จากการลด้ลงข้อง 
เงินฝากประจำา
 
รายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน (หน้�สิน) จำานวน 47.7 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นจำานวน 4.3 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 9.9  
ซึ่่�งเป็นผู้ลจากการบริหารสภิาพคล่องข้องธนาคาร

รายงานประจำาปี
2563 53



หน้�สินทางการเงินท้�กำาหนด้ให้แสด้งด้้วยัมูลค่ายัุต่ิธรรมจำานวน 28.9 พันล้านบาท เพ่�มข้้�น จำานวน 4.5 พันล้านบาทหร่อ
ร้อยัละ 18.5 ส่วนใหญ่เกิด้จากหุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง

หน้�สินต่ราสารอนุพันธ์ทางการเงินจำานวน 57.2 พันล้านบาท เพ่�มข้้�น 12.6 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 28.1  การเพ่�มข้้�นด้ัง
กล่าวเป็นผู้ลจากธุรกรรมด้้านอัต่ราด้อกเบ้�ยัและอัต่ราแลกเปล้�ยัน

ต่ราสารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยั่มม้จำานวน 19.4 พันล้านบาท ลด้ลง 6.4 พันล้านบาทหร่อร้อยัละ 24.7  ส่วนใหญ่เป็นผู้ลจาก
การลด้ลงข้องหุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝงและการไถื่ถือนหุ้นกู้ข้องบริษััทยั่อยั

สำ่วนขึ้องเจ้�ขึ้อง

ส่วนข้องเจ้าข้อง ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ม้จำานวน 41.5 พันล้านบาท เพ่�มข้้�นจากปี 2562 จำานวน 1.1 พันล้านบาท
หร่อร้อยัละ 2.8 ส่วนใหญ่เป็นผู้ลจากการเพ่�มข้้�นข้องกำาไรสุทธิระหว่างปี

ร�ยกิ�รนอกิงบดุ้ลั: ภ�ระผู่กิพัน 

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษััทยั่อยัม้ภิาระผูู้กพันทั�งสิ�น  3,749.6  พันล้านบาท ลด้ลง 12 พันล้านบาท 
(ร้อยัละ 0.3) จากจำานวน  3,761.5  พันล้านบาท ณ สิ�นปี 2562 การลด้ลงข้องภิาระผูู้กพันส่วนใหญ่เป็นผู้ลจากภิาระ 
ผูู้กพันธ์อ่�น ต่ามท้�ได้้แสด้งในต่ารางด้้านล่าง

(ล้้านบาท)

รายกัารนอกังบีดุลั: ภาระผูู้กัพื่ัน 31 ธันว�คม้ 2563 31 ธันวาคม 2562 เปล้่�ยนแปล้ง (%)

การรับอาวัลตั่�วเงิน 17 0 100.0

เอกสารภิายัใต่้เล็ต่เต่อร์ออฟื้เครด้ิต่ในประเทศ 31 0 100.0

ภิาระต่ามตั่�วแลกเงินค่าสินค้าเข้้าท้�ยัังไม่ครบกำาหนด้ 157 331 (52.6)

เล็ต่เต่อร์ออฟื้เครด้ิต่ 765 605 26.4

ภิาระผูู้กพันอ่�น: 3,748,597 3,760,609 (0.3)

ต่ราสารอนุพันธ์ 3,702,022 3,704,444 (0.1)

วงเงินเบิกเกินบัญชั่้ท้�ลูกค้ายัังไม่ได้้ถือน 14,719 14,558 1.1

วงเงินสินเชั่่�อท้�ยัังไม่ได้้เบิกใชั่้ 14,378 17,307 (16.9)

พันธบัต่ร 6,962 12,005 (42.0)

อ่�นๆ 10,516 12,295 (14.5)

รวม 3,749,567 3,761,545 (0.3)

  
สำภ�พคลั่อง

ณ วนัท้� 31 ธนัวาคม 2563 เงนิสด้และรายัการเทย้ับเทา่เงนิสด้ต่ามงบกระแสเงนิสด้ข้องกลุม่ธนาคารมจ้ำานวน  918.6  ลา้นบาท  
ลด้ลงสุทธิ 433 ล้านบาท เม่�อเท้ยับกับปี 2562 รายัละเอ้ยัด้ข้องการเปล้�ยันแปลงม้ด้ังน้�

เงินสด้สุทธิได้้มาจากกิจกรรมด้ำาเนินงานในปี 2563 ม้จำานวน 4.1 พันล้านบาท ประกอบด้้วยัข้าด้ทุนจากการด้ำาเนินงาน 
ก่อนการเปล้�ยันแปลงในสินทรัพยั์และหน้�สินด้ำาเนินงานจำานวน 4.2 พันล้านบาท ซึ่่�งในจำานวนน้�รวมกำาไรสุทธิก่อน 
ภิาษั้เงินได้้ 1.6 พันล้านบาท และรายัการปรับกระทบกำาไรสุทธิท้�ไม่ใชั่่เงินสด้ ซึ่่�งส่วนใหญ่เกิด้จากด้อกเบ้�ยัรับ และกำาไร
จากอัต่ราแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่างประเทศและต่ราสารอนุพันธ์ท้�ยัังไม่เกิด้ข้้�นจริง สุทธิกับผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่า 
จะเกิด้ข้้�นและค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยั  สำาหรับสินทรัพยั์ด้ำาเนินงานลด้ลง  2.5 พันล้านบาท โด้ยัส่วนใหญ่เกิด้จากการลด้ลงข้อง
เงินให้สินเชั่่�อแก่ลูกหน้�และทรัพยั์สินรอการข้ายั นอกจากน้� หน้�สินด้ำาเนินงานลด้ลงจำานวน  1.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ 
เกิด้จากเงินรับฝากและเงินกู้ย่ัมระยัะสั�น
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เงินสด้สุทธิใชั่้ไปในกิจกรรมลงทุนม้จำานวน 6.5 พันล้านบาท ซึ่่�งส่วนใหญ่เกิด้จากเงินสด้จ่ายัสุทธิจากเงินลงทุน 
ในต่ราสารหน้�ท้�วัด้มูลค่าด้้วยัมูลค่ายัุติ่ธรรมผู้่านกำาไรข้าด้ทุนเบ็ด้เสร็จอ่�น

เงินสด้สุทธิได้้มาจากกิจกรรมจัด้หาเงินม้จำานวน 1.9  พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด้จากกลุ่มธนาคารม้เงินสด้รับสุทธิจาก
การกู้ยั่มเงิน

คว�ม้สำัม้พันธ์ขึ้องแหลั่งที่ี�ม้�ขึ้องเงินทีุ่นกิับแหลั่งใช้ ไปีขึ้องเงินทีุ่น

ธนาคารม้แหล่งท้�มาข้องเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ย่ัม  ในข้ณะท้�แหล่งใชั่้ไปข้องเงินทุนเป็นเงินให้สินเชั่่�อ โด้ยั ณ วันท้� 31 
ธันวาคม 2563 ธนาคารม้ยัอด้เงินฝาก เงินกู้ย่ัม และเงินให้สินเชั่่�อ แบ่งต่ามระยัะเวลาได้้ด้ังน้�
        

      หน่วยั: พันล้านบาท

ระยะเวลัา เงินให้สำินเชื�อ* % เงินฝ�กิ* % เงินกิู้ยืม้* %

ทวงถืาม 6.4 2.9 114.9 52.6 1.3 1.9

ไม่เกิน 1 ปี 54.5 24.5 101.9 46.6 26.0 38.4

เกิน 1  ปี 161.8 72.6 1.8 0.8 40.3 59.7

รวม 222.7 100.0 218.6 100.0 67.6 100.0

 * รวมรายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน

ธนาคารม้แหล่งท้�มาข้องเงินทุนในรูปข้องเงินฝาก โด้ยัแบ่งประเภิทด้ังน้�

                                                                                                                                  หน่วยั: พันล้านบาท
2563* 2562* 2561*

ป็ระเภทเงินฝากั จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน %

กระแสรายัวัน 7.2 3.3 3.9 1.9 2.9 1.5

ออมทรัพยั์ 107.7 49.3 68.3 32.6 59.0 30.2

ประจำา 103.7 47.4 137.0 65.5 133.4 68.3

รวม 218.6 100.0 209.2 100.0 195.3 100.0

* รวมรายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน

อันด้ับคว�ม้น่�เชื�อถือ

อันด้ับความน่าเชั่่�อถื่อข้องธนาคารซึ่่�งจัด้โด้ยัสถืาบันจัด้อันด้ับความน่าเชั่่�อถื่อ ม้รายัละเอ้ยัด้ด้ังน้�

 ตุ่ลาคม 2563
Fitch Ratings
อันด้ับเครด้ิต่ในประเทศระยัะยัาว AA-(tha)
อันด้ับเครด้ิต่ในประเทศระยัะสั�น F1+(tha)
แนวโน้มอันด้ับเครด้ิต่ Negative
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ธันวาคม 2563
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
 
 กรกฎาคม  2563
RAM Ratings 
อันด้ับความน่าเชั่่�อถื่อข้องสถืาบันการเงิน AA2/Stable/P1
ต่ราสารหน้�ด้้อยัสิทธิท้�นับเป็นเงินกองทุนชั่ั�นท้� 2 AA3/Stable

 อัตัร�ส่ำวนที่�งกิ�รเงิน

กิ�รด้ำ�รงเงินกิองทีุ่นตั�ม้เกิณฑ์ธน�ค�รแห่งปีระเที่ศไที่ย
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้สินทรัพยั์สูงกว่าหน้�สินโด้ยัเป็นส่วนข้องเจ้าข้องเป็นจำานวน 41.5 พันล้านบาท
ม้เงินกองทุน 54.3 พันล้านบาทและเงินกองทุนต่่อสินทรัพยั์เส้�ยัง (BIS Ratio) ร้อยัละ 21.4 ซึ่่�งสูงกว่าเกณฑ์์ท้�ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยั (ธปท.) กำาหนด้ ในส่วนข้องอัต่ราส่วนเงินกองทุนต่่อสินทรัพยั์เส้�ยังสำาหรับธนาคารอยูั่ท้�ร้อยัละ 20.8 โด้ยัม้ 
เงินกองทุน 52.8 พันล้านบาท

สำภ�พคลั่องแลัะอัตัร�สำ่วนสำินเชื�อตั่อเงินฝ�กิ 
ธนาคารด้ำารงเงินฝากท้�ธนาคารแห่งประเทศไทยัเฉล้�ยัในอัต่ราร้อยัละ 1 ข้องยัอด้เงินฝากและเงินกู้ย่ัมเฉล้�ยั ต่ามท้�ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยักำาหนด้ (ธปท.) โด้ยั ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม้เงินสด้ในม่อ เงินสด้ท้�ศูนยั์เงินสด้ เงินฝาก 
ท้�ธปท. รวมเป็นจำานวน 2.3 พันล้านบาท อัต่ราส่วนสินเชั่่�อต่่อเงินฝาก (Modified LDR) ข้องธนาคารอยัู่ท้�ร้อยัละ 87.8  
เท้ยับกับร้อยัละ 96.6 ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562 ซึ่่�งระดั้บด้ังกล่าวยัังคงเป็นไปต่ามแผู้นงานข้องธนาคาร
 
กิ�รแตั่งตัั�งผู่้สำอบบัญชีภ�ยนอกิแลัะกิ�รกิำ�หนด้ค่�สำอบบัญชี
คณะกรรมการต่รวจสอบทำาหน้าท้�พ่จารณาคุณสมบัติ่และประวัติ่ผู้ลงานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ภิายันอก เพ่�อการแต่่งตั่�งเป็น 
ผูู้้สอบบัญชั่้ธนาคาร ต่ลอด้จนการกำาหนด้ค่าต่อบแทนการสอบบัญชั่้ โด้ยันำาเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพ่�อพ่จารณา
เสนอข้ออนุมัต่ิจากท้�ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นเป็นประจำาทุกปี รายัช่ั่�อข้องผูู้้สอบบัญชั่้ภิายันอกท้�จะนำาเสนอต่้องได้้รับ 
ความเห็นชั่อบจากธปท.

ค่�สำอบบัญชี
สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้การจ่ายัค่าต่อบแทนแก่ผูู้้สอบบัญชั่้ภิายันอกด้ังน้�

(1) ค่าต่อบแทนจากการสอบบัญชั่้ (Audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายัค่าต่อบแทนการสอบบัญชั่้จำานวนรวม 14.9 ล้านบาท โด้ยัม้ค่าใชั่้จ่ายัอ่�นๆท้�เก้�ยัวข้้อง ได้้แก่ ค่าเด้ินทาง
และค่าถื่ายัเอกสาร 

(2) ค่าต่อบแทนอ่�น (Non-audit Fee)
กลุ่มธนาคารไม่ม้ค่าต่อบแทนอ่�น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชั่้ท้�ผู้่านมา 
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โครงสร้างรายได้ 

1. ธน�ค�ร ซีไอเอ็ม้บี ไที่ย จำ�กิัด้ (ม้ห�ชน)

1.1 ร�ยได้้จ�กิกิ�รด้ำ�เนินง�น
                                  (หน่วยั: ล้านบาท)  

 สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม

 2563 %
2562 

(ปีรับปีรุงใหม้่) % 2561 %

ร�ยได้้ด้อกิเบี�ย       

1.  เงินให้สินเชั่่�อ 9,561.9 87.9 11,288.5 116.9 10,435.6 110.0

2.  รายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน 70.3 0.6 87.4 0.9 127.4 1.3

3.  เงินลงทุน 1,485.1 13.6 2,070.2 21.4 1,664.3 17.5

4.  อ่�นๆ 84.3 0.8 203.1 2.1 114.3 1.2

รวม้ร�ยได้้ด้อกิเบี�ย 11,201.6 102.9 13,649.2 141.3 12,341.6 130.0

ค่�ใช้จ่�ยด้อกิเบี�ย       

1.  เงินรับฝาก 2,360.4 21.7 2,851.4 29.5 2,342.4 24.6

2.  รายัการระหว่างธนาคารและต่ลาด้เงิน 336.8 3.1 719.1 7.4 351.3 3.7

3. เงินนำาส่งเข้้าสถืาบันคุ้มครองเงินฝาก/ กองทุน
 เพ่�อการฟื้้�นฟืู้ฯและพัฒนาระบบสถืาบันการเงิน 597.9 5.5 1,062.6 11.0 1,007.8 10.6

4.  ต่ราสารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ย่ัม 696.1 6.4 669.6 6.9 712.4 7.5

5.  อ่�นๆ 63.6 0.6 162.8 1.7 101.4 1.1

รวม้ค่�ใช้จ่�ยด้อกิเบี�ย 4,054.8 37.3 5,465.5 56.5 4,515.3 47.5

ร�ยได้้ด้อกิเบี�ยสำุที่ธิ 7,146.8 65.6 8,183.7 84.8 7,826.3 82.5

ร�ยได้้จ�กิกิ�รด้ำ�เนินง�น 3,734.5 34.4 1,470.1 15.2 1,662.4 17.5

ร�ยได้้รวม้ 10,881.3 100.0 9,653.8 100.0 9,488.7 100.0

1.2 ร�ยได้้แลัะค่�ใช้จ่�ยที่ี�ม้ิใช่ด้อกิเบี�ย
  (หน่วยั: ล้านบาท)  

 สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม

 2563 %
2562 

(ปีรับปีรุงใหม้่) % 2561 %

รายัได้้ค่าธรรมเน้ยัมและบริการ 1,152.4 30.9 1,535.7 104.5 1,376.6 82.8

ค่าใชั่้จ่ายัค่าธรรมเน้ยัมและบริการ 359.7 9.6 370.3 25.2 289.5 17.4

รายัได้้ค่าธรรมเน้ยัมและบริการสุทธิ 792.7 21.2 1,165.4 79.3 1,087.1 65.4

กำาไร (ข้าด้ทุน) สุทธิจากเคร่�องม่อทางการเงิน
 ท้�วัด้มูลค่าด้้วยัมูลค่ายัุต่ิธรรมผู้่านกำาไร
 หร่อข้าด้ทุน 940.1 25.2 (177.0) (12.0) 294.5 17.7

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 306.0 8.2 344.0 23.4 19.5 1.2

รายัได้้จากการด้ำาเนินงานอ่�นๆ 1,695.7 45.4 137.7 9.4 261.3 15.7

รายัได้้ท้�มิใชั่่ด้อกเบ้�ยัสุทธิ 3,734.5 100.0 1,470.1 100.0 1,662.4 100.0
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2. บริษัที่ย่อย

    
  (หน่วยั: ล้านบาท)  

สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม

บีริษัท/โครงสร้าง 2563 %
2562

(ปีรับปีรุงใหม้่) % 2561 %

1. บริษัที่ ซีไอเอ็ม้บี ไที่ย ออโตั้ จำ�กิัด้

 รายัได้้ด้อกเบ้�ยั 3,481.6 106.4 3,110.2 88.5 2,519.3 94.4

 ค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยั 978.7 29.9 956.7 27.2 698.5 26.2

  ร�ยได้้ด้อกิเบี�ยสำุที่ธิ 2,502.9 76.5 2,153.5 61.3 1,820.8 68.2

 รายัได้้จากการด้ำาเนินงาน 770.5 23.5 1,360.7 38.7 848.4 31.8

 ร�ยได้้รวม้ 3,273.4 100.0 3,514.2 100.0 2,669.2 100.0

2.  บริษัที่ เวิลัด้์ลัีสำ จำ�กิัด้

 รายัได้้ด้อกเบ้�ยั 1,372.5 89.6 1,342.5 83.3 1,182.2 73.7

 ค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยั 90.7 5.9 109.4 6.8 104.4 6.5

  ร�ยได้้ด้อกิเบี�ยสำุที่ธิ 1,281.8 83.7 1,233.1 76.5 1,077.8 67.2

 รายัได้้จากการด้ำาเนินงาน 250.2 16.3 379.2 23.5 525.2 32.8

 ร�ยได้้รวม้ 1,532.0 100.0 1,612.3 100.0 1,603.0 100.0

3. บริษัที่ ซีที่ี คอลัลั์ จำ�กิัด้

 รายัได้้ด้อกเบ้�ยั 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1

 ค่าใชั่้จ่ายัด้อกเบ้�ยั 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  ร�ยได้้ด้อกิเบี�ยสำุที่ธิ 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1

 รายัได้้จากการด้ำาเนินงาน (0.3) 573.7 (0.3) (344.2) 3.5 89.9

 ร�ยได้้รวม้ (0.1) 100.0 0.1 100.0 3.9 100.0

ที่รัพย์สำินที่ี�ใช้ในกิ�รปีระกิอบธุรกิิจ

(1) ที่ี�ด้ิน อ�ค�รแลัะอุปีกิรณ์

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธนาคารม้ท้�ด้ินจำานวน 1,962 ล้านบาท อาคารจำานวน 2,878 ล้านบาท  อุปกรณ์จำานวน 
2,140 ล้านบาท และอ่�นๆจำานวน 158 ล้านบาท หักค่าเส่�อมราคาสะสมจำานวน 3,872 ล้านบาท กลุ่มธนาคารม้ท้�ด้ิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิต่ามบัญชั่้จำานวน 3,266 ล้านบาท  ท้�ดิ้น อาคารและห้องชุั่ด้ด้ังกล่าวใชั่้เป็นท้�ทำาการข้องสำานักงานใหญ่ 
ศูนยั์ธุรกิจ สาข้า สาข้ายั่อยั และท้�ทำาการข้องบริษััทยั่อยั
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(2) ภ�ระผู่กิพันตั�ม้สำัญญ�เช่�ระยะย�ว

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้ภิาระผูู้กพันต่ามสัญญาเชั่่าระยัะยัาวโด้ยัสามารถืสรุป
ได้้ดั้งต่่อไปน้�

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ่ายภายใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 3 ปี 146 275 104 166

3 - 5 ปี 1 3 1 2

5 - 10 ปี - 2 - 2

   รวม 147 280 105 170

(3) ภ�ระผู่กิพันอื�น

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มธนาคารม้ภิาระผูู้กพัน เน่�องจากกลุ่มธนาคารได้้เข้้าทำาสัญญาติ่ด้
ตั่�งและพัฒนาระบบคอมพ่วเต่อร์กับบริษััทหลายัแห่ง คงเหล่อมูลค่าท้�ทางกลุ่มธนาคารจะต่้องจ่ายัภิายัใต่้สัญญาด้ังกล่าว
โด้ยัสามารถืสรุปต่ามสกุลเงินได้้ดั้งต่่อไปน้� 

ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สกัุลัเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท 113 112

ริงกิต่มาเลเซึ่้ยั 2 9

เหรียัญสหรัฐฯ - 3

   รวม 115 124
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ธนาคารได้จัดทÓกัรอบีนโยบีายบีริหาร

ความเสี�ยงข้ององค์กัร (Enterprise-Wide 

Risk Management: EWRM) เพื่่�อเป็็นแนวทาง

ในกัารบีริหารความเสี�ยงแลัะโอกัาสทางธุรกัิจ

ให้เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิทธิภาพื่ซีึ�งคณะกัรรมกัาร

ธนาคารแลัะผูู้้บีริหารสามารถืใช้กัรอบี

นโยบีายฯ เป็็นเคร่�องม่อในกัารคาดกัารณ์แลัะ

บีริหารจัดกัารความเสี�ยงติ่างๆ ทั�งในป็ัจจุบีัน

แลัะที�อาจจะเกัิดข้ึ�นในอนาคติจากักัารเป็ลัี�ยน

แผู้นกัลัยุทธ์ทางธุรกัิจ ป็ัจจัยภายนอกั 

แลัะ/หร่อระเบีียบีทางราชกัารที�เกัี�ยวข้้องกัับี

กัารดÓเนินธุรกัิจข้องธนาคาร
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องค์ประกอบหลักข้องกรอบนโยับายับริหารความเส้�ยังข้ององค์กรด้ังกล่าวม้ด้ังน้�

 

วัฒนธรรม้กิ�รบริห�รคว�ม้เสำี�ยง ธนาคารถ่ือว่าการบริหารความเส้�ยังเป็นส่วนหน่�งข้องกระบวนการต่ัด้สินใจและ
วัฒนธรรมองค์กร โด้ยันำา Three Lines of Defense มาใชั่้เป็นหลักในการบริหารความเส้�ยังข้องธนาคาร กล่าวค่อ 
จะบริหารจัด้การความเส้�ยัง ณ จุด้ท้�ทำาธุรกรรมท้�ก่อให้เกิด้ความเส้�ยัง ต่ลอด้จนม้การกำาหนด้ผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบความเส้�ยัง 
ด้้านต่่างๆ ภิายัในธนาคารไว้อยั่างชัั่ด้เจน

ธรรม้�ภิบ�ลัแลัะองค์กิร  การม้ธรรมาภิิบาลท้�ด้้เป็นส่วนสำาคัญท้�จะทำาให้การใชั่้กรอบนโยับายัฯ เป็นไปอยั่างต่่อเน่�องและ
ม้ประสิทธิภิาพ โด้ยัม้คณะกรรมการธนาคารเป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบในการกำาหนด้ทิศทางในการประกอบธุรกิจข้องธนาคาร
ให้เป็นไปต่ามระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ (Risk Appetite) โด้ยัม้กรอบ/นโยับายัและข้ั�นต่อนการบริหารความเส้�ยัง
และคณะกรรมการความเส้�ยังด้้านต่่างๆ รวมทั�งหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง เป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบให้ม้การปฏิิบัติ่ต่าม 
กรอบนโยับายัฯน้� 

ระด้ับคว�ม้เสำี�ยงที่ี�ยอม้รับได้้ หมายัถื่งระดั้บและประเภิทข้องความเส้�ยังด้้านต่่างๆ ท้�ธนาคารสามารถืยัอมรับได้้ เพ่�อให้
บรรลุต่ามเป้าหมายัทางกลยัุทธ์และธุรกิจ การกำาหนด้ระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้น้�เป็นส่วนหน่�งข้องกระบวนการวางแผู้น
กลยุัทธ์และธุรกิจประจำาปี เพ่�อให้สอด้คล้องกับกลยัุทธ์และเป้าหมายัการเต่ิบโต่ทางธุรกิจ แผู้นการปฏิิบัติ่งาน เงินกองทุน 
และความเส้�ยังในการประกอบธุรกิจข้องธนาคาร

กัระบีวนกัารบีริหารความเสี�ยง

 การวางแผู้นธุรกิจ การบริหารความเส้�ยังถื่อเป็นส่วนสำาคัญในการวางแผู้นธุรกิจ การออกผู้ลิต่ภิัณฑ์์หร่อทำา 
ธุรกรรมใหม่ รวมถื่งการกำาหนด้ทิศทางและระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ 
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 การระบุและประเมินความเส้�ยัง ธนาคารจะใชั่้นโยับายั ระเบ้ยับ/มาต่รฐานการปฏิิบัติ่งาน แนวทาง/ข้ั�นต่อนการ 
ปฏิิบัติ่งาน เพ่�อให้การระบุและประเมินความเส้�ยังเป็นไปอยั่างม้ระบบ

 การวัด้ความเส้�ยัง ธนาคารจะใชั่้ระเบ้ยับและวิธ้การวัด้ความเส้�ยังด้้านต่่างๆ รวมทั�งการทด้สอบภิาวะวิกฤต่ เพ่�อวัด้
ความเส้�ยังโด้ยัรวม

 การบริหารความเส้�ยังและการควบคุม ธนาคารจะใชั่้เพด้านและการควบคุมความเส้�ยังในการจัด้การความเส้�ยัง 
ท้�เกิด้ข้้�นให้อยัู่ภิายัใต่้ระดั้บความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ต่ามท้�คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ่ ซึ่่�งจะต่้องม้การติ่ด้ต่าม 
และทบทวนเพด้าน/การควบคุมความเส้�ยังดั้งกล่าวอยั่างสมำ�าเสมอ เพ่�อให้สอด้คล้องกับการทำาธุรกิจ ภิาวะต่ลาด้ 
และการเปล้�ยันแปลงข้องกฎระเบ้ยับทางราชั่การ รวมทั�งแผู้นการเพ่�อลด้ความเส้�ยังท้�เกิด้ข้้�น

 การต่ิด้ต่ามและการรายังานความเส้�ยัง ธนาคารจะม้การต่ิด้ต่ามและรายังานความเส้�ยังอยั่างต่่อเน่�องทั�งแบบ 
รายัลูกค้าและแบบพอร์ต่โฟื้ลิโอ เพ่�อควบคุมให้ความเส้�ยังต่่างๆ นั�นอยูั่ภิายัใต่้ระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ต่ามท้�
ธนาคารกำาหนด้

โครงสร้างกัารบีริหารความเสี�ยง

 นโยับายั มาต่รฐาน/วิธ้การ และกระบวนการ/ข้ั�นต่อนด้้านความเส้�ยัง ธนาคารจะบริหารจัด้การความเส้�ยัง 
ด้้านต่่างๆ ต่ามหลักการท้�กำาหนด้ไว้ในนโยับายัการบริหารความเส้�ยังแต่่ละประเภิท โด้ยัม้มาต่รฐาน/ระเบ้ยับวิธ้การ
ชั่่วยักำาหนด้การบังคับใชั่้นโยับายั และข้ั�นต่อนการปฏิิบัติ่งานเพ่�อชั่่วยัในการนำานโยับายัความเส้�ยังต่่างๆ มาใชั่้ในการ
ปฏิิบัติ่งาน

 บุคลากร เน่�องจากธนาคารเป็นองค์กร ต่้องปรับเปล้�ยันอยูั่เสมอเพ่�อต่อบสนองต่่อความซึ่ับซึ่้อนท้�เพ่�มข้้�นในการ
ด้ำาเนินธุรกิจธนาคาร รวมทั�งสภิาวะเศรษัฐกิจและกฎระเบ้ยับข้องทางราชั่การ ด้ังนั�นบุคลากรท้�ม้ความสามารถืและ
เชั่้�ยัวชั่าญจ่งเป็นปัจจัยัสำาคัญเพ่�อให้การใชั่้กรอบนโยับายัฯ เป็นไปต่ามวัต่ถืุประสงค์

 เทคโนโลย้ัและข้้อมูล ธนาคารจะใชั่้การบริหารจัด้การข้้อมูลและเทคโนโลย้ัท้�เหมาะสมในการบริหารความเส้�ยัง

ธนาคารมุ่งท้�จะใชั่้หลักเกณฑ์์การบริหารความเส้�ยังท้�เหมาะสมและม้ประสิทธิผู้ล เพ่�อให้ธนาคารม้ผู้ลประกอบการทาง 
การเงินท้�มั�นคง น่าเชั่่�อถื่อและยัั�งยั่น โด้ยัม้หลักการว่าผู้ลต่อบแทนต่้องสอด้คล้องกับระด้ับความเส้�ยังท้�ธนาคารยัอมรับได้้
ทั�งน้� การประกอบธุรกิจธนาคารต่้องเผู้ชั่ิญกับความเส้�ยังหลัก 5 ด้้าน ได้้แก่ ความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ (Credit Risk) ความเส้�ยัง 
ด้้านต่ลาด้ (Market Risk) ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการ (Operational Risk) 
และความเส้�ยังด้้านกลยุัทธ์ (Strategic Risk) 

ในการควบคุมดู้แลการบริหารความเส้�ยังและการม้ธรรมาภิิบาลท้�ด้้ ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั่�ง 
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ท้�ม้ความเป็นอิสระเพ่�อกำากับดู้แลด้้านความเส้�ยัง ดู้แลรับผิู้ด้ชั่อบ
ครอบคลุมความเส้�ยังทุกประเภิท เน่�องจากการกำากับการปฏิิบัต่ิงาน (Compliance) และการบริหารความเส้�ยัง (Risk 
Management) ม้ความเก้�ยัวเน่�องกันเป็นอยั่างมาก คณะกรรมการธนาคารจ่งได้้ปรับเปล้�ยันให้การกำากับการปฏิิบัติ่งาน 
อยูั่ภิายัใต่้อำานาจและความรับผิู้ด้ชั่อบข้องคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการต่รวจสอบ (Audit Committee: AC) 
และเปล้�ยันชั่่�อเป็นคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โด้ยัรายังานต่รงต่่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ม้ผู้ลตั่�งแต่่เด้่อนกันยัายัน 2562 เป็นต่้นไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบด้้วยักรรมการ 5 ท่าน ซึ่่�งมาจาก 
คณะกรรมการธนาคารทั�งหมด้ 

นอกจากน้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั่�งคณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง (Risk Management Committee: RMC) 
โด้ยัให้รายังานต่รงต่่อคณะกรรมการ BRCC เพ่�อดู้แลความเส้�ยังด้้านต่่างๆ ได้้แก่ ความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ ความเส้�ยังด้้าน
ปฏิิบัติ่การ ความเส้�ยังด้้านชั่่�อเส้ยัง ความเส้�ยังด้้านเงินกองทุน (การกำากับดู้แลเร่�องการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ Basel) เป็นต่้น
ทั�งน้� RMC ประกอบด้้วยัผูู้้ม้ความรู้ ความเชั่้�ยัวชั่าญและประสบการณ์ ทำาหน้าท้�ทบทวนและเสนอแนะนโยับายัและกรอบการ
บริหารความเส้�ยัง เพ่�อให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพ่จารณา รวมทั�งกำาหนด้โครงสร้างการกำากับดู้แลในด้้านน้� 
เพ่�อให้ความเส้�ยังด้้านต่่างๆ ม้การบริหารจัด้การอยั่างม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล และม้กระบวนการพ่จารณา 
ต่ัด้สินใจท้�โปร่งใส  BRCC ยัังได้้แต่่งตั่�งคณะกรรมการคุณภิาพสินทรัพยั์ (Asset Quality Committee: AQC) โด้ยัม้หน้าท้� 
ในการพ่จารณาและ/หร่อให้ความเห็นเก้�ยัวกับการบริหารจัด้การลูกหน้�ท้�ม้ปัญหาหร่อคาด้ว่าจะม้ปัญหาเพ่�อข้ออนุมัต่ิ 
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอ่�นท้�เก้�ยัวข้้อง(แล้วแต่่กรณ้) ต่ลอด้จนอนุมัต่ิและให้ความเห็นชั่อบข้้อเสนอและ
แผู้นงานการตั่�งและทบทวนการตั่�งสำารองลูกหน้�ท้�ไม่ใชั่่สินเชั่่�อรายัยั่อยัท้�ม้ปัญหาหร่อคาด้ว่าจะม้ปัญหา 
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ทั�งน้� ธนาคารม้หน่วยังานบริหารความเส้�ยังทำาหน้าท้�พัฒนาและด้ำาเนินการต่ามนโยับายั กลยัุทธ์และวิธ้ปฏิิบัต่ิ 
ในการบริหารความเส้�ยังภิายัในธนาคารท้�เหมาะสม รวมทั�งทำาหน้าท้�สนับสนุนการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ข้องคณะกรรมการ  
BRCC, RMC คณะกรรมการย่ัอยัภิายัใต่้ RMC และคณะกรรมการพ่จารณาสินเช่ั่�อ (Credit Committee: CC)  
ต่ลอด้จนชั่่วยัฝ่ายัจัด้การในการบริหารความเส้�ยังท้�เกิด้ข้้�นในการด้ำาเนินธุรกิจ โด้ยัเป็นหน่วยังานอิสระจากหน่วยังาน
ธุรกิจอ่�นๆท้�ม้ธุรกรรมหร่อกิจกรรมท้�เก้�ยัวข้้องกับความเส้�ยัง นอกจากน้� ยัังได้้จัด้ตั่�งหน่วยังานบริหารสินทรัพยั์กลุ่มพ่เศษั
(Special Assets Management) เพ่�อดู้แลจัด้การสินเชั่่�อด้้อยัคุณภิาพ รวมทั�งให้คำาปร้กษัาสำาหรับลูกหน้�ท้�หากไม่ได้้รับ
การบริหารจัด้การจะกลายัเป็นสินเชั่่�อด้้อยัคุณภิาพ

ความเสี�ยงด้านกัลัยุทธ์ 

ความเส้�ยังด้้านกลยัุทธ์เป็นความเส้�ยังท้�อาจเกิด้จากการสูญเส้ยั อันเป็นผู้ลมาจากการพ่จารณาท้�ไม่เพียังพอหร่อ
ครอบคลุม ซึ่่�งอาจคุกคามการด้ำาเนินงานข้องธนาคารหร่อเป็นผู้ลทำาให้ข้าด้ความได้้เปรียับในการแข้่งข้ัน หร่อการข้าด้
ทรัพยัากรและมาต่รการท้�จำาเป็นต่่อการบรรลุวัต่ถืุประสงค์เชั่ิงกลยัุทธ์ 

เป้าหมายัท้�สำาคัญข้องการบริหารความเส้�ยังด้้านกลยัุทธ์ ค่อ การรักษัาระด้ับความเส้�ยังท้�ด้ำาเนินการโด้ยัธนาคารให้อยัู่
ในระดั้บท้�กำาหนด้ เพ่�อให้สอด้คล้องกับกลยุัทธ์ ความเพียังพอข้องสินทรัพยั์และเงินทุน โด้ยัลด้การเกิด้ความสูญเส้ยัท้�อาจ
เกิด้ข้้�น ด้ังนั�นธนาคารม้การกำาหนด้ระดั้บความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ (Risk Appetite) ซึ่่�งอนุมัต่ิโด้ยัคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารม้กระบวนการการบริหารความเส้�ยังด้้านกลยัุทธ์ประกอบด้้วยั การวางแผู้นธุรกิจ การวางแผู้นทางการเงิน 
การต่ิด้ต่ามผู้ลลัพธ์ท้�เกิด้ข้้�นจริงข้องแผู้นธุรกิจท้�ได้้รับการอนุมัต่ิ การวิเคราะห์ต่ลาด้ การวิเคราะห์จุด้อ่อน จุด้แข้็ง โอกาส
และอุปสรรค และการปรับแผู้นธุรกิจให้สอด้คล้องกับสถืานการณ์ต่ามความจำาเป็นและเหมาะสม  ผูู้้บริหารระดั้บสูงและ 
คณะกรรมการธนาคารม้ส่วนร่วมอยั่างใกล้ชิั่ด้ต่ลอด้กระบวนการกำาหนด้แผู้นธุรกิจ หลังจากการด้ำาเนินการแล้ว 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายับริหารท้�ได้้รับมอบหมายัจะติ่ด้ต่ามผู้ลและทบทวนผู้ลลัพธ์ท้�เกิด้ข้้�นจริงเท้ยับกับเป้าหมายั
และแผู้นงาน

ความเสี�ยงด้านเครดิติ 

ความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่เป็นความเส้�ยังท้�เกิด้จากการท้�ลูกค้าหร่อคู่สัญญาไม่ยิันยัอมหร่อไม่สามารถืปฏิิบัติ่ต่ามภิาระหร่อ
พันธะท้�ม้ต่่อธนาคารต่ามท้�ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หร่อสัญญาผูู้กพันอ่�นๆ ความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่อาจส่งผู้ลให้คุณภิาพข้อง
สินเช่ั่�อธนาคารด้้อยัลง ซึ่่�งจะส่งผู้ลต่่อความสามารถืในการทำากำาไรและระด้ับเงินกองทุน การบริหารความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่
ม้วัต่ถืุประสงค์หลักเพ่�อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผูู้้ถื่อหุ้น โด้ยัรายัได้้ท้�ได้้รับจะต่้องสอด้คล้องและคุ้มค่ากับระด้ับความเส้�ยังท้�
ยัอมรับได้้ ทั�งน้� ภิายัใต่้นโยับายับริหารความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่ ธนาคารได้้จัด้ให้ม้กระบวนการบริหารจัด้การความเส้�ยัง
 เทคนิคการวัด้ความเส้�ยังและการควบคุมความเส้�ยัง ต่ลอด้จนม้การต่รวจสอบและกลไกในการถื่วงดุ้ลผู้่านการกำาหนด้
หน้าท้�อยั่างชัั่ด้เจน ระหว่างผูู้้ทำาหน้าท้�ด้้านการต่ลาด้ ผูู้้วิเคราะห์สินเชั่่�อ ผูู้้ประเมินสินเชั่่�อ ผูู้้อนุมัติ่สินเช่ั่�อ และผูู้้บริหาร
จัด้การความเส้�ยัง ข้ณะเด้้ยัวกัน ได้้ม้การปรับปรุงกรอบและวิธ้ปฏิิบัต่ิการเก้�ยัวกับการบริหารความเส้�ยังสำาหรับธนาคาร
และบริษััทในเคร่อ เพ่�อสนับสนุนการด้ำาเนินธุรกิจอยั่างต่่อเน่�องและสอด้คล้องกับนโยับายัการบริหารความเส้�ยังข้องธนาคาร
และกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ด้้วยั

ธนาคารได้้ปรับปรุงและทบทวนเคร่�องม่อในการประเมินความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่อยั่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้เหมาะสมกับประเภิท
ลูกค้า และพอร์ต่สินเชั่่�อข้องธนาคารท้�เต่ิบโต่ข้้�น  ประกอบด้้วยั Corporate Rating Model ซึ่่�งพัฒนาและใชั่้สำาหรับลูกค้า
บรรษััทธุรกิจหร่อลูกค้าข้นาด้ใหญ่ เคร่�องม่อจัด้ระดั้บความเส้�ยัง SMEs Rating Model สำาหรับลูกค้าข้นาด้กลางและ
ข้นาด้ยั่อม เคร่�องม่อจัด้ระดั้บความเส้�ยัง Life Insurance Model และ General Insurance Model สำาหรับลูกค้ากลุ่ม 
Life & Non-Life เคร่�องม่อจัด้ระด้ับความเส้�ยังสินเช่ั่�อกลุ่มพ่เศษั (Specialised Lending Rating Model) ได้้แก่ Project 
Finance (PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สำาหรับลูกค้าข้นาด้เล็ก ธนาคารได้้พัฒนาเคร่�องม่อ
ใหม่ท้�ชั่่วยัในการอนุมัต่ิสินเช่ั่�อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโด้ยัใชั่้คะแนน (Credit Scoring) สำาหรับ
ลูกค้ารายัยั่อยัทั�งสินเชั่่�อไม่ม้หลักประกันและสินเชั่่�อม้หลักประกันต่ลอด้จนสินเชั่่�อเชั่่าซึ่่�อ ซึ่่�งในปัจจุบัน ธนาคารม้ระบบงาน
 (system) เพ่�อใชั่้ในการจัด้ระด้ับความเส้�ยัง การต่ิด้ต่ามและประเมินผู้ลแบบจำาลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอยั่างม้
ประสิทธิภิาพ ทั�งน้� ธนาคารยัังได้้ทำาการกำาหนด้ระดั้บคุณภิาพข้องสินเช่ั่�อใหม่ข้องลูกค้ารายัยั่อยั (Acquisition Quality 
Trigger: AQT) เพ่�อทำาการเฝ้าต่ิด้ต่ามคุณภิาพข้องสินเชั่่�อรายัยั่อยัให้ม้ประสิทธิภิาพมากข้้�น
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ความเส้�ยังจากสินเช่ั่�อด้้อยัคุณภิาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส้�ยังท้�สำาคัญท้�กระทบต่่อความสามารถื
ในการทำากำาไรและความเพียังพอข้องเงินกองทุนข้องธนาคาร ดั้งนั�น ธนาคารจ่งให้ความสำาคัญกับการติ่ด้ต่ามและ 
จัด้การ NPL อยั่างใกล้ชิั่ด้และระมัด้ระวัง และม้การตั่�งสำารองค่าเผู้่�อหน้�สงสัยัจะสูญอยั่างเพียังพอ  นอกจากน้� ธนาคารม้
การติ่ด้ต่ามดู้แลและบริหารจัด้การลูกค้าท้�ม้ปัญหาในเชิั่งรุกเพ่�อเป็นมาต่รการป้องกันไม่ให้สินเช่ั่�อด้้อยัคุณภิาพลง สำาหรับ
การบริหารความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่ระดั้บพอร์ต่โฟื้ลิโอนั�น ธนาคารต่ระหนักถื่งความเส้�ยังจากการกระจุกต่ัวข้องสินเชั่่�อ 
โด้ยัม้การกำาหนด้เพด้านความเส้�ยัง (Risk Limits) ในระด้ับท้�เหมาะสม เชั่่น เพด้านความเส้�ยังข้องแต่่ละประเทศ เพด้านความ
เส้�ยังในการให้เงินกู้ยั่มต่่อกลุ่มลูกค้า เพด้านความเส้�ยังต่ามประเภิทธุรกิจท้�ม้ Black และ RAG (Red, Amber & Green) 
Indicators เพ่�อชั่่วยัในการกำาหนด้เพด้านความเส้�ยังและควบคุมการกระจุกต่ัวข้องสินเช่ั่�อ ต่ลอด้จนเพ่�อชั่่วยัให้ม้แนวทางท้�
ชั่ัด้เจนในการปล่อยัสินเชั่่�อ กล่าวค่อ “Black – สินเชั่่�อท้�ควรหล้กเล้�ยัง” “Red – ไม่ควรข้ยัายัสินเชั่่�อ” “Amber – ระมัด้ระวัง
ในการปล่อยัสินเชั่่�อ” และ “Green – ข้ยัายัสินเชั่่�อ” นอกจากน้� ธนาคารได้้ม้การจัด้ทำาการทด้สอบภิาวะวิกฤต่เพ่�อประเมิน
ผู้ลกระทบท้�ธนาคารจะได้้รับหากเกิด้เหตุ่การณ์ภิาวะเศรษัฐกิจและการเงินต่กต่ำ�า ในกรณ้ท้�เป็นไปได้้และกรณ้รุนแรง  

ทุกๆ ปี ธนาคารจะกำาหนด้และทบทวน Risk Appetite หร่อระดั้บความเส้�ยังข้องพอร์ต่โฟื้ลิโอท้�ยัอมรับได้้ภิายัใต่้สภิาพ
เศรษัฐกิจท้�ม้การคาด้การณ์ว่าจะเป็นในปีนั�นๆ เพ่�อเป็นแนวทางให้การข้ยัายัธุรกิจด้ำาเนินไปภิายัใต่้ระด้ับความเส้�ยังท้�
ธนาคารสามารถืบริหารจัด้การได้้ โด้ยัได้้ม้การต่ิด้ต่ามควบคุมเป็นประจำาทุกเด้่อนและรายังานต่่อ RMC, BRCC และ
คณะกรรมการธนาคาร

ความเสี�ยงด้านติลัาด 

ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้หมายัถื่งความเปล้�ยันแปลงหร่อความผู้ันผู้วนในมูลค่าข้องธุรกรรมหร่อเงินลงทุนเพ่�อค้า ดั้งนั�น 
ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้เกิด้ข้้�นเม่�อธนาคารม้การทำาธุรกรรมท้�ม้ความเส้�ยังจากความผู้ันผู้วนข้องปัจจัยัด้้านต่ลาด้ อันได้้แก่
อัต่ราด้อกเบ้�ยั อัต่ราแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่างประเทศ และราคาข้องต่ราสารในต่ลาด้ทุนและต่ลาด้สินค้าโภิคภิัณฑ์์ ซึ่่�งอาจ
ส่งผู้ลกระทบในทางลบต่่อรายัได้้และสถืานะเงินกองทุนข้องธนาคารได้้ ธนาคารใช้ั่นโยับายับริหารความเส้�ยังด้้านต่ลาด้
เพ่�อให้มั�นใจว่ากฎระเบ้ยับและวิธ้ปฏิิบัต่ิเป็นไปต่ามกฎระเบ้ยับข้องทางการและนโยับายัข้องธนาคาร ธนาคารม้หน่วยังาน
ท้�ควบคุมดู้แลความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ ท้�เป็นอิสระจากหน่วยังานท้�ก่อให้เกิด้ความเส้�ยัง อ้กทั�งธนาคารยัังม้การประเมิน 
และกำาหนด้เงินทุนสำารองเพ่�อรองรับความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ ซึ่่�งเป็นไปต่ามเกณฑ์์ท้�ธปท. กำาหนด้ 

ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ประกอบด้้วยั
1. คว�ม้เสำี�ยงจ�กิอัตัร�ด้อกิเบี�ย
ความเส้�ยังอัต่ราด้อกเบ้�ยัข้องธุรกรรมในบัญช้ั่เพ่�อการค้าจะอยูั่ในการควบคุมดู้แลข้องคณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง 
(RMC) ต่ามกรอบนโยับายัท้�คณะกรรมการธนาคารกำาหนด้ โด้ยัธนาคารม้การคำานวณราคายัุต่ิธรรมข้องธุรกรรมในบัญชั่้
เพ่�อการค้าเป็นประจำาทุกวันเพ่�อต่ิด้ต่ามกำาไรและข้าด้ทุนเม่�อเท้ยับกับราคาต่ลาด้ โด้ยัหน่วยังานควบคุมดู้แลความเส้�ยัง 
ทำาหน้าท้�จัด้ทำารายังานสถืานะความเส้�ยังรายัวัน ม้การกำาหนด้ One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, 
Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพ่�อควบคุมความเส้�ยังจากการเปล้�ยันแปลงอัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�อาจ
ส่งผู้ลกระทบต่่อรายัได้้และเงินทุนข้องธนาคาร ต่ลอด้จนวิเคราะห์ผู้ลการทด้สอบสภิาวะวิกฤต่ (Stress Testing) อยั่าง
สมำ�าเสมอ

2. คว�ม้เสำี�ยงจ�กิอัตัร�แลักิเปีลัี�ยน
ในการบริหารความเส้�ยังจากการเปล้�ยันแปลงข้องอัต่ราแลกเปล้�ยันและการรักษัาระด้ับความเส้�ยังต่ามท้�นโยับายัข้อง
ธนาคารกำาหนด้นั�น ธนาคารพยัายัามจัด้หาแหล่งเงินทุนท้�เป็นสกุลเด้้ยัวกับสกุลเงินในการให้สินเชั่่�อ หร่อใชั่้ต่ราสารอนุพันธ์
ในการป้องกันความเส้�ยังจากอัต่ราแลกเปล้�ยัน นอกจากน้� ธนาคารยัังได้้กำาหนด้เพด้านความเส้�ยังท้�เหมาะสม แยักต่าม
ประเภิทผู้ลิต่ภิัณฑ์์และประเภิทความเส้�ยังต่่างๆ เชั่่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) 
Limit, และ Stop Loss Trigger และได้้ทำาการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินต่ราต่่างประเทศเป็นประจำา 
ทุกวัน ต่ลอด้จนวิเคราะห์ผู้ลการทด้สอบสภิาวะวิกฤต่ (Stress Testing) อยั่างสมำ�าเสมอ

3. คว�ม้เสำี�ยงด้้�นตัลั�ด้ขึ้องตัร�สำ�รในตัลั�ด้ทีุ่นแลัะตัลั�ด้สำินค้�โภคภัณฑ์
ธนาคารไม่ม้การทำาธุรกรรมลงทุนในต่ราสารทุนเพ่�อค้านอกเหน่อจากการเงินลงทุนในบริษััทยั่อยัหร่อบริษััทในเคร่อ
ข้องธนาคาร รวมถื่งหุ้นสามัญท้�ได้้รับมาจากการปรับโครงสร้างหน้�ท้�ม้ปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยั ์
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ท้�พ่จารณาแล้วว่าเป็นอสังหาริมทรัพยั์ท้�ม้ศักยัภิาพและม้การบริหารจัด้การท้�ด้้  สำาหรับต่ราสารอนุพันธ์ท้�เก้�ยัวข้้องกับ
สินค้าโภิคภิัณฑ์์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโด้ยัการปิด้ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ทั�งหมด้ จ่งไม่ม้ความเส้�ยัง
ด้้านต่ลาด้ในบัญชั่้เพ่�อค้าข้องต่ราสารทุนหร่อสินค้าโภิคภิัณฑ์์แต่่อยั่างใด้

4. คว�ม้เสำี�ยงด้้�นตัลั�ด้จ�กิตััวแปีรอ้�งอิงอื�น
ธนาคารม้การการทำาธุรกรรมเงินกู้ย่ัมท้�ม้อนุพันธ์แฝง เพ่�อเป็นทางเล่อกในการลงทุนให้กับลูกค้า โด้ยัหากเป็นตั่วแปร
อ้างอิงอ่�นๆท้�ไม่ใชั่่อัต่ราด้อกเบ้�ยัและอัต่ราแลกเปล้�ยัน ธนาคารบริหารโด้ยัการปิด้ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ทั�งหมด้ จ่งไม่ม ้
ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ในบัญชั่้เพ่�อค้าสำาหรับต่ัวแปรอ้างอิงอ่�นๆ

ความเสี�ยงด้านสภาพื่คลั่อง

ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง หมายัถื่ง ความเส้�ยังท้�ธนาคารไม่สามารถืชั่ำาระเงินต่ามภิาระผูู้กพันภิายัใต่้ระยัะเวลาท้�กำาหนด้
ได้้ เป็นผู้ลส่บเน่�องจากการท้�ไม่สามารถืแปลงสินทรัพยั์ในรูปต่่างๆ กลับมาเป็นเงินสด้หร่อจัด้หาเงินทุนได้้ไม่ทันเวลา 
ซึ่่�งอาจส่งผู้ลกระทบถื่งการด้ำาเนินงานประจำาวัน และม้ค่าความสูญเส้ยัท้�ไม่สามารถืยัอมรับได้้ 

วัต่ถุืประสงค์ข้องการบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องข้องธนาคาร ค่อเพ่�อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถืต่อบสนอง
ภิาระผูู้กพันเงินสด้ในเวลาท้�เหมาะสมและม้ประสิทธิภิาพได้้ทั�งในปัจจุบันและอนาคต่ ด้้วยัเหตุ่น้� การบริหารความเส้�ยังด้้าน
สภิาพคล่องค่อการรักษัาระด้ับสินทรัพยั์สภิาพคล่องท้�ม้คุณภิาพด้้และม้การกระจายัพอร์ต่การลงทุนท้�เหมาะสม รวมถื่งม้
เงินทุนต่่างๆ ภิายัใต่้ภิาวะปกต่ิและภิาวะวิกฤต่ เน่�องจากทิศทางข้องธนาคารท้�ต่้องการม้เคร่อข้่ายัท้�กว้างข้้�นและการมุ่งเน้น 
ต่ลาด้ข้นาด้ใหญ่ ธนาคารจ่งมุ่งรักษัาฐานเงินฝากท้�ม้หลากหลายัประเภิท ประกอบด้้วยัเงินฝากออมทรัพยั์ เงินฝากกระแส
รายัวัน และเงินฝากระยัะยัาว เพ่�อให้ม้ฐานเงินทุนข้นาด้ใหญ่ท้�ม้เสถื้ยัรภิาพ ธนาคารยัังคงสำารองสภิาพคล่องบางส่วนต่ลอด้
ทั�งปี เพ่�อให้การด้ำาเนินงานข้องธนาคารม้ความมั�นคง สอด้คล้องกันทั�งในเชิั่งกลยัุทธ์ โครงสร้าง และวิธ้ปฏิิบัต่ิข้องธนาคาร

ปัจจัยัความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องท้�สำาคัญข้องธนาคาร ได้้แก่ โครงสร้างข้องแหล่งเงินทุนและการใชั่้ไปข้องเงินทุนข้องธนาคาร 
การปรับต่ัวข้องธนาคารพาณิชั่ยั์ เพ่�อเพ่�มฐานเงินฝากท้�ม้ต่้นทุนต่ำ�าในสภิาวะท้�อัต่ราด้อกเบ้�ยัอยูั่ในระดั้บต่ำ�า และเพ่�อรองรับ
หลักเกณฑ์์การด้ำารงสินทรัพยั์สภิาพคล่องเพ่�อรองรับสถืานการณ์ด้้านสภิาพคล่องท้�ม้ความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio: LCR) ซึ่่�งจะเน้นการข้ยัายัเงินฝากกระแสรายัวันและเงินฝากสะสมทรัพยั์ท้�ลูกค้าใชั่้เป็นบัญชั่้หลัก (Transactional  
Account) และหลักเกณฑ์์การด้ำารงแหล่งท้�มาข้องเงินให้สอด้คล้องกับการใชั่้ไปข้องเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) 
ซึ่่�งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ย่ัมเงิน และส่วนข้องผูู้้ถ่ือหุ้น ให้สอด้คล้องกับการลงทุน การปล่อยัสินเช่ั่�อ และการก่อภิาระ
ผูู้กพัน ในระยัะ 1 ปีข้้างหน้า นอกจากน้� การด้ำาเนินนโยับายัการเงินข้องธปท. และธนาคารกลางข้องประเทศสำาคัญทั�วโลก 
อาจทำาให้เกิด้ความผัู้นผู้วนข้องการเคล่�อนยั้ายัเงินทุนระหว่างประเทศเพ่�มข้้�น ส่งผู้ลให้ต่ลาด้การเงินม้ความผัู้นผู้วน 
และอาจส่งผู้ลต่่อสภิาพคล่องและต่้นทุนในการจัด้หาเงินทุน

การบริหารและควบคุมความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง ธนาคารได้้มอบหมายัความรับผู้ิด้ชั่อบให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยั์และหน้�สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่่�งจะประชุั่มอยั่างน้อยัเด้่อนละครั�ง 
เพ่�อหาร่อเก้�ยัวกับความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนข้องธนาคาร โด้ยัคณะกรรมการ ALCO เป็น
ผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบในการจัด้การโด้ยัรวมและการกำากับดู้แลสภิาพคล่อง และให้ความคิด้เห็น/ข้้อเสนอแนะต่่อนโยับายัการบริหาร
ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง ก่อนท้�จะข้อความเห็นชั่อบจากท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัังรับ
ผิู้ด้ชั่อบในการพ่จารณาให้ความเห็นชั่อบเพด้านความเส้�ยังและระดั้บความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องท้�ยัอมรับได้้ ก่อนเสนอต่่อ
คณะกรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิ โด้ยัม้หน่วยังานบริหารความเส้�ยังด้้านสินทรัพยั์และหน้�สิน (ALM) เป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบ 
ในการต่รวจสอบและทำางานใกล้ชั่ิด้กับหน่วยังานบริหารเงิน ในการเฝ้าระวังเก้�ยัวกับสภิาวะต่ลาด้ ในข้ณะท้�สายังานธุรกิจ
ต่่างๆ ข้องธนาคารรับผู้ิด้ชั่อบการสร้างและรักษัาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท้�แข้็งแกร่งกับผูู้้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอ่�นๆ 
หน่วยังานบริหารเงินทำาหน้าท้�เป็นผูู้้บริหารเงินทุนโด้ยัรวม ต่ามความจำาเป็นหร่อเม่�อม้ภิาวะฉุกเฉิน ธนาคารม้การบริหาร
จัด้การสภิาพคล่องอยั่างรัด้กุม เพ่�อต่อบสนองความต่้องการในการด้ำาเนินงานประจำาวัน โด้ยัม้การวัด้และประมาณการ 
กระแสเงินสด้อยั่างสมำ�าเสมอจากการครบกำาหนด้เวลาข้องสินทรัพยั์ หน้�สิน ภิาระผูู้กพันนอกงบดุ้ล และต่ราสารอนุพันธ์ 
ต่ามกรอบระยัะเวลาครบกำาหนด้ในภิาวะปกติ่และภิาวะวิกฤต่ สำาหรับการบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องสำาหรับบริษััท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร เป็นลักษัณะการบริหารแบบรวมศูนยั์ (Centralise) ด้ังนั�น ธนาคารอาจพ่จารณา 
และอนุมัต่ิวงเงินเพ่�อสนับสนุนสภิาพคล่องแก่บริษััทเหล่านั�นต่ามวงเงินท้�ได้้รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการธนาคาร
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ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องท้�บริหารโด้ยัธนาคารจะอยูั่ภิายัใต่้เพด้านความเส้�ยัง และระด้ับความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่อง
ท้�ยัอมรับได้้ (Management Action Triggers: MATs) เพ่�อแจ้งเต่่อนผูู้้บริการถื่งสภิาวะและแรงกด้ดั้นด้้านสภิาพคล่อง 
ท้�เกิด้ข้้�น นโยับายัการบริหารความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องข้องธนาคาร รวมทั�งสมมติ่ฐานและเพด้านความเส้�ยังจะม้การ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี หร่อเม่�อม้การเปล้�ยันแปลงอยั่างม้นัยัสำาคัญ ในการต่อบสนองต่่อการเปล้�ยันแปลงกฎระเบ้ยับ
และการเปล้�ยันแปลงความต่้องการทางธุรกิจและสภิาวะต่ลาด้ ความเส้�ยังด้้านสภิาพคล่องม้การต่รวจสอบเป็นประจำา
ทุกวัน เพ่�อให้ม้การปฏิิบัต่ิต่ามเกณฑ์์ความเส้�ยังด้้านสภิาพล่องทั�งภิายัใน และกฎระเบ้ยับต่ามหลักเกณฑ์์การกำากับดู้แล

ธนาคารม้การจัด้ทำาแผู้นฉุกเฉินด้้านสภิาพคล่องเพ่�อแจ้งเต่่อนเพ่�อให้ม้การจัด้การได้้อยั่างม้ประสิทธิภิาพในชั่่วงวิกฤต่
สภิาพคล่องและอยูั่ภิายัใต่้สภิาวะต่ลาด้ท้�ไม่พึงประสงค์ แผู้นด้ังกล่าวประกอบด้้วยัสององค์ประกอบสำาคัญ ค่อ ระบบ 
เต่่อนภัิยัล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และท้มผูู้้บริหารในภิาวะวิกฤต่สภิาพคล่อง (Funding Crisis  
Management Team: FCMT) โด้ยั EWS ได้้รับการออกแบบมาเพ่�อแจ้งเต่่อนผูู้้บริหารข้องธนาคาร เม่�อใด้ก็ต่ามท้� 
สภิาพคล่องอาจจะม้ความเส้�ยัง จะม้กรอบการวิเคราะห์ในการต่รวจสอบปัญหาการข้าด้สภิาพคล่องและการประเมินความ
ต่้องการเงินทุนและกลยุัทธ์ในอนาคต่หากเกิด้วิกฤต่สภิาพคล่อง EWS ดั้งกล่าวประกอบด้้วยัชุั่ด้ตั่วชั่้�วัด้ (ต่รวจสอบ
กับเกณฑ์์ท้�กำาหนด้ไว้ล่วงหน้า) ท้�น่าเชั่่�อถ่ือสามารถืส่งสัญญาณความแข็้งแกร่งทางการเงินและความมั�นคงข้องธนาคาร 
การทด้สอบสภิาวะวิกฤต่สภิาพคล่องโด้ยัรวมข้องธนาคารจะด้ำาเนินการทุกคร้�งปีในการระบุและวัด้ผู้ลกระทบทางการเงิน
และชั่่วยัให้ฝ่ายัจัด้การสามารถืด้ำาเนินการล่วงหน้าได้้ ม้การจัด้ทำาโมเด้ลสถืานการณ์จำาลองสภิาวะวิกฤต่ 3 แบบค่อ วิกฤต่
เฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤต่ต่ลาด้โด้ยัรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต่
(Combined Crisis: CC) สมมติ่ฐานท้�ใชั่้ ได้้แก่ อัต่ราการไหลออกข้องเงินฝาก อัต่ราเบิกใชั่้เงินกู้ และส่วนลด้มูลค่าข้อง
สินทรัพยั์สภิาพคล่อง ซึ่่�งจัด้ทำาเป็นเอกสารและผู้ลการทด้สอบเสนอต่่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้ลการทด้สอบท้�ผู้่านมาได้้ชั่้�ให้เห็นว่าธนาคาร ม้สภิาพคล่องเพียังพอท้�จะต่อบสนองความต่้องการสภิาพคล่อง
ภิายัใต่้เง่�อนไข้การทด้สอบในภิาวะวิกฤต่ต่่างๆ

ความเสี�ยงด้านอัติราดอกัเบีี�ยในบีัญชีเพื่่�อกัารธนาคาร

ความเส้�ยังด้้านอัต่ราด้อกเบ้�ยัในบัญชั่้เพ่�อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายัถืง่ 
ความเส้�ยังท้�เกิด้จากการท้�สินทรัพยั์ หน้�สิน และรายัการนอกงบดุ้ลท้�อยัู่ในบัญชั่้เพ่�อการธนาคารม้รอบระยัะเวลาการปรับ
ด้อกเบ้�ยัหร่อการครบกำาหนด้สัญญาไม่ต่รงกัน หร่อเม่�ออัต่ราด้อกเบ้�ยัอ้างอิงข้องสินทรัพยั์และหน้�สินม้การเปล้�ยันแปลง
โด้ยัไม่สอด้คล้องกัน ซึ่่�งม้ผู้ลกระทบต่่อรายัได้้ด้อกเบ้�ยัสุทธิและ/หร่อมูลค่าข้องผูู้้ถ่ือหุ้น

ปัจจัยัหลักสำาหรับความเส้�ยังด้้านอัต่ราด้อกเบ้�ยั ได้้แก่ สภิาวะทางเศรษัฐกิจต่่างๆ อัต่ราเงินเฟื้้อ และการด้ำาเนินนโยับายั
การเงินข้องธนาคารแห่งประเทศไทยัและธนาคารกลางข้องประเทศสำาคัญทั�วโลก ซึ่่�งอาจส่งผู้ลต่่อทิศทางและระดั้บข้องอัต่รา
ด้อกเบ้�ยัโด้ยัต่รง หร่อส่งผู้ลต่่อการเคล่�อนยั้ายัเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายัังอัต่ราด้อกเบ้�ยั นอกจากนั�น 
การแข้่งข้ันเพ่�อเพ่�มหร่อรักษัาส่วนแบ่งการต่ลาด้ข้องธนาคารพาณิชั่ยั์ในด้้านเงินฝากและสินเชั่่�อ ม้ผู้ลให้ส่วนต่่างด้อกเบ้�ยั
แคบลงด้้วยั

ธนาคารบริหารจัด้การความผัู้นผู้วนข้องอัต่ราด้อกเบ้�ยัผู้่านนโยับายัท้�ม้การกำาหนด้ข้้�นโด้ยัคณะกรรมการ ALCO ทั�งน้� 
IRRBB ท้�ด้ำาเนินการโด้ยัธนาคารจะเป็นไปต่ามระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ซึ่่�งได้้รับอนุมัต่ิจากคณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการ ALCO โด้ยัรายังานต่่อคณะกรรมการ BRCC และด้้วยัการสนับสนุนจากหน่วยังานบริหารความเส้�ยังด้้าน
สินทรัพยั์และหน้�สิน (ALM) ในสายังานบริหารความเส้�ยัง และหน่วยังานบริหารเงินกองทุนและงบดุ้ลในสายังานการเงิน ทั�งน้� 
คณะกรรมการ ALCO จะรับผิู้ด้ชั่อบในการต่รวจสอบและติ่ด้ต่ามงบดุ้ล การบริหารธุรกิจ และกลยุัทธ์การป้องกันความเส้�ยัง 
เพ่�อท้�จะสร้างความมั�นใจว่า IRRBB อยูั่ในระดั้บความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ โด้ยัม้บริหารเงินรับผิู้ด้ชั่อบในการบริหารจัด้การ 
IRRBB รายัวัน และปิด้ฐานะในบัญชั่้เพ่�อการธนาคาร (gapping) รวมทั�งด้ำาเนินการต่ามข้องกลยุัทธ์การป้องกันความเส้�ยัง

IRRBB วัด้จากมูลค่าทางเศรษัฐกิจข้องผูู้้ถื่อหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่่�งเป็นมาต่รการวัด้ผู้ลกระทบ 
ระยัะยัาวข้องการเคล่�อนไหวอยั่างฉับพลันข้องอัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�ครอบคลุมสินทรัพยั์และหน้�สินทั�งหมด้ข้องธนาคาร 
โด้ยักำาหนด้และประเมินความเส้�ยังจากอัต่ราด้อกเบ้�ยัเป็นค่าใชั่้จ่ายัต่่อมูลค่าทางเศรษัฐกิจข้องผูู้้ถื่อหุ้น (เชั่่น มูลค่าปัจจุบัน
ข้องรายัได้้และเงินทุนท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นในอนาคต่) เน่�องจากมูลค่าพอร์ต่สินทรัพยั์และหน้�สินจะเพ่�มข้้�นและลด้ลงต่ามการ
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เปล้�ยันแปลงข้องอัต่ราด้อกเบ้�ยั มาต่รการน้�จะชั่่วยัให้ธนาคารสามารถืประเมินข้องความเส้�ยังและผู้ลกระทบต่่อเงินทุน 
โด้ยัเน้นสถืานะข้องบัญชั่้เพ่�อการธนาคารในปัจจุบัน ทั�งน้� EVE จะคำานวณโด้ยัใชั่้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผู้ลกระทบ 
ท้�เกิด้จากการเคล่�อนไหวข้องอัต่ราด้อกเบ้�ยัข้องสินทรัพยั์และหน้�สินในชั่่วงเวลาต่่างๆ กัน 

การกำาหนด้เพด้านความเส้�ยัง (MATs) เป็นมาต่รการในการต่รวจสอบก่อนการควบคุมความเส้�ยังท้�เกิด้ข้้�นจาก 
ผู้ลกระทบต่่อรายัได้้ด้อกเบ้�ยัสุทธิ (NII) และความอ่อนไหวข้อง EVE โด้ยัจะรายังานผู้ลการวิเคราะห์ด้ังกล่าวต่่อ 
คณะกรรมการ ALCO, RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจำาทุกเด้่อน

ธนาคารบริหารความเส้�ยังจากอัต่ราด้อกเบ้�ยั โด้ยัการปรับโครงสร้างสินทรัพยั์และหน้�สิน เพ่�อให้สอด้คล้องกับแนวโน้ม
อัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�คาด้การณ์ โด้ยัคำาน่งถื่งการเปล้�ยันแปลงข้อง NII และ EVE สำาหรับผู้ลข้องการทด้สอบในภิาวะวิกฤต่
จะใชั่้ในการกำาหนด้กลยุัทธ์งบดุ้ลท้�เหมาะสมกับสภิาพแวด้ล้อมทางธุรกิจ เพ่�อให้บรรลุเป้าหมายัผู้ลต่อบแทนทางธุรกิจ 
ท้�ระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้

ความเสี�ยงด้านป็ฏิิบีัติิกัาร 

ความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การ หมายัถื่งความเส้�ยังท้�จะเกิด้ความเส้ยัหายัทั�งทางต่รงและทางอ้อมอันเน่�องมาจากกระบวนการ
ควบคุมท้�ไม่เพียังพอ โด้ยัอาจเก้�ยัวข้้องกับกระบวนการปฏิิบัต่ิงานภิายัใน บุคลากร ระบบงาน หร่อเหตุ่การณ์ภิายันอก 
ซึ่่�งยัังประกอบด้้วยัปัจจัยัความเส้�ยังท้�เกิด้จากการข้าด้การกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้หร่อการข้าด้ธรรมาภิิบาลในองค์กร ปัจจัยั
เหล่าน้�สามารถืส่งผู้ลกระทบในด้้านลบต่่อผู้ลประกอบการด้้านการเงินและเงินกองทุนข้องธนาคารได้้ 

เพ่�อให้การบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การม้ประสิทธิผู้ล ธนาคารจ่งได้้จัด้ให้ม้นโยับายัและแนวทางการปฏิิบัต่ิงาน 
เพ่�อให้ธนาคารม้การบริหารจัด้การความเส้�ยังท้�เหมาะสมและม้ประสิทธิภิาพเท้ยับเท่ามาต่รฐานสากล ม้ความโปร่งใส 
และสอด้คล้องต่ามหลักธรรมาภิิบาล ทั�งน้� คณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง (RMC) ม้อำานาจหน้าท้�กำาหนด้และนำาเสนอ
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร หร่อคณะกรรมการ BRCC ต่ามอำานาจท้�ได้้รับมอบหมายั เพ่�ออนุมัต่ินโยับายัและแนวทาง 
ปฏิิบัติ่งานในการบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการท้�เป็นไปต่ามหลักปฏิิบัต่ิสากล  นอกจากน้� ธนาคารยัังได้้แต่่งตั่�ง 
คณะกรรมการบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การ (Operational Risk Committee: ORC) เพ่�อหาร่อ พ่จารณากลั�นกรอง
ประเมิน และให้คำาแนะนำาในประเด้็นต่่างๆท้�เก้�ยัวข้้องกับความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการ และยัังครอบคลุมถื่งเหตุ่การณ์ทุจริต่
ท้�อาจเกิด้ข้้�น โด้ยัม้ปัจจัยัสำาคัญท้�ทำาให้เกิด้ความเส้�ยัง ได้้แก่ ด้้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุ่การณ์ภิายันอก 

มาต่รฐานการปฏิิบัต่ิงานความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการข้องธนาคาร ค่อ การกำาหนด้ความรับผู้ิด้ชั่อบในการบริหารจัด้การ
ความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การร่วมกันกับหน่วยังานต่่างๆ ทั�งในด้้านธุรกิจ ด้้านผู้ลิต่ภิัณฑ์์ การบริการ และระบบสนับสนุนการ
ปฏิิบัต่ิงาน  โด้ยัได้้รับความร่วมม่อจากผูู้้บริหารหน่วยังานต่ลอด้จนพนักงานผูู้้ปฏิิบัต่ิการในหน่วยังานนั�นๆ รวมถื่งการ
ปฏิิบัต่ิต่ามนโยับายัการกำากับดู้แลทั�งภิายัในและภิายันอก กฎระเบ้ยับข้้อบังคับข้องหน่วยังานควบคุมท้�เก้�ยัวข้้อง ต่ลอด้จน 
นโยับายัและมาต่รฐานการปฏิิบัต่ิงาน ทั�งน้� เพ่�อให้มั�นใจว่าหน่วยังานต่่างๆได้้ม้การปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิิบัติ่ต่าม
กฎเกณฑ์์และการบริหารความเส้�ยังภิายัในหน่วยังานข้องต่น จ่งม้การแต่่งต่ั�งผูู้้ประสานงานด้้านกำากับการปฏิิบัต่ิงานและ
บริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk 
Officer: DCORO) เพ่�อต่ิด้ต่ามดู้แลให้ม้การปฏิิบัต่ิต่ามนโยับายัและวิธ้ปฏิิบัต่ิในการบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การใน
หน่วยังานนั�นๆ 

หน่วยังานบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการจะทำาหน้าท้�พัฒนาเคร่�องม่อ ระบบ และกระบวนการให้สามารถืระบุ ประเมิน
ควบคุม รายังานและต่ิด้ต่ามความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการให้สอด้คล้องกับนโยับายัความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการข้องธนาคาร
และเป็นไปต่ามมาต่รฐานสากล

ทั�งน้� หน่วยังานต่่างๆ ภิายัในธนาคารและบริษััทยั่อยัในเคร่อข้องธนาคาร จะต่้องม้การบริหารจัด้การความเส้�ยังด้้าน 
ปฏิิบัต่ิการโด้ยัใชั่้เคร่�องม่อหร่อกระบวนการต่่อไปน้�
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1. กิ�รปีระเมิ้นคว�ม้เสำี�ยงด้้วยตันเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุกหน่วยังานจะต่้องประเมินความเส้�ยังและควบคุมความเส้�ยังด้้วยัต่นเองและรายังานผู้ลต่่องานบริหารความเส้�ยัง รายังาน
เหล่าน้�จะใชั่้เพ่�อประเมินและวิเคราะห์ความเส้�ยังท้�เกิด้ข้้�นโด้ยัรวมและใชั่้เป็นข้้อมูลในการกำาหนด้แผู้นด้ำาเนินการแก้ไข้และ
ต่ิด้ต่าม นอกจากน้� ธนาคารยัังม้การทบทวนในระดั้บหน่วยังาน เพ่�อพ่จารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทำางานข้อง
หน่วยังานเหล่านั�นม้ความเหมาะสมหร่อไม่ อันจะเป็นการชั่่วยัลด้อุปสรรคในการปฏิิบัต่ิงานรวมทั�งแก้ไข้ปัญหาท้�เกิด้ข้้�น
ได้้ทันเวลา ต่ลอด้จนม้การกำาหนด้หน้าท้�สำาหรับผูู้้ปฏิิบัต่ิงานทั�วทั�งองค์กรอยั่างม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล ซึ่่�งรวมถื่ง 
การกำาหนด้ข้อบเข้ต่หน้าท้�ความรับผู้ิด้ชั่อบและอำานาจในการอนุมัต่ิท้�ชั่ัด้เจน ม้ระบบต่รวจสอบและถื่วงดุ้ลอำานาจ รวมทั�ง
ม้การดู้แลเร่�องความปลอด้ภัิยัข้องข้้อมูล ซึ่่�งทำาให้ม้ความมั�นใจได้้ว่าธนาคารสามารถืด้ำาเนินธุรกิจได้้อยั่างต่่อเน่�องและ
สอด้คล้องต่ามหลักธรรมาภิิบาล โด้ยัเป็นท้�ยัอมรับต่ามมาต่รฐานสากล

2. กิ�รร�ยง�นขึ้้อมู้ลัคว�ม้เสำียห�ยด้้�นปีฏิิบัตัิกิ�ร (Loss Event Data Reports)
ธนาคารกำาหนด้ให้ทุกหน่วยังานม้หน้าท้�รายังานข้้อมูลความเส้ยัหายัผู้่านชั่่องทางท้�ธนาคารกำาหนด้ รายังานข้้อมูลความ
เส้ยัหายัน้�จะชั่่วยัให้หน่วยังานต่่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการข้องต่น และป้องกัน 
มิให้เกิด้เหตุ่การณ์ความเส้ยัหายัเชั่่นเด้้ยัวกันน้�ข้้�นอ้กในอนาคต่ ข้้อมูลการรายังานเหตุ่การณ์ความเส้ยัหายัด้ังกล่าว 
จะม้การรวบรวมและวิเคราะห์เชิั่งสถืิต่ิ เพ่�อพัฒนาและกำาหนด้รูปแบบการคำานวณเงินกองทุนข้องธนาคาร

3. ด้ัชนีชี�วัด้คว�ม้เสำี�ยงหลัักิ (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้้นำา KRI มาใชั่้เป็นเคร่�องม่อในการบริหารจัด้การความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การให้เหมาะสมกับองค์กร ทั�งน้�  
สัญญาณเต่่อนล่วงหน้าท้�หน่วยังานได้้รับซึ่่�งเป็นผู้ลจากการจัด้ทำา KRI จะทำาให้ฝ่ายับริหารข้องหน่วยังานสามารถื
บริหารจัด้การและต่ิด้ต่ามผู้ลการบริหารจัด้การความเส้�ยังท้�อาจเกิด้ข้้�นได้้อยั่างต่่อเน่�อง ทั�งน้� เพ่�อป้องกันและหล้กเล้�ยัง 
ความสูญเส้ยัหร่อความเส้ยัหายัข้องหน่วยังานท้�อาจเกิด้ข้้�นจากความเส้�ยังด้้านปฏิิบัต่ิการได้้อยั่างม้ประสิทธิภิาพ 

4. กิ�รบริห�รจัด้กิ�รปีระเด้็นขึ้้อบกิพร่องในกิ�รควบคุม้ (Control Issue Management: CIM)
ประเด็้นข้้อบกพร่องในการควบคุมถื่อเป็นชั่่องว่างในการควบคุมการปฏิิบัต่ิงานข้องธนาคาร ซึ่่�งการออกแบบวิธ้การ
ควบคุมท้�ไม่ด้้เพียังพอ หร่อไม่ม้ประสิทธิภิาพเพียังพอเป็นสาเหตุ่ท้�อาจทำาให้ความเส้�ยังท้�คงอยัู่เกินความเส้�ยังท้�กำาหนด้ข้อง
ธนาคารสำาหรับบริหารจัด้การข้้อบกพร่องเหล่าน้� ธนาคารได้้พัฒนาแนวทางปฏิิบัติ่งานบริหารจัด้การประเด็้นข้้อบกพร่อง 
ในการควบคุมข้้�นเพ่�อเป็นกรอบในการบริหารจัด้การอยั่างเป็นระบบ โด้ยัจุด้ประสงค์ข้องแนวทางปฏิิบัติ่งานดั้งกล่าว 
เพ่�อให้ธนาคารมั�นใจว่าประเด้็นข้้อบกพร่องต่่างๆ ได้้ถืูกระบุและจำาแนกออกมา รวมถื่งม้การกำากับดู้แลให้ประเด้็นปัญหา 
ม้การแก้ไข้หร่อม้การรายังานอยั่างเหมาะสมต่่อผูู้้บริหารข้องธนาคารเพ่�อทราบต่่อไป

5. กิระบวนกิ�รอนุม้ัติักิ�รออกิผ่ลัิตัภัณฑ์ใหม้่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้ลิต่ภัิณฑ์์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิิบัต่ิงาน จ่งได้้กำาหนด้กระบวนการ
พ่จารณาอนุมัต่ิผู้ลิต่ภัิณฑ์์ใหม่ท้�เข้้มงวด้โด้ยัให้ระบุและประเมินความเส้�ยังท้�ครอบคลุมความเส้�ยังด้้านต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง
เชั่่น ความเส้�ยังด้้านเครดิ้ต่ ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ ความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การ เป็นต่้น รวมถื่งกำาหนด้ให้ม้การพ่จารณา
ผู้ลิต่ภิัณฑ์์ใหม่อยั่างครอบคลุมทุกด้้านโด้ยัคณะทำางานและหน่วยังานธุรกิจท้�เก้�ยัวข้้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชั่อบและ 
นำาผู้ลิต่ภิัณฑ์์ออกสู่ต่ลาด้ รวมถื่งจัด้ให้ม้การทบทวนผู้ลิต่ภัิณฑ์์ท้�ได้้รับอนุมัติ่เป็นประจำาทุกปี

6. กิระบวนกิ�รรับเร่�องร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารต่ระหนักถื่งความเส้�ยังด้้านชั่่�อเส้ยัง (Reputation Risk) และความพึงพอใจข้องลูกค้า จ่งกำาหนด้ให้ม้หน่วยังานและ
วิธ้ปฏิิบัติ่ในการรับเร่�องร้องเรียันจากลูกค้า โด้ยัจัด้ต่ั�งหน่วยังานกลางอิสระในการบริหารจัด้การเร่�องร้องเรียันข้องลูกค้า 
ได้้แก่ หน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หร่อ Customer Experience Management (CX) โด้ยัทำางานร่วมกับศูนยั์
บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  (CIMB Thai Care Center) และหน่วยังานอ่�นๆท้�เก้�ยัวข้้องกับการรับเร่�องร้องเรียันข้องลูกค้าได้้ 
โด้ยัหน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าเป็นผูู้้บริหารจัด้การเร่�องร้องเรียันข้องลูกค้าผู้่านนโยับายัและกระบวนการท้�
จัด้ตั่�งข้้�นต่ามหลักเกณฑ์์ข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้และหน่วยังานราชั่การต่่างๆท้�เก้�ยัวข้้อง เพ่�อให้มั�นใจว่าเร่�องร้องเรียันต่่างๆ ได้้รับ
การด้ำาเนินการแก้ไข้จากหน่วยังานผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญเฉพาะเร่�องอยั่างม้ประสิทธิผู้ล เป็นธรรม และทันเหตุ่การณ์

นอกจากน้� หน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ายัังนำาเสนอข้้อมูลความรู้เก้�ยัวกับลูกค้าจากผู้ลสำารวจต่ลอด้จน
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ความคิด้เห็นและคำาแนะนำาข้องลูกค้าท้�รวบรวมจากชั่่องทางต่่างๆ เพ่�อใชั่้ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้ด้้
ยิั�งข้้�นอยั่างต่่อเน่�องในทุกๆด้้าน อันจะนำาไปสู่การสร้างความผูู้กพันข้องลูกค้ากับธนาคาร โด้ยัการจัด้เต่รียัมข้้อมูลความรู้
เก้�ยัวกับลูกค้า และโครงการต่่างๆ ท้�จะนำาไปสู่การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เพ่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริหารจัด้การ
ประสบการณ์ข้องลูกค้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอ่�นๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง

ทั�งน้� ในชั่่วงท้�ม้การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19  ในปี 2563 ธนาคาร ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั ออกมาต่รการชั่่วยัเหล่อลูกค้าสินเช่ั่�อ
ผูู้้ได้้รับผู้ลกระทบทางเศรษัฐกิจ โด้ยัหน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าม้ส่วนร่วมในการบริหารจัด้การการส่�อสาร
และการลงทะเบ้ยันข้องลูกค้าเพ่�อเข้้าร่วมมาต่รการ และทำาหน้าท้�บริหารจัด้การเร่�องร้องเรียันท้�เก้�ยัวเน่�องกับมาต่รการ
ด้ังกล่าวข้องลูกค้า เพ่�อให้มั�นใจว่าทุกๆเส้ยังจากลูกค้าและทุกประเด็้นข้้อติ่ด้ข้ัด้ต่่างๆ จะได้้รับการพ่จารณาและแก้ไข้อยั่าง
รวด้เร็วและยัั�งย่ัน

7.  แผ่นรองรับกิ�รด้ำ�เนินธุรกิิจอย่�งตั่อเนื�อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกำาหนด้ให้ม้การพัฒนาและบริหารจัด้การความต่่อเน่�องทางธุรกิจ โด้ยัท้�ทุกหน่วยังานธุรกิจข้องธนาคาร รวมถื่ง
บริษััทในเคร่อต่้องวิเคราะห์ผู้ลกระทบทางธุรกิจและด้ำาเนินการเข้ียันแผู้นความต่่อเน่�องทางธุรกิจต่ามผู้ลข้องการวิเคราะห์ 
ต่ลอด้จนให้ม้การทด้สอบแผู้นโด้ยัอ้างอิงข้ั�นต่อนท้�ระบุไว้ในแผู้นความต่่อเน่�องทางธุรกิจอยั่างน้อยัปีละ 1 ครั�ง เพ่�อให้แน่ใจ
ว่าเม่�อเกิด้เหตุ่การณ์วิกฤต่ใด้ๆกระทั�งส่งผู้ลชั่ะงักงันต่่อธุรกิจท้�สำาคัญข้องธนาคาร ธนาคารจะสามารถืกู้ธุรกิจท้�สำาคัญนั�น
กลับค่นมาและให้บริการอยั่างต่่อเน่�องได้้ทั�งหมด้หร่อบางส่วนภิายัในเวลาท้�ได้้กำาหนด้ไว้ ทั�งน้� เพ่�อเป็นการรักษัาช่ั่�อเส้ยังและ
ความมั�นใจข้องลูกค้าข้องธนาคารและบริษััทในเคร่อ

8. กิ�รตัรวจสำอบภ�ยในแลัะกิ�รกิำ�กิับกิ�รปีฏิิบัติัง�น
ธนาคารม้หน่วยังานต่รวจสอบภิายัในและหน่วยังานกำากับการปฏิิบัต่ิงานเป็นหน่วยังานอิสระท้�ชั่่วยัคณะกรรมการ 
ต่รวจสอบ และคณะกรรมการ BRCC ในการทำาหน้าท้�ต่รวจสอบและกำากับการปฏิิบัต่ิงาน โด้ยัหน่วยังานต่รวจสอบภิายัใน
ซึ่่�งรายังานต่รงต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบ ทำาหน้าท้�ต่รวจสอบการบริหารจัด้การและการปฏิิบัติ่งานข้องหน่วยังานต่่างๆ 
ให้เป็นไปอยั่างม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ลต่ามหลักการบริหารความเส้�ยังและการควบคุมภิายัในท้�ด้้ ส่วนหน่วยังานกำากับ
การปฏิิบัต่ิงานซึ่่�งรายังานต่รงต่่อ BRCC ทำาหน้าท้�ต่ิด้ต่ามควบคุมการด้ำาเนินงานข้องธนาคารให้เป็นไปต่ามกฎหมายัและ
กฎระเบ้ยับข้องหน่วยังานต่่างๆท้�เก้�ยัวข้้องกับธุรกิจข้องธนาคาร

ความเสี�ยงที�เกัี�ยวข้้องกัับีกัารลังทุนในติ่างป็ระเทศ 

ธนาคารไม่ม้นโยับายัท้�จะลงทุนในต่ราสารทุนต่่างประเทศ โด้ยัในปัจจุบันธนาคารม้การถื่อหุ้นในบริษััทในต่่างประเทศเป็น
จำานวนท้�ไม่ม้นัยัสำาคัญ

รายงานประจำาปี
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ธนาคารเช่�อมั�นว่าความพื่ยายามอย่าง

ติ่อเน่�องข้องธนาคารในกัารสร้างวัฒนธรรม

แลัะโครงสร้างกัารกัÓกัับีดูแลักัิจกัาร

ที�แข้็งแกัร่งทั�วทั�งองค์กัรจะช่วยให้ธนาคาร

สามารถืสร้างคุณค่าเพื่ิ�มแกั่ผูู้้มีส่วนได้เสีย

ทุกักัลัุ่ม ดังนั�น ธนาคารจึงมุ่งมั�นดÓเนินกัาร 

เพื่่�อกัÓหนดหลัักัป็ฏิิบีัติิในกัารกัÓกัับีดูแลั

กัิจกัารแลัะมาติรฐานจรรยาบีรรณ

ทางธุรกัิจระดับีสูงสุดสÓหรับีกัิจกัรรมติ่างๆ 

ข้องธนาคาร
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ในปี 2563 ธนาคารได้้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำารวจการกำากับดู้แลกิจการบริษััทจด้ทะเบ้ยันประจำาปี 2563 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภิายัใต่้การดู้แลข้องสถืาบันกรรมการ
บริษััทไทยั (Institute of Directors : IOD) โด้ยัการสนับสนุนจากต่ลาด้หลักทรัพยั์แห่งประเทศไทยั (ต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ)  
ในระด้ับด้้เลิศ (Excellent) หร่อระด้ับ 5 ด้าว โด้ยัคะแนนเฉล้�ยัโด้ยัรวมสูงถื่งร้อยัละ 90  ซึ่่�งสะท้อนถื่งภิาพการด้ำาเนินธุรกิจ
ข้องธนาคารอยั่างม้ความรับผู้ิด้ชั่อบต่่อการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้ ้ โปร่งใส และให้ความสำาคัญต่่อผูู้้ม้ส่วนได้้ส่วนเส้ยัทุกกลุ่ม   

หลัักักัารกัÓกัับีดูแลักัิจกัาร

ธนาคารม้กระบวนการในการกำาหนด้ ประเมิน และบริหารจัด้การความเส้�ยังและความไม่แน่นอนต่่างๆ ท้�เกิด้ข้้�น โด้ยักำาหนด้
กระบวนการควบคุมภิายัในเพ่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจและการควบคุมในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งรวมถื่งด้้านการเงินและการปฏิิบัต่ิการ 
ต่ลอด้จนการกำากับการปฏิิบัต่ิงานให้เป็นไปต่ามกฎหมายัและระเบ้ยับข้้อบังคับต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง โด้ยัให้หน่วยังาน 
ต่รวจสอบภิายัในและหน่วยังานกำากับการปฏิิบัต่ิงานทำาหน้าท้�ต่ิด้ต่ามดู้แลการปฏิิบัติ่งานข้องหน่วยังานต่่างๆ ข้องธนาคาร
ให้สามารถืข้ับเคล่�อนองค์กรเพ่�อบรรลุเป้าหมายักลยัุทธ์ท้�ตั่�งไว้ในข้ณะท้�ม้การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายัและระเบ้ยับข้้อบังคับต่่างๆ
นอกจากน้� ธนาคารยัังเน้นให้ความรู้ความเข้้าใจแก่กรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานในเร่�องจรรยัาบรรณธุรกิจ กฎหมายั
และระเบ้ยับข้้อบังคับท้�เก้�ยัวข้้องต่ลอด้จนระเบ้ยับปฏิิบัต่ิทางวินัยั

ธนาคารกำาหนด้นโยับายัการกำากับดู้แลกิจการเพ่�อใชั่้เป็นแนวทางในการปฏิิบัต่ิสำาหรับกรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงาน 
เพ่�อให้ผูู้้ลงทุนและผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัม้ความไว้วางใจและเชั่่�อมั�นในการบริหารจัด้การธุรกิจข้องธนาคาร อันจะชั่่วยัเสริมศักยัภิาพ
ในการแข้่งขั้นและสร้างมูลค่าเพ่�มต่ลอด้จนความมั�นคงในระยัะยัาวให้แก่ธนาคาร 

คณะกรรมการเข้้าใจบทบาทหน้าท้� ประโยัชั่น์ และหลักปฏิิบัต่ิข้องหลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้สำาหรับบริษััทจด้ทะเบ้ยัน 
ปี 2560  (CG Code) ท้�ออกโด้ยัคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ 
อยั่างยัั�งย่ัน  ด้ังนั�น ท้�ประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร ครั�งท้� 2/2562 เม่�อวันท้� 22 กุมภิาพันธ์ 2562 จ่งได้้ม้มติ่อนุมัต่ิทบทวน 
นโยับายัหลักการกำากับดู้แลกิจการข้องธนาคารให้สอด้คล้องกับ CG Code  เพ่�อนำามาปรับใชั่้ต่ามบริบททางธุรกิจ 
ข้องธนาคาร เพ่�อให้ครอบคลุมและทันต่่อพัฒนาการด้้านการกำากับดู้แลกิจการท้�เปล้�ยันแปลงไปอยั่างรวด้เร็ว

กัารกัÓกัับีดูแลักัิจกัาร

1. สิำที่ธิขึ้องผู่้ถือหุ้น 

ธนาคารคำาน่งถื่งสิทธิข้องผูู้้ถื่อหุ้นทุกรายัและส่งเสริมให้ผูู้้ถื่อหุ้นใชั่้สิทธิพ่�นฐานอยั่างเท่าเท้ยัมกัน รวมทั�งม้การส่�อสาร
กับผูู้้ถ่ือหุ้นในเชั่ิงรุกอยูั่เสมอ เชั่่น สิทธิในการซึ่่�อข้ายัหร่อโอนหุ้น การได้้รับทราบข้้อมูลข้่าวสารต่่างๆข้องธนาคาร การม้ 
ส่วนแบ่งกำาไรอยั่างเท่าเท้ยัม และการเข้้าร่วมประชัุ่มเพ่�อใชั่้สิทธิออกเส้ยัง แสด้งความเห็นและข้้อเสนอแนะ เพ่�อพ่จารณา
ตั่ด้สินใจในเร่�องท้�ม้ผู้ลกระทบอยั่างม้นัยัสำาคัญ เชั่่น การแต่่งตั่�งกรรมการ การแต่่งต่ั�งผูู้้สอบบัญชั่้ การจัด้สรรกำาไร 
การจ่ายัเงินปันผู้ล การเพ่�มทุนหร่อลด้ทุน และการอนุมัติ่รายัการพ่เศษั เป็นต่้น 

ในปี 2563 เด้ิมคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ่ให้จัด้ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 ในวันท้� 24 เมษัายัน 2563 
เพ่�อให้สอด้คล้องกับข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมายัท้�ให้ธนาคารจัด้ให้ม้การประชัุ่มสามัญผูู้้ถ่ือหุ้นประจำาปีภิายัในส้�เด้่อน นับแต่ ่
วันสิ�นสุด้รอบปีบัญช้ั่ข้องธนาคาร อยั่างไรก็ต่าม เน่�องด้้วยัสถืานการณ์ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 คณะกรรมการจ่ง 
พ่จารณาเล่�อนวันจัด้ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 ออกไปเป็นวันท้� 26 มิถุืนายัน 2563 ต่ามมาต่รการรองรับ 
การแพร่ระบาด้ข้องโรคดั้งกล่าว ซึ่่�งกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชั่ยั์ ประกาศเพ่�อบังคับใชั่้ในเวลานั�น

ก่อนการประชุั่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นซึ่่�งกำาหนด้ไว้เดิ้มในวันท้� 24 เมษัายัน 2563 ธนาคารได้้เปิด้โอกาสให้ผูู้้ถื่อหุ้นเสนอเร่�อง 
เพ่�อพ่จารณาเพ่�อบรรจุเป็นวาระการประชุั่ม รวมถื่งเสนอชั่่�อบุคคลท้�ม้คุณสมบัต่ิเหมาะสม เพ่�อเข้้ารับการพ่จารณาเล่อก
ตั่�งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้นในระหว่างวันท้� 1 ตุ่ลาคม 2562 ถื่ง 31 ธันวาคม 2562 ต่าม 
หลักเกณฑ์์ท้�ธนาคารกำาหนด้ ซึ่่�งในการประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 วันท้� 26 มิถืุนายัน 2563 ไม่ปรากฏิว่า 
ม้ผูู้้ถื่อหุ้นคนใด้เสนอเร่�องเพ่�อบรรจุเป็นวาระหร่อเสนอชั่่�อบุคคลเพ่�อเข้้ารับการพ่จารณาเล่อกตั่�งเป็นกรรมการ
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ธนาคารคาด้การณ์ว่าสถืานการณ์การระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ในวันประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นซึ่่�งเล่�อนออกไปเป็น
เด้่อนมิถืุนายัน 2563 อาจผู้่อนคลายัลง อยั่างไรก็ต่าม เม่�อใกล้ถื่งกำาหนด้วันจัด้ประชุั่ม ธนาคารพบว่าสถืานการณ์ 
การแพร่ระบาด้ยัังคงน่าเป็นห่วง ประกอบกับมาต่รการควบคุมการแพร่ระบาด้ข้องโรคยัังคงเข้้มข้้น เพ่�อป้องกัน 
การแพร่ระบาด้ในกลุ่มผูู้้ถื่อหุ้นและผูู้้เข้้าร่วมประชุั่ม ในเด่้อนพฤษัาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารจ่งพ่จารณาเปล้�ยัน
สถืานท้�จัด้ประชัุ่มฯ จากสำานักงานใหญ่ข้องธนาคาร เป็นโรงแรมอนันต่รา สยัาม กรุงเทพฯ ถืนนราชั่ด้ำาริ กรุงเทพมหานคร
ซึ่่�งม้ห้องจัด้ประชัุ่มข้นาด้ใหญ่อยัู่บนชัั่�นพ่�นด้ิน เพ่�ออำานวยัความสะด้วกให้ผูู้้เข้้าประชัุ่มไม่ต่้องข้้�นลิฟื้ต่์โด้ยัสารร่วมกัน 
หร่อนั�งประชัุ่มต่ิด้กัน จนเส้�ยังต่่อการแพร่กระจายัข้องเชั่่�อ

ในการจัด้ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 ธนาคารปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ้ยับและมาต่รการซึ่่�งกำาหนด้ข้้�นเพ่�อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19  อยั่างเคร่งครัด้ หน่วยังานข้องธนาคารผูู้้รับผิู้ด้ชั่อบการจัด้ประชุั่ม ได้้ทำา 
การต่ิด้ต่่อสอบถืามและข้ออนุญาต่หน่วยัราชั่การท้�เก้�ยัวข้้อง นอกจากน้� ในสถืานท้�จัด้ประชุั่ม ยัังจัด้ให้ม้การวัด้อุณหภูิมิ
การต่รวจคัด้กรองผูู้้เข้้าร่วมประชัุ่ม การสแกนแอปพลิเคชั่ันไทยัชั่นะ ต่ลอด้จนจัด้ท้�นั�งในห้องประชัุ่มให้ม้การเว้นระยัะห่าง
ต่ามมาต่รการท้�กำาหนด้ จัด้ทำาบันท่กท้�นั�งข้องผูู้้ถื่อหุ้นแต่่ละคนเพ่�อการต่รวจสอบในภิายัหลังหากม้เหตุ่ต่ิด้เชั่่�อเกิด้ข้้�น 
จัด้เต่รียัมแอลกอฮอลล์ล้างม่อไว้ทั�วพ่�นท้�โด้ยัรวม และจัด้ห้องประชุั่มสำารองไว้รองรับผูู้้ถื่อหุ้นกรณ้ห้องประชุั่มหลักบรรจุ 
ผูู้้ร่วมประชัุ่มเต่็มอัต่ราท้�กำาหนด้ ด้้วยัความคำาน่งถื่งสุข้ภิาพข้องส่วนรวมโด้ยัการปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการและแนวทาง 
ท้�กำาหนด้อยั่างเคร่งครัด้ ธนาคารได้้รับคะแนนการประเมินคุณภิาพการจัด้ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563  
จากสมาคมส่งเสริมผูู้้ลงทุนไทยั เพ่�มสูงข้้�นเป็นร้อยัละ 98 

ในการจัด้ส่งหนังส่อบอกกล่าวเชั่ิญประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้น ธนาคารได้้ระบุวาระการประชัุ่มอยั่างชั่ัด้เจนว่าเป็นเร่�องเสนอเพ่�อทราบ 
หร่อเพ่�อพ่จารณา รวมทั�งได้้ระบุข้้อเท็จจริงและเหตุ่ผู้ล ต่ลอด้จนความเห็นข้องคณะกรรมการในแต่่ละวาระ พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชัุ่ม ซึ่่�งประกอบด้้วยัข้ั�นต่อนเข้้าร่วมประชัุ่ม การออกเส้ยังลงคะแนน การมอบฉันทะข้องผูู้้ถ่ือหุ้น 
และรายังานประจำาปี 2562  โด้ยัธนาคารได้้มอบหมายัให้ บริษััท ศูนยั์รับฝากหลักทรัพยั์ (ประเทศไทยั) จำากัด้ ในฐานะ 
นายัทะเบ้ยันหุ้นข้องธนาคาร เป็นผูู้้จัด้ส่งหนังส่อนัด้ประชัุ่มให้แก่ผูู้้ถ่ือหุ้นเพ่�อพ่จาณาล่วงหน้าก่อนการประชุั่ม 21 วัน 
รวมทั�งได้้เผู้ยัแพร่หนังส่อนัด้ประชุั่มพร้อมเอกสารประกอบการประชุั่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นไว้บนเว็บไซึ่ต่์ข้องธนาคารล่วงหน้า
ก่อนวันประชุั่มเป็นเวลา 30 วัน เพ่�อเปิด้โอกาสให้ผูู้้ถื่อหุ้นได้้ม้เวลาศ่กษัาข้้อมูลก่อนการตั่ด้สินใจลงมติ่ นอกจากน้� ธนาคาร 
ยัังได้้แจ้งผู้่านชั่่องทางการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลข้องต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ ต่ลอด้จนโฆษัณาคำาบอกกล่าวหนังส่อนัด้ประชัุ่ม 
ทางหนังส่อพ่มพ์รายัวันเป็นเวลา 3 วันต่ิด้ต่่อกันก่อนวันประชัุ่มไม่น้อยักว่า 3 วันต่ามท้�กฎหมายัได้้กำาหนด้  

ในวันประชัุ่มผูู้ถ้ื่อหุ้น ธนาคารได้้อำานวยัความสะด้วกให้แก่ผูู้้ถื่อหุ้นและผูู้้รับมอบฉันทะท้�เข้้าร่วมประชัุ่ม โด้ยัจัด้ใหม้้เจ้าหน้าท้�
รับลงทะเบ้ยัน  และต่รวจสอบเอกสารหร่อหลักฐานแสด้งความเป็นผูู้้ถื่อหุ้นและผูู้้รับมอบฉันทะ  และเพ่�อรักษัาสิทธิและ
ความเท่าเท้ยัมกันข้องผูู้้ถื่อหุ้น โด้ยัธนาคารได้น้ำาระบบบาร์โค้ด้ (Barcode) มาใชั่้ในการลงทะเบ้ยันเพ่�อจัด้พ่มพ์บัต่ร
ลงคะแนนในแต่่ละวาระการประชัุ่ม ในการประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 ธนาคารได้้เปิด้โอกาสให้ผูู้้ถื่อหุ้นสามารถื
ลงทะเบ้ยันเข้้าประชัุ่มได้้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชัุ่มนานกว่าปกต่ิ  เน่�องจากม้ข้ั �นต่อนเพ่�มข้้�นในส่วนข้องการควบคุม
การแพร่ระบาด้ข้องโรคต่ิด้เชั่่�อ ซึ่่�งอาจทำาให้การลงทะเบ้ยันล่าชั่้ากว่าเด้ิม  ในระหว่างการประชัุ่ม ผูู้้ถื่อหุ้นสามารถืลงทะเบ้ยัน
เข้้าร่วมประชัุ่มเพ่�อใชั่้สิทธิออกเส้ยังในวาระท้�ยัังไม่ลงมต่ิได้ ้และในกรณ้ท้�ผูู้้ถื่อหุ้นม้ความประสงค์จะมอบใหบุ้คคลอ่�นเข้้าร่วม
ประชุั่มแทน ธนาคารได้้จัด้ทำาแบบฟื้อร์มหนังส่อมอบฉันทะ พร้อมรายัละเอ้ยัด้วิธ้การมอบฉันทะ และได้้แนบแบบฟื้อร์มดั้งกล่าว
จัด้ส่งให้ผูู้้ถื่อหุ้นทุกรายัพร้อมหนังส่อนัด้ประชัุ่ม นอกจากน้� เพ่�อหล้กเล้�ยังไม่ใหม้้การรวมต่ัวข้องคนจำานวนมาก ต่าม
มาต่รการป้องกันการแพร่ระบาด้ข้องโรคต่ิด้เชั่่�อด้ังกล่าว ธนาคารได้้สนับสนุนให้ผูู้้ถื่อหุ้นมอบอำานาจให้กรรมการอิสระ
ข้องธนาคารออกเส้ยังลงคะแนนแทน โด้ยัได้้เสนอช่ั่�อกรรมการอิสระพร้อมประวัต่ิให้ผูู้้ถื่อหุ้นพ่จารณาในการมอบฉันทะ
ทั�งน้� ในการประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นปี 2563 ม้ผูู้ถ้ื่อหุ้นจำานวน 10 รายั มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท้�ธนาคารเสนอให้เป็น
ผูู้้รับมอบฉันทะ เป็นผูู้้เข้้าร่วมประชัุ่มและออกเส้ยังลงคะแนนแทน
 
ในการประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นปี 2563 กรรมการธนาคารท้�เข้้าร่วมประชัุ่มมจ้ำานวนทั�งสิ�น 6 คน คิด้เป็นร้อยัละ 54.54  
ส่วนกรรมการธนาคารอ้ก 5 คน ซึ่่�งอยัู่ต่่างประเทศ ได้้แก ่ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง (ประธานกรรมการ) เอ็นจิก โอมาร ์ซึ่ดิ้
ด้ิก บิน อามิน โนเออร ์ราชั่ิด้  เอ็นจิก ชั่าฮ์นัซึ่ ฟื้ารุก บิน จัมมัล อาฮม์ัด้  นางสาวเซึ่รีน่า ต่ัน เหม ่ชั่เว็น และ นางวาทนันทน์
พีเทอรส์ิค ไม่สามารถืเด้ินทางมาประชัุ่มได้้  เน่�องจากข้้อจำากัด้ในการเด้ินทางระหว่างประเทศในสถืานการณ์ระบาด้ข้อง
โรคโควิด้-19   สำาหรับจำานวนผูู้้ถื่อหุ้นท้�เข้้าร่วมประชัุ่มม้ผูู้ถ้ื่อหุ้นท้�มาร่วมประชัุ่มด้้วยัต่นเองและผูู้ถ้ื่อหุ้นท้�มอบฉันทะ
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รวมจำานวน 70 รายั รวมเป็นจำานวนหุ้นทั�งสิ�น 34,822,261,748 หุ้น หร่อคิด้เป็นร้อยัละ 94.9858 ข้องจำานวนหุ้นท้�จำาหน่ายั
ได้ท้ั�งหมด้ 

ท้�ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นครั�งท้� 26 ประจำาปี 2563 ได้้อนุมัต่ิต่ามข้้อเสนอข้อง นายัอด้ิศร เสริมชั่ัยัวงศ์ กรรมการธนาคาร
และกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร ในฐานะผูู้้รับมอบฉันทะจาก CIMB Bank Berhard ผูู้้ถื่อหุ้น
รายัใหญท่้�เสนอให้แต่่งต่ั�งนายัชั่าญมน ูสุมาวงศ ์กรรมการอิสระ ซึ่่�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่รวจสอบ และกรรมการ
ในคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ รวมทั�งเป็นผูู้้รับมอบฉันทะจากผูู้ถ้ื่อหุ้น ทำาหน้าท้�
เป็นประธานในท้�ประชัุ่ม แทนประธานกรรมการซ่ึ่�งไม่สามารถืมาประชัุ่มได้้  ก่อนเริ�มประชัุ่มในระเบ้ยับวาระต่่างๆ ประธาน
ในท้�ประชัุ่มได้้มอบหมายัให้เลข้านุการบริษััทชั่้�แจงให้ผูู้้ถื่อหุ้นทราบถื่งสิทธิในการลงคะแนนเส้ยัง ประธานในท้�ประชัุ่มได้้ให้
ความมั�นใจว่าผูู้้เข้้าร่วมประชัุ่มจะม้โอกาสเท่าเท้ยัมกันในการสอบถืาม แสด้งความคิด้เห็นและให้ข้้อเสนอแนะ นอกจากน้� 
ธนาคารยัังได้้นำาเสนอข้้อมูลในระบบวีด้้ทัศน์ รวมทั�งจัด้ใหม้้การแปลเป็นภิาษัาอังกฤษัเพ่�ออำานวยัความสะด้วกให้ผูู้้ถื่อหุ้น
ต่่างชั่าต่ิ ทั�งน้� กรรมการและผูู้้บริหารท้�เก้�ยัวข้้องได้้ต่อบคำาถืาม รวมทั�งให้ข้้อมูลต่่างๆ อยั่างชั่ัด้เจน ครบถื้วน นอกจากน้�  
การนับคะแนนเส้ยังระหว่างการประชัุ่มเป็นไปอยั่างเปิด้เผู้ยัและโปร่งใส การลงคะแนนเส้ยังในแต่่ละระเบ้ยับวาระเป็นไปต่าม
ลำาด้ับในหนังส่อนัด้ประชัุ่ม โด้ยัไม่ม้การเพ่�มหร่อสลับวาระการประชัุ่มในการนับคะแนนเส้ยัง ธนาคารใชั่บ้ัต่รคะแนนเส้ยัง
ท้�ม้บาร์โค้ด้ และเก็บบัต่รลงคะแนนเส้ยังสำาหรับผูู้้ถื่อหุ้นท้�ไม่เห็นด้้วยัและงด้ออกเส้ยัง ภิายัหลังการประชัุ่มผูู้ถ้ื่อหุ้น ธนาคาร
ได้จ้ัด้ทำารายังานการประชัุ่มอยั่างถืูกต่้องครบถื้วน อาทิ สรุปสาระสำาคัญข้องคำาถืาม คำาช้ั่�แจง ต่ลอด้จนข้้อคิด้เห็นต่่างๆ
และคะแนนเส้ยังข้องผูู้้ถื่อหุ้นท้�ออกเส้ยังลงคะแนนในแต่่ละระเบ้ยับวาระว่าม้คะแนนเส้ยังเห็นด้้วยั ไม่เห็นด้้วยั และงด้ออกเส้ยัง
จำานวนเท่าไร เป็นต่้น โด้ยัธนาคารได้จ้ัด้ส่งร่างรายังานการประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้นต่่อหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้องภิายัในกรอบ
เวลาต่ามท้�กฎหมายัและกฎระเบ้ยับท้�เก้�ยัวข้้องกำาหนด้ รวมทั�ง เผู้ยัแพร่ในเว็บไซึ่ต่์ www.cimbthai.com เพ่�อให้ผูู้้ถื่อหุ้น
ใชั่้อ้างอิงด้้วยั

2. กิ�รปีฏิบิัตัิตั่อผู่้ถือหุ้นอย่�งเที่่�เที่ียม้กิัน 

ธนาคารต่ระหนักถื่งความสำาคัญข้องการปฏิิบัต่ิต่่อผูู้้ถื่อหุ้นอยั่างเท่าเท้ยัมกัน รวมทั�งหน้าท้�ในการดู้แลผู้ลประโยัชั่น์ข้อง
ผูู้้ถื่อหุ้นทุกรายั  ธนาคารจ่งได้้จัด้ให้ม้มาต่รการป้องกันการใชั่้ข้้อมูลภิายัในข้องกรรมการ  ผูู้้บริหาร  และพนักงาน
เพ่�อป้องกันการนำาข้้อมูลภิายัในข้องธนาคารไปใชั่้เพ่�อประโยัชั่น์ส่วนต่น โด้ยัคณะกรรมการธนาคารได้ก้ำาหนด้หลักเกณฑ์์
ห้ามมิให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานข้องธนาคาร รวมถื่งคู่สมรสและบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะข้องบุคคลด้ังกล่าว
ใชั่้ข้้อมูลภิายัในอันเป็นสาระสำาคัญและม้ผู้ลกระทบต่่อการเปล้�ยันแปลงหลักทรัพยั์ข้องธนาคาร ซ่ึ่�งยัังไม่ได้้เปิด้เผู้ยัต่่อ
สาธารณชั่น ไปใชั่้เพ่�อทำาการซึ่่�อ ข้ายั โอน หร่อรับโอนหลักทรัพยั์ข้องธนาคารในชั่่วง 1 เด้่อนก่อนท้�ข้้อมูลนั�นจะเผู้ยัแพร่
สู่สาธารณชั่น นอกจากน้� กรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสูงต่ั�งแต่่ระด้ับรองกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป หร่อผูู้้ด้ำารงต่ำาแหนง่
เท้ยับเท่า และผูู้้ด้ำารงต่ำาแหน่งระด้ับบริหารหน่วยังานข้้�นไปหร่อเท้ยับเท่าในสายังานบัญชั่้หร่อการเงิน รวมถื่งบุคคลท้�ม้
ความสัมพันธ์กับกรรมการหร่อผูู้้บริหาร ได้้แก่คู่สมรสหร่อผูู้้ท้�อยัู่กินกันฉันสาม้ภิริยัา (แต่่ไม่ได้้จด้ทะเบ้ยันสมรส) บุต่รท้�ยังั
ไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ และนิต่ิบุคคลท้�กรรมการหร่อผูู้้บริหาร หร่อคู่สมรสหร่อผูู้้ท้�อยัู่กินกันฉันสาม้ภิริยัา (แต่่ไม่ได้้จด้ทะเบ้ยัน
สมรส) หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนติ่ิภิาวะข้องกรรมการหร่อผูู้้บริหาร ซึ่่�งถื่อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยัละ 30 ข้องจำานวนหุ้น
ท้�ม้สิทธิออกเส้ยังทั�งหมด้และมส้ัด้ส่วนการถื่อหุ้นมากท้�สุด้ในนิต่ิบุคคลด้ังกล่าว  ม้หน้าท้�ต่้องรายังานการถื่อครอง
หลักทรัพยั์และสัญญาซึ่่�อล่วงหน้า  รวมถื่งรายังานการเปล้�ยันแปลงการถื่อหลักทรัพยั์และสัญญาซึ่่�อข้ายัล่วงหน้า
ภิายัใน  3  วันทำาการนับแต่่วันท้�ม้การซึ่่�อ  ข้ายั  โอน  หร่อรับโอนหลักทรัพยั์หร่อสัญญาซึ่่�อข้ายัล่วงหน้าต่่อสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์  (สำานักงาน  ก.ล.ต่.)  และนำาส่งสำาเนารายังานด้ังกล่าวใหก้ับ
สำานักกรรมการผูู้จ้ัด้การใหญ่ข้องธนาคารภิายัในกำาหนด้เวลาเด้้ยัวกัน และเพ่�อเป็นข้้อมูลเก้�ยัวกับการถื่อหุ้นและ/หร่อ
หลักทรัพยั์ข้องธนาคาร ธนาคารได้ก้ำาหนด้นโยับายัให้กรรมการข้องธนาคารเปิด้เผู้ยัการซึ่่�อข้ายัหุ้นและการถื่อครอง
หลักทรัพยั์ข้องธนาคาร  โด้ยัให้รายังานข้้อมูลด้ังกล่าวให้คณะกรรมการทราบด้้วยั  นอกจากน้�  ธนาคารยัังได้จ้ัด้ทำา
หลักจริยัธรรมและหลักจรรยัาบรรณข้องกรรมการและผูู้้บริหาร ต่ลอด้จนพนักงานข้องธนาคาร ท้�ครอบคลุมเร่�องการใชั่้
ข้้อมูลภิายัใน และแนวทางในการปฏิิบัต่ิหน้าท้� โด้ยัหล้กเล้�ยังความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ เพ่�อให้การบริหารงานเป็นไป
อยั่างม้ประสิทธิภิาพ ประสิทธิผู้ล และโปร่งใส

รายงานประจำาปี
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3. บที่บ�ที่ขึ้องผู่้ม้ีสำ่วนได้้เสำีย

ธนาคารให้ความสำาคัญกับสิทธิข้องผูู้้ม้ส่วนได้้ส่วนเส้ยัทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผูู้้บริหาร พนักงาน ผูู้้ถื่อหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า เจ้าหน้� และหน่วยังานภิาครัฐท้�เก้�ยัวข้้อง  

จรรย�บรรณธุรกิิจขึ้องธน�ค�ร (CIMB Thai Code of Conduct)

1. ลัูกิค้�
ธนาคารมุ่งมั�นในการนำาเสนอบริการและผู้ลิต่ภิัณฑ์์ท้�ม้คุณภิาพ และการปกป้องผู้ลประโยัชั่น์ข้องลูกค้า รวมทั�งปฏิิบัต่ิต่่อ
ลูกค้าอยั่างเป็นธรรมในการทำาธุรกรรมต่่างๆ  เพ่�อให้บรรลุวัต่ถุืประสงค์ด้ังกล่าว ธนาคารได้้จัด้ตั่�งหน่วยังานบริหารงาน
ประสบการณ์ลูกค้า หร่อ Customer Experience Management (CX) โด้ยัหน่วยังานน้� จะทำางานร่วมกับศูนยั์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์ และหน่วยังานอ่�นๆ เพ่�อทำาหน้าท้�รับและด้ำาเนินการเก้�ยัวกับเร่�องร้องเรียันต่่างๆ ข้องลูกค้า ทั�งน้�  
หน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าได้้จัด้ทำานโยับายัการจัด้การเร่�องร้องเรียันเพ่�อเป็นเอกสารอ้างอิงหลักและ 
เป็นแนวทางในการรับเร่�องร้องเรียันข้องลูกค้าต่ามมาต่รฐานและหลักเกณฑ์์ข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้และหน่วยังานราชั่การ 
หน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าเป็นหน่วยังานกลาง ม้ความเป็นอิสระในการบริหารจัด้การเร่�องร้องเรียัน
ข้องลูกค้า เพ่�อให้มั�นใจว่าเร่�องร้องเรียันต่่างๆ ได้้รับการแก้ไข้จากหน่วยังานผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญเฉพาะเร่�องอยั่างม้ประสิทธิผู้ล 
เป็นธรรม และทันเหตุ่การณ์ ซึ่่�งการจัด้การเร่�องร้องเรียันอยั่างรวด้เร็วและเป็นรูปธรรมน้�ม้ผู้ลต่่อความไว้วางใจและ 
ความเชั่่�อมั�นข้องลูกค้าต่่อธนาคารเชั่่นกัน นอกจากน้� ธนาคารยัังให้ความสำาคัญกับการรักษัาข้้อมูลข้องลูกค้าโด้ยัการ
ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายัและกฎเกณฑ์์ท้�เก้�ยัวข้้องอยั่างเคร่งครัด้ รวมถื่งไม่เปิด้เผู้ยัข้้อมูลด้ังกล่าวให้กับบุคคลอ่�น เว้นแต่่เป็น
กรณ้เปิด้เผู้ยัต่ามท้�กฎหมายักำาหนด้หร่อได้้รับอนุญาต่เป็นลายัลักษัณ์อักษัรจากลูกค้าเท่านั�น

ทั�งน้� ในชั่่วงท้�ม้การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19  ในปี 2563 ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบทางเศรษัฐกิจทั�งระด้ับจุลภิาคและมหภิาค 
ในประเทศ ส่งผู้ลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยั (ธปท.) ข้อความร่วมม่อจากธนาคารพาณิชั่ยั์ออกมาต่รการชั่่วยัเหล่อลูกค้า
สินเชั่่�อผูู้้ได้้รับผู้ลกระทบทางเศรษัฐกิจ ซึ่่�งธนาคารม้มาต่รการชั่่วยัเหล่อลูกค้าสินเชั่่�อผูู้้ได้้รับผู้ลกระทบทางเศรษัฐกิจ 
ต่ามหนังส่อเวียันข้อง ธปท. โด้ยัหน่วยังานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าม้ส่วนร่วมในการบริหารจัด้การการส่�อสารและ
การลงทะเบ้ยันข้องลูกค้าเพ่�อเข้้าร่วมมาต่รการ ผู้่านการกำาหนด้ข้้อความสำาหรับส่�อสารกับลูกค้าทั�งในชั่่วงก่อนและหลัง 
ลงทะเบ้ยัน ซึ่่�งการด้ำาเนินการน้�เป็นความร่วมม่อระหว่างหน่วยังานต่่างๆ เชั่่น หน่วยังานปฏิิบัต่ิการสินเช่ั่�อรายัยั่อยั 
หน่วยังานกำากับการปฏิิบัต่ิงาน หน่วยังานกฎหมายั หน่วยังานส่�อสารองค์กร และหน่วยังานอ่�นๆ ท้�ทำาหน้าท้�ในการดู้แล
ลูกค้า เพ่�อให้มั�นใจว่าลูกค้าข้องธนาคารจะได้้รับข้้อมูลท้�ถูืกต่้องเก้�ยัวกับมาต่รการต่่างๆ และได้้รับการชั่่วยัเหล่อแบ่งเบา
ภิาระในชั่่วงเวลาท้�ยัากลำาบากได้้อยั่างทันท่วงท้

2.  ผู่้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการม้ระบบการทำางานท้�ทำาให้การด้ำาเนินธุรกิจเป็นไปอยั่างม้ประสิทธิภิาพ ประสิทธิผู้ล ม้การ
ควบคุมภิายัใน  และการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายัและระเบ้ยับข้้อบังคับต่่างๆ ต่ลอด้จนปฏิิบัติ่ต่ามหลักจรรยัาบรรณธุรกิจ  
โด้ยัถื่อเป็นนโยับายัท้�พนักงานทุกคนต่้องถ่ือปฏิิบัติ่ ธนาคารเน้นสร้างผู้ลต่อบแทนท้�เหมาะสมแก่ผูู้้ถื่อหุ้น ปกป้องรักษัา
ทรัพยั์สิน และปฏิิบัติ่ต่่อผูู้้ถื่อหุ้นทุกรายัอยั่างเป็นธรรม ในข้ณะเด้้ยัวกันก็ส่งเสริมให้ผูู้้ถ่ือหุ้นใชั่้สิทธิอยั่างเต็่มท้�และเท่าเท้ยัม
กันในลักษัณะท้�เปิด้เผู้ยั เว้นแต่่ในกรณ้ท้�ผูู้้ถ่ือหุ้นใด้ม้ส่วนได้้เส้ยัในเร่�องท้�ม้การพ่จารณาในท้�ประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้น ผูู้้ถ่ือหุ้นท้�ม้ 
ส่วนได้้เส้ยัรายันั�นจะต่้องงด้ออกเส้ยังลงคะแนนในเร่�องด้ังกล่าว นอกจากเป็นการลงคะแนนเล่อกตั่�งกรรมการ

3.  พนักิง�น
ธนาคารเชั่่�อมั�นในการปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานทุกคนอยั่างเป็นธรรม และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภิาพข้องบุคลากร
โด้ยัส่งเสริมให้พนักงานเข้้ารับการฝึกอบรมหลักสูต่รต่่างๆอยั่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้พนักงานม้โอกาสในการยักระด้ับ 
การปฏิิบัติ่งานข้องต่นและม้ทางเล่อกในการพัฒนาวิชั่าชั่้พมากข้้�น การด้ำาเนินการด้ังกล่าวจะชั่่วยัให้ธนาคารม้การเติ่บโต่
ท้�ยัั�งย่ันและรองรับแผู้นการข้ยัายัธุรกิจได้้เป็นอยั่างด้้ แม้แต่่ในภิาวะท้�ต่ลาด้ม้การแข้่งข้ันรุนแรงก็ต่าม

4.  เจ้�หนี�แลัะคู่ค้�
ธนาคารยั่ด้มั�นในการรักษัามาต่รฐานการด้ำาเนินธุรกิจในระด้ับสูงและเป็นไปต่ามกฎหมายัและระเบ้ยับข้้อบังคับ โด้ยัทำาธุรกิจ
กับเจ้าหน้�และคู่ค้าอยั่างเป็นธรรมและสอด้คล้องกับกฎระเบ้ยับท้�เก้�ยัวข้้อง 
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5.  คู่แขึ้่ง
ธนาคารเห็นความสำาคัญข้องการด้ำาเนินธุรกิจท้�ม้การแข้่งข้ันและเป็นธรรม จ่งปฏิิบัต่ิต่่อคู่แข้่งอยั่างเสมอภิาคและเป็นธรรม
รวมทั�งไม่ก้าวล่วงเข้้าไปยัังข้้อมูลท้�เป็นความลับข้องคู่แข้่ง ในข้ณะเด้้ยัวกันก็ชั่่วยัรักษัาชั่่�อเส้ยังข้องคู่แข้่ง โด้ยัม้การกำาหนด้
หลักปฏิิบัต่ิท้�ด้้ทางจริยัธรรมและกฎหมายัเพ่�อเป็นแนวทางสำาหรับพนักงาน

6.  ชุม้ชนแลัะสำังคม้
ธนาคารต่ระหนักว่าธนาคารสามารถืสร้างผู้ลในทางบวกต่่อชัุ่มชั่นและสิ�งแวด้ล้อมได้้  จ่งได้้ม้การทำาและส่งเสริมกิจกรรม 
การกุศลต่่างๆ หลายัรายัการ ได้้แก่ พ่ธ้ทอด้กฐิน  โครงการบริจาคโลหิต่ และการบริจาคเงินเพ่�อชั่่วยัเหล่อพระภิิกษัุสงฆ์
เด็้กท้�ด้้อยัโอกาส และชุั่มชั่นโด้ยัทั�วไป (โปรด้ดู้รายัละเอ้ยัด้กิจกรรมเพ่�อสังคมข้องธนาคารได้้ในหัวข้้อ “ความรับผิู้ด้ชั่อบ
ต่่อสังคม”)

4. กิ�รเปีิด้เผ่ยขึ้้อมู้ลัแลัะคว�ม้โปีร่งใสำ

ธนาคารต่ระหนักและให้ความสำาคัญต่่อการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลท้�ม้ความถืูกต่้อง ทันการณ์ ชัั่ด้เจน และทั�วถื่ง โด้ยัเผู้ยัแพร่
ข้้อมูลข้่าวสารต่่าง ๆ เพ่�อให้ผูู้้ลงทุนและผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องได้้รับทราบผู้่านชั่่องทางและส่�อการเผู้ยัแพร่ข้้อมูลต่่างๆ ข้องต่ลาด้ 
หลักทรัพยั์ฯ และทางเว็บไซึ่ต่์ข้องธนาคาร ทั�งข้้อมูลภิาษัาไทยัและภิาษัาอังกฤษั รวมทั�งเปิด้เผู้ยัข้้อมูลในแบบรายังาน 
ประจำาปีต่ามหลักเกณฑ์์ข้องทางการ อาทิ แบบแสด้งรายัการข้้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายังานประจำาปี (แบบ 56-2) 
และการด้ำาเนินการโครงการหร่อกิจกรรมต่่างๆ ท้�จะสร้างความเช่ั่�อมั�นให้แก่นักลงทุนต่่อต่ลาด้ทุนไทยั รวมทั�งให้บริการ
ข้้อมูลและข้่าวสารกิจกรรมต่่างๆ ข้องธนาคารกับหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง ผูู้้ลงทุน ผูู้้ถ่ือหุ้น นักวิเคราะห์ และ 
ประชั่าชั่นทั�วไป การด้ำาเนินการต่่างๆ ด้ังกล่าวได้้แก่

• หน่วยังานนักลงทุนสัมพันธ์และสำานักกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ ทำาหน้าท้�ในการเผู้ยัแพร่ข้้อมูลธนาคารและเป็นต่ัวแทน 
ในการส่�อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพยั์ ส่�อมวลชั่นและผูู้้ท้�สนใจทั�วไป รายังานผู้ลประกอบการ การทำา
ธุรกรรมท้�เป็นสาระสำาคัญอยั่างถูืกต่้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปต่ามกฎหมายัและระเบ้ยับข้้อบังคับต่่างๆท้�เก้�ยัวข้้อง 

 
 ในปี 2563 ธนาคารม้กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพ่�อนำาเสนอข้้อมูลทั�งทางต่รงและทางอ้อมด้ังน้�

1.   นักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายับริหารได้้ม้การประชัุ่มทางโทรศัพท์ จำานวน 3 ครั�ง กับสถืาบันจัด้อันด้ับความน่าเช่ั่�อถ่ือ 
ได้้แก่ บริษััท ฟื้ิทชั่์ เรทติ่�งส์ (ประเทศไทยั) จำากัด้ Moody’s Investors Service (MOODY’S) และ Rating Agency 
Malaysia Bhd (RAM)  เพ่�อรับทราบสถืานภิาพการประกอบการ

2.   จัด้ทำาการเผู้ยัแพร่ข้่าว (Press Release) ในกรณ้ท้�ธนาคารม้กิจกรรมการลงทุนหร่อกิจกรรมทางธุรกิจท้�สำาคัญ
3.   ม้ชั่่องทางให้ข้้อมูลและต่อบข้้อซัึ่กถืามข้องผูู้้ลงทุนและส่�อมวลชั่นท้�ต่ิด้ต่่อทางไปรษัณ้ยั์อิเล็กทรอนิกส์ท้�  

ir@cimbthai.com หร่อทางโทรศัพท์ 02-626-7820 หร่อทางเว็บไซึ่ต่์ http://www.cimbthai.com/CIMB/
investor_relations/

• การแถืลงข้่าวต่่อส่�อมวลชั่นเพ่�อเผู้ยัแพร่ข้้อมูลข้่าวสารสู่ประชั่าชั่นทั�วไปเก้�ยัวกับผู้ลประกอบการข้องธนาคาร 
และทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคาร เพ่�อให้ผูู้้สนใจได้้ทราบข้้อมูลอยั่างทั�วถื่ง และเปิด้โอกาสให้นักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์ทั�งในประเทศและต่่างประเทศได้้สอบถืามธนาคารเก้�ยัวกับผู้ลประกอบการและการเต่ิบโต่ข้องธุรกิจได้้

5.  คว�ม้รับผ่ิด้ชอบขึ้องคณะกิรรม้กิ�ร 

กิ.  โครงสำร้�งคณะกิรรม้กิ�ร 
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้้วยัผูู้้ทรงคุณวุฒิท้�ม้ความรู้ความสามารถื และประสบการณ์ ม้ความเชั่้�ยัวชั่าญ 
ในสาข้าด้้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การต่ลาด้ กฎหมายั การบัญช้ั่ ต่รวจสอบ และเป็นบุคคลท้�เคยัด้ำารง
ต่ำาแหน่งในหน่วยังานข้องรัฐ รวม 11 คน ทำาให้คณะกรรมการธนาคารม้องค์ประกอบต่ามท้�กำาหนด้ใน Board Skill Matrix 
ข้องธนาคาร  ชั่่วยัทำาให้การสรรหากรรมการม้ความสอด้คล้องกับทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคาร การเล่อกตั่�ง 
คณะกรรมการข้องธนาคารเป็นไปต่ามมติ่ท้�ประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้นและต่ามข้้อบังคับธนาคาร ซึ่่�งกำาหนด้ให้คณะกรรมการข้อง
ธนาคารม้จำานวนไม่น้อยักว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โด้ยัธนาคารได้้กำาหนด้โครงสร้างและองค์ประกอบข้องคณะกรรมการ
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และการจัด้ต่ั�งคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัต่่างๆ ให้สอด้คล้องต่ามประกาศธปท. เร่�อง ธรรมาภิิบาลข้องสถืาบันการเงิน และ 
ต่ามประกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุนเร่�อง การข้ออนุญาต่และการอนุญาต่ให้เสนอข้ายัหุ้นท้�ออกใหม่และท้�แก้ไข้ 
เพ่�มเติ่ม ประกอบด้้วยั

กรรมการท้�เป็นผูู้้บริหาร 3 คน
กรรมการท้�ไม่เป็นผูู้้บริหาร 2 คน
กรรมการอิสระ  6 คน (คิด้เป็นร้อยัละ 54.54 ข้องกรรมการทั�งคณะ)

โด้ยักรรมการอิสระ 4 คนด้ำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการต่รวจสอบข้องธนาคารและม้คุณสมบัต่ิท้�สอด้คล้องต่ามหลักการ
กำากับดู้แลกิจการท้�ด้ ้ 

นอกจากน้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั่�งกรรมการคนหน่�งเป็นผูู้้ด้ำารงต่ำาแหน่งประธานกรรมการ โด้ยัประธานกรรมการ
ไม่เป็นบุคคลเด้้ยัวกันกับกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร และม้การแบ่งแยักอำานาจหน้าท้�ระหว่างกัน
อยั่างชั่ัด้เจน เพ่�อแบ่งแยักอำานาจหน้าท้�ในการกำาหนด้นโยับายั การกำากับดู้แล และการบริหารงานประจำาออกจากกัน 
ไม่ให้คนใด้คนหน่�งม้อำานาจโด้ยัไม่จำากัด้ ต่ลอด้จนเพ่�อความเป็นอิสระข้องประธานกรรมการในการกำากับดู้แลฝ่ายับริหาร

คณะกรรมการธนาคารมว้าระด้ำารงต่ำาแหน่งอยั่างชั่ัด้เจนต่ามข้้อบังคับข้องธนาคาร ค่อ ในการประชัุ่มผูู้ถ่้ือหุน้สามัญประจำาปี 
ทุกครั�ง ให้กรรมการจำานวนหน่�งในสามข้องจำานวนกรรมการท้�จะพึงม้ออกจากต่ำาแหน่ง และในปีต่่อๆไปให้กรรมการคนท้�อยัู ่
ในต่ำาแหน่งนานท้�สุด้เป็นผูู้้ออกจากต่ำาแหน่ง  โด้ยักรรมการท้�ออกจากต่ำาแหน่งอาจได้้รับการเล่อกต่ั�งเข้้ามาใหม่ก็ได้้

ธนาคารกำาหนด้นโยับายัเร่�องการด้ำารงต่ำาแหน่งในบริษััทอ่�นข้องคณะกรรมการไว้ในหลักการกำากับดู้แลกิจการ เพ่�อให้ 
สอด้คล้องกับแนวปฏิิบัต่ิท้�ด้้ข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง เชั่่น ธปท. และต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ ด้ังน้�
• กรรมการ ผูู้้จัด้การ และผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การและท้�ปร้กษัาข้องธนาคาร สามารถืเป็นประธานกรรมการ หร่อ

กรรมการท้�เป็นผูู้้บริหาร อยั่างใด้อยั่างหน่�งหร่อหลายัอยั่าง ในบริษััทอ่�นได้้ ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โด้ยัไม่รวมการด้ำารง
ต่ำาแหน่งในธนาคาร

• กรรมการ ผูู้้จัด้การ ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ และท้�ปร้กษัาข้องธนาคาร สามารถืเป็นกรรมการในบริษััทจด้ทะเบ้ยัน
ในต่ลาด้หลักทรัพยั์ทั�งในประเทศและต่่างประเทศได้้ ไม่เกิน 5 บริษััท (นับการด้ำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการข้องธนาคาร
เป็น 1บริษััทด้้วยั) ทั�งน้� ไม่นับรวมบริษััทจด้ทะเบ้ยันในต่ลาด้หลักทรัพยั์ท้�ธนาคารได้้มาจากการปรับโครงสร้างหน้�

ธนาคารได้้แต่่งตั่�ง นางปฏิิมา จำาปาสุต่ เป็นเลข้านุการบริษััทและทำาหน้าท้�เลข้านุการคณะกรรมการเพ่�อให้คำาแนะนำาด้้าน
กฎหมายัและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และดู้แลกิจกรรมต่่างๆ ข้องคณะกรรมการเพ่�อให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานการกำากับดู้แลกิจการ
ท้�ด้้ ดั้งน้� 
- ให้คำาปร้กษัา และคำาแนะนำาเบ่�องต่้นแก่กรรมการ ในข้้อกฎหมายั ระเบ้ยับวิธ้ปฏิิบัต่ิข้้อบังคับต่่างๆข้องธนาคารให้ม ้

การปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้
- จัด้ให้ม้และด้ำาเนินการเร่�องการประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร และการประชุั่มผูู้้ถ่ือหุ้นให้เป็นไปต่ามกฎหมายัและ 

ข้้อบังคับข้องธนาคาร และบันท่กรายังานการประชุั่มคณะกรรมการ และการประชุั่มผูู้้ถ่ือหุ้น รวมทั�งต่ิด้ต่ามให้ม้ 
การปฏิิบัต่ิเป็นไปต่ามมต่ิคณะกรรมการและมติ่ท้�ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้น

- จัด้ทำาและเก็บรักษัาทะเบ้ยันกรรมการ หนังส่อนัด้ประชุั่มและรายังานการประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร หนังส่อ 
นัด้ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้น และรายังานการประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้น และรายังานประจำาปีข้องธนาคาร

- ด้ำาเนินการจัด้เต่รียัมเอกสารและข้้อมูลท้�เป็นประโยัชั่น์ต่่อการปฏิิบัติ่หน้าท้�ข้องกรรมการใหม่ แนะนำาลักษัณะ 
การประกอบธุรกิจและแนวทางการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคารให้แก่กรรมการใหม่

- จัด้ให้ม้หลักสูต่รฝึกอบรม สัมมนาต่่างๆ เพ่�อเพ่�มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้ม้ทักษัะและประสบการณ์ท้� 
ก่อให้เกิด้ประโยัชั่น์ต่่อการทำาหน้าท้�กรรมการ

- ดู้แลให้ม้การเปิด้เผู้ยัข้้อมูลและรายังานสารสนเทศในส่วนท้�รับผิู้ด้ชั่อบต่่อหน่วยังานท้�กำากับธนาคาร เพ่�อให้ 
เป็นไปต่ามกฎระเบ้ยับและข้้อกำาหนด้ข้องหน่วยังานทางการ

- ด้ำาเนินการอ่�นๆ ต่ามท้�คณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุนประกาศ/กำาหนด้
- อบรมและพัฒนาความรู้อยั่างต่่อเน่�องด้้านการปฏิิบัติ่หน้าท้�เลข้านุการบริษััท รวมถื่งการหาความรู้ด้้านกฎหมายั 

และกฎเกณฑ์์ท้�เก้�ยัวข้้อง
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ขึ้.   คณะกิรรม้กิ�รชุด้ย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้้ม้การแต่่งตั่�งคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัประกอบด้้วยั คณะกรรมการต่รวจสอบ คณะกรรมการ
กำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ Board Risk and Compliance Committee เพ่�อชั่่วยักลั�นกรอง
การปฏิิบัติ่งานเฉพาะด้้านและสนับสนุนการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ข้องคณะกรรมการให้ม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล ต่ลอด้จน 
เพ่�อให้ธนาคารม้ระบบการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้ ้ 

ค. บที่บ�ที่ หน้�ที่ี�แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบขึ้องคณะกิรรม้กิ�ร

1. คว�ม้เปี็นผู่้นำ�แลัะวิสำัยที่ัศน์
กรรมการธนาคารเป็นบุคคลท้�ม้ภิาวะผูู้้นำา และวิสัยัทัศน์ ม้ความรู้ ม้จริยัธรรมในการด้ำาเนินธุรกิจ ให้ความสำาคัญกับ 
ผู้ลกระทบต่่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม ม้ความหลากหลายัข้องทักษัะ และม้ความสามารถืเฉพาะด้้านท้�เป็นประโยัชั่น์กับธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารกำาหนด้วิสัยัทัศน์และพันธกิจข้องธนาคาร เพ่�อส่งต่่อให้ฝ่ายัจัด้การนำาไปใชั่้เป็นกลยุัทธ์และ 
ตั่�งเป้าหมายัในระยัะยัาว โด้ยัม้การพ่จารณาทบทวนวิสัยัทัศน์และพันธกิจข้องธนาคาร และต่ิด้ต่ามดู้แลให้ธนาคารม้การนำา
กลยุัทธ์ข้องธนาคารไปปฏิิบัต่ิจริง ต่ลอด้จนจัด้ให้ม้นโยับายัและแนวทางในการด้ำาเนินงานด้้านต่่างๆ รวมทั�งกำาหนด้ให้ม้ 
การพ่จารณาทบทวนนโยับายัและแนวทางดั้งกล่าวอยั่างสมำ�าเสมอ เพ่�อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถืด้ำาเนินธุรกิจได้้
สอด้คล้องกับสภิาวการณ์ท้�เปล้�ยันแปลง 

ธนาคารกำาหนด้บทบาท หน้าท้� และความรับผิู้ด้ชั่อบต่ลอด้จนการสรรหา การแต่่งตั่�ง และการถือด้ถือนกรรมการข้อง
ธนาคารไว้ในหลักการกำากับดู้แลกิจการและข้้อบังคับข้องธนาคาร คณะกรรมการธนาคารม้อำานาจและมุ่งปฏิิบัต่ิหน้าท้�
ให้เป็นไปต่ามหลักการกำากับดู้แลกิจการข้องธนาคาร ม้ความเข้้าใจในภิาพรวมข้องธุรกิจข้องธนาคาร ติ่ด้ต่ามดู้แลให้
ม้ระบบควบคุมภิายัในและการบริหารความเส้�ยังท้�ม้ประสิทธิภิาพ และสามารถืประเมินการบริหารงานข้องฝ่ายัจัด้การ 
ต่ามนโยับายัและกลยุัทธ์ท้�วางไว้ได้้อยั่างเป็นรูปธรรม

2. จริยธรรม้แลัะคว�ม้ขึ้ัด้แย้งที่�งผ่ลัปีระโยชน์
ธนาคารกำาหนด้หลักจริยัธรรมและหลักจรรยัาบรรณทางธุรกิจข้องธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพ่�อให้ 
คณะกรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานทุกคนยั่ด้ถื่อปฏิิบัต่ิในการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคารท้�ม้ต่่อลูกค้า ผูู้้ถื่อหุ้น พนักงาน 
คู่ค้า/เจ้าหน้� ความรับผิู้ด้ชั่อบต่่อสภิาพแวด้ล้อมและสังคม ความรับผู้ิด้ชั่อบต่่อคู่แข้่งขั้นทางธุรกิจ การรักษัาความลับข้อง
ลูกค้า ความซึ่่�อสัต่ยั์ ยัุติ่ธรรม ม้คุณธรรมในวิชั่าชั่้พ  ความรู้ ความสามารถืในการประกอบธุรกิจ ยั่ด้ถื่อและปฏิิบัต่ิต่าม 
กฎข้้อบังคับอยั่างเคร่งครัด้ อ้กทั�งให้ความร่วมม่อต่่อองค์กรท้�กำากับดู้แลอยั่างเคร่งครัด้ โด้ยัให้ถื่อเป็นภิาระหน้าท้�ท้�บุคลากร
ข้องธนาคารทุกคนต่้องรับทราบ ทำาความเข้้าใจ และปฏิิบัต่ิให้สอด้คล้องกับหลักการกำากับดู้แลกิจการข้องธนาคาร 
เป็นประจำาโด้ยัใชั่้ดุ้ลยัพ่นิจอยั่างถูืกต่้อง หากพบว่าม้การละเมิด้หลักการกำากับดู้แลกิจการ ธนาคารจะพ่จารณา 
ด้ำาเนินการลงโทษัผูู้้ละเมิด้นั�นทางวินัยั (โปรด้ดู้รายัละเอ้ยัด้หลักจริยัธรรมและหลักจรรยัาบรรณทางธุรกิจข้องธนาคาร
ได้้ท้�เว็บไซึ่ต่์ธนาคาร www.cimbthai.com) ทั�งน้� ธนาคารได้้ส่�อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิิบัต่ิ 
ต่ามหลักจริยัธรรมและหลักจรรยัาบรรณทางธุรกิจข้องธนาคารผู้่านระบบ Sync-Up ข้องธนาคาร

ธนาคารม้มาต่รการป้องกันเก้�ยัวกับรายัการท้�อาจม้ความขั้ด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ หร่อรายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน หร่อรายัการ
ระหว่างกันท้�ไม่เหมาะสม โด้ยัได้้กำาหนด้ในนโยับายั ด้ังน้�
• นโยับายัในการพ่จารณาให้สินเช่ั่�อ หร่อ ลงทุน ก่อภิาระผูู้กพัน หร่อ ทำาธุรกรรมท้�ม้ลักษัณะคล้ายัการให้สินเช่ั่�อแก ่

ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ข้องธนาคาร และผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้อง หร่อแก่กิจการท้�ม้ผู้ลประโยัชั่น์เก้�ยัวข้้องกับธนาคาร กรรมการ หร่อ 
ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การข้องธนาคาร ซึ่่�งอัต่ราส่วนในการทำาธุรกรรมกับบุคคลด้ังกล่าวเป็นไปต่ามอัต่ราส่วน 
ท้�ธปท. กำาหนด้ ทั�งน้� ธุรกรรมดั้งกล่าวจะได้้รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการด้้วยัมติ่เอกฉันท์ โด้ยัไม่ม้กรรมการ 
หร่อผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การท้�ม้ผู้ลประโยัชั่น์เก้�ยัวข้้องกับการให้สินเชั่่�อ ลงทุน ก่อภิาระผูู้กพัน หร่อทำาธุรกรรม 
ท้�ม้ลักษัณะคล้ายัการให้สินเช่ั่�อนั�นๆ เข้้าร่วมพ่จารณาอนุมัต่ิ นอกจากน้� ธนาคารยัังม้นโยับายัเก้�ยัวกับข้้อห้าม 
และหลักเกณฑ์์ในการให้สินเช่ั่�อ ก่อภิาระผูู้กพัน หร่อ ทำาธุรกรรมท้�ม้ลักษัณะคล้ายัการให้สินเช่ั่�อแก่กรรมการ 
ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การข้องธนาคารและ/หร่อบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร รวมถื่งผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้อง
กับบุคคลด้ังกล่าว ซึ่่�งม้การกำากับดู้แลและด้ำาเนินการท้�เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์และข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมายั และ 
หน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง
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• นโยับายั Conflict Management and Chinese Wall และนโยับายั Personal Account Dealing ซึ่่�งกำาหนด้ 
จรรยัาบรรณ ข้้อห้าม หลักเกณฑ์์ และวิธ้ปฏิิบัต่ิสำาหรับการป้องกันการล่วงรู้หร่อใชั่้ข้้อมูลภิายัในข้องลูกค้าซึ่่�งยัังไม่ม้
การเปิด้เผู้ยัทางสาธารณะไม่ว่าจะเพ่�อประโยัชั่น์ต่นเองหร่อบุคคลใด้ๆ อันเน่�องจากการปฏิิบัติ่หน้าท้�ต่ามท้�ได้้รับ 
มอบหมายัจากธนาคาร

• นโยับายัเก้�ยัวกับการด้ำาเนินธุรกรรมสำาคัญ โด้ยักำาหนด้ไว้ในหลักการกำากับดู้แลกิจการข้องธนาคาร ได้้แก่ การต่กลง
เข้้าทำารายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน และ/หร่อ การต่กลงเข้้าทำารายัการเพ่�อก่อให้เกิด้การได้้มาหร่อจำาหน่ายัไปซ่ึ่�งสินทรัพยั์
ท้�สำาคัญ  และ/หร่อ  สิทธิในการได้้มาหร่อจำาหน่ายัไปซึ่่�งสินทรัพยั์ท้�สำาคัญข้องธนาคาร  โด้ยัธนาคารต่้องปฏิบิัติ่
ต่ามข้้อกำาหนด้ข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง

ในการพ่จารณารายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน หากรายัการด้ังกล่าวเข้้าเกณฑ์์การทำารายัการท้�เก้�ยัวโยังกันกับผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ ่
กรรมการธนาคาร รองกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่หร่อผูู้้ด้ำารงต่ำาแหน่งเท้ยับเท่าผูู้้บริหารระด้ับสูงและผูู้้บริหารซึ่่�งด้ำารงต่ำาแหน่ง
ในการเงินและผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องอ่�นๆ ต่ามข้้อกำาหนด้ข้องสำานักงาน ก.ล.ต่. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายัจัด้การต่้องด้ำาเนิน
การด้ังน้�
1) ดู้แลให้สาระข้องรายัการเป็นธรรม ค่อ รายัการนั�นจะต่้องสมเหตุ่สมผู้ล เป็นไปเพ่�อประโยัชั่น์สูงสุด้ต่่อธนาคาร และ

เง่�อนไข้ข้องรายัการไม่แต่กต่่าง หร่อเสม่อนกับการทำารายัการกับบุคคลภิายันอก และ
2)  ดู้แลให้กระบวนการพ่จารณาและอนุมัต่ิรายัการดั้งกล่าวม้ความเป็นธรรม โปร่งใส ต่รวจสอบได้้ และม้การเปิด้เผู้ยั

ข้้อมูลให้ผูู้้ลงทุนทราบอยั่างเพียังพอ

การด้ำาเนินการอนุมัต่ิรายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน ม้ข้ั�นต่อนนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่�อข้อมติ่เห็นชั่อบ โด้ยัผูู้้อนุมัติ่
จะต่้องไม่เป็นผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยักับการทำารายัการ และกรรมการท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัต่้องไม่เข้้าร่วมประชัุ่มและออกเส้ยัง นอกจากน้�  
กรณ้ท้�รายัการด้ังกล่าวต่้องได้้รับความเห็นชั่อบจากท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้น ธนาคารอาจจัด้ให้ม้ความเห็นจากท้�ปร้กษัาทาง 
การเงินอิสระเพ่�มเต่ิม 

3.  ร�ยกิ�รระหว่�งกิัน
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม้รายัการธุรกิจท้�สำาคัญกับบริษััทยั่อยั บริษััทท้�เก้�ยัวข้้องกัน (เก้�ยัวข้้องกัน 
โด้ยัการม้ผูู้้ถ่ือหุ้นร่วมกัน) และบุคคลท้�เก้�ยัวข้้อง (กรรมการหร่อผูู้้บริหารระด้ับผูู้้บริหารหน่วยังานข้้�นไป) รายัการธุรกิจ 
ด้ังกล่าวเป็นไปต่ามเง่�อนไข้ทางธุรกิจและเกณฑ์์ต่ามสัญญาท้�ต่กลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหร่อบุคคลเหล่านั�น
ซึ่่�งเป็นไปต่ามการด้ำาเนินธุรกิจปกต่ิ (รายัละเอ้ยัด้เปิด้เผู้ยัในหมายัเหตุ่ประกอบงบการเงินข้้อ 47 ข้องงบการเงินสำาหรับ 
ปีสิ�นสุด้วันท้� 31 ธันวาคม 2563)

-   รายัการท้�เก้�ยัวโยังกันกับบุคคลท้�อาจม้ความขั้ด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ ม้ดั้งน้�   

ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

CIMB Bank Bhd (CIMB 
Bank), CIMB Investment 
Bank Bhd, PT Bank CIMB 
Niaga Tbk, CIMB (L) Ltd., 
CIMB Bank Plc., Cambodia, 
CIMB Bank (Vietnam) Ltd. 
และ CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. เป็น
บริษััทในกลุ่มท้�ม้กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชั่่�อข้องบริษััทต่่างๆ ภิายัใต่้กลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้
จำานวนรวม 35,925 ล้านบาท ได้้แก่ CIMB Bank Bhd, 
CIMB Investment Bank Bhd, PT Bank CIMB Niaga Tbk, 
CIMB (L) Ltd., CIMB Bank Plc., Cambodia และ CIMB Bank 
(Vietnam) Ltd. รวมถื่งวงเงินสินเชั่่�อข้อง CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. จำานวนรวม 2,511 ล้านบาท โด้ยักำาหนด้
อัต่ราราคาต่ามอัต่ราต่ลาด้

รายัการด้ังกล่าวถ่ือเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 1/2563 เม่�อวันท้� 21  
มกราคม 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัติ่รายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร

78   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank) 
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ข้องธนาคาร
ซึ่่�งถ่ือหุ้นร้อยัละ 94.83 ข้อง
จำานวนหุ้นท้�ออกและจำาหน่ายั
แล้วทั�งหมด้ข้องธนาคาร
 

ธนาคารด้ำาเนินการ Hubbing ระบบ และใชั่้บริการปฏิิบัต่ิการ IT จาก
CIMB Bank โด้ยัม้การชั่ำาระค่าบริการรวม 3,280,786 ริงกิต่มาเลเซึ่้ยั 
(หร่อ 27,546,480 บาท) ให้กับ CIMB Bank สำาหรับระยัะเวลาการใชั่้
บริการ 5 ปี โด้ยัเป็นอัต่ราซึ่่�งรวม Mark-Up และภิาษ้ัมูลค่าเพ่�มแล้ว

รายัการด้ังกล่าวถ่ือเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 1/2563 เม่�อวันท้� 21  
มกราคม 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัติ่รายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร

บริษััทบริหารสินทรัพยั์ สาทร 
จำากัด้ (บบส.สาทร) เป็นบริษััท
ในกลุ่มข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้
ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่โด้ยัอ้อม
ข้องธนาคาร

ธนาคารอนุมัติ่ต่่อสัญญาการให้บริการแก่ บบส. สาทร ออกไปเป็น
ระยัะเวลา 1 ปี ตั่�งแต่่ 1 มกราคม 2563 ถื่ง 31 ธันวาคม 2563 
โด้ยัปรับอัต่ราการให้บริการท้�เคยัคิด้ในปี 2562 เป็นอัต่ราใหม่ด้ังน้�

หน่วยั: บาท

#
ขอบเขต
งานบริิการิ

จำานวนผูู้้ ใชั่้ 
ณ พ.ยั. 62

ค่าบริการ/เด้่อน/ผูู้้ ใชั่้

หมายัเหตุ่ปี 2562
ปี 2563 
(เปล้�ยันแปลง)

1 บริการอ้เมล์ 53 รายั 325 440 (+115) เปล้�ยันเป็บริการ
Office365 
Cloud

2 บริการ
อินเทอร์เน็ต่

43 รายั 192 163 (-29) ค่าบริการลด้ลง
เน่�องจากการ
ปรับปรุงด้้าน 
HW/SW

3 ระบบ Central 
Control 
Document 
System และ 
Document Image

2 รายั 648 719 (+71) ค่าบริการต่าม
จำานวนผูู้้ ใชั่้งาน
จริงในปัจจุบัน

4 ระบบ 1Platform

4.1 ค่าบริการผูู้้ ใชั่้ 18 รายั 2,852 2,852 (0) HW/SW ไม่
เปล้�ยันแปลง
มาก

4.2 ค่าบริการบัญชั่้ 31,233 1.58 1.58 (0) อ้างอิงอัต่ราจาก 
KL (ต่่อบัญชั่้)

4.3 ค่าบริการ
เปิด้บัญชั่้ใหม่ 
- คิด้จาก KL 

120,784.09 จ่ายั
ต่ามการ
ใชั่้งาน

จ่ายัต่าม
การใชั่้งาน

อ้างอิงอัต่ราจาก  
KL (ต่่อการใช้ั่งาน)

5 Report On 
Demand

0 446 (ยักเลิก) บบส. สาทร แจ้ง
ยั่นยัันยักเลิก

6 GSAM 1 9,255 (ยักเลิก) บบส. สาทร แจ้ง
ยั่นยัันยักเลิก

รายัการด้ังกล่าวถ่ือเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 2/2563 เม่�อวันท้� 20 
กุมภิาพันธ์ 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd เป็น
บริษััทในกลุ่มท้�ม้กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

ธนาคารได้้ ใชั่้บริการโมเด้ล Group-DM Prediction จากกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้ 
MY - Decision Management (Group-DM) เพ่�อพัฒนาโมเด้ล
ประมาณการ (Predictive Models) โด้ยัม้อัต่ราค่าบริการต่่อปี
รวมประมาณ 938,427.84 บาท

รายัการด้ังกล่าวถ่ือเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 2/2563 เม่�อวันท้� 20 
กุมภิาพันธ์ 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

รายงานประจำาปี
2563 79



ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. (CGS-
CIMB) เป็นบริษััทในกลุ่มท้�ม้
กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

ธนาคารได้้แก้ ไข้สัญญาการให้บริการระหว่าง ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั และ 
CGS-CIMB โด้ยัเป็นการแก้ ไข้ครั�งท้�สอง

เกณฑ์์ท้�ใชั่้กำาหนด้มูลค่าข้องรายัการ (โมเด้ลค่าบริการ) ม้ด้ังน้�
-  ค่าบริการ Base Fee = ร้อยัละ 0.05-0.25 ข้อง Product 
 Notional Sold
- ค่าบริการท้�ปร้กษัา (Advisory Fee) = ร้อยัละ 50 ข้องรายัได้้รวม
 ข้อง EDB หักลบ (ค่าบุคลากร ค่าใชั่้จ่ายัด้้านการต่ลาด้ข้อง
 ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั ค่าใชั่้จ่ายัด้้านการต่ลาด้ข้อง CGS-CIMB และ
 ค่าใชั่้จ่ายัด้้าน IT ข้อง CGS-CIMB)
-  ค่าบริการท้�ปร้กษัา ท้�กำาหนด้ชั่ำาระในไต่รมาสปัจจุบัน = ค่าบริการ
 ท้�ปร้กษัารวม - ค่าบริการ Base Fee รวม - ค่าบริการท้�ปร้กษัา
 ท้�ชั่ำาระจนถื่งไต่รมาสก่อน 

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 3/2562 เม่�อวันท้� 26 
ม้นาคม 2563 (ยักเว้นกรรมการ
ท้�เป็นต่ัวแทนข้อง CIMB Bank 
ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วม
ประชัุ่มและงด้ออกเส้ยังในวาระน้�) 
เห็นควรอนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว
เน่�องจากเป็นรายัการสนับสนุน
ธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

บริษััทบริหารสินทรัพยั์ สาทร 
จำากัด้ (บบส.สาทร) เป็นบริษััท
ในกลุ่มข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่โด้ยัอ้อม
ข้องธนาคาร

ธนาคารอนุมัต่ิต่่อสัญญาการให้บริการต่รวจสอบภิายัในแก่ บบส.  
สาทร ออกไปเป็นระยัะเวลา 3 ปี โด้ยัม้ผู้ลตั่�งแต่่ 1 เมษัายัน 2563 
ถื่ง 31 ม้นาคม 2566 โด้ยักำาหนด้อัต่ราค่าบริการในปี 2563 เท่ากับ
740,000 บาท

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 3/2563 เม่�อวันท้� 26 
ม้นาคม 2563 (ยักเว้นกรรมการ
ท้�เป็นต่ัวแทนข้อง CIMB Bank 
ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วม
ประชัุ่มและงด้ออกเส้ยังในวาระน้�) 
เห็นควรอนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว
เน่�องจากเป็นรายัการสนับสนุน
ธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร 

บริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุน 
พรินซึ่ิเพ่ล จำากัด้ (พรินซึ่ิเพ่ล)  
เป็นบริษััทในกลุ่มข้องกลุ่ม
ซึ่้ไอเอ็มบ้ ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่
โด้ยัอ้อมข้องธนาคาร

ธนาคารแก้ ไข้ข้้อกำาหนด้และเง่�อนไข้ท้�ใชั่้กับวงเงิน Repo ท้�อนุมัต่ิให้กับ
พรินซึ่ิเพ่ล ด้ังน้�
1. ข้ยัายัข้อบเข้ต่ข้องวงเงิน Repo จากกองทุน UI เท่านั�น ให้ครอบคลุม 
 กองทุนรวมต่ราสารหน้�แบบเปิด้ (Open-Ended Fixed Income  
 Fund) ด้้วยั ต่ามท้�ได้้รับอนุญาต่จากสำานักงานคณะกรรมการ 
 กำากับหลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์ (ก.ล.ต่.)
2. ยิันยัอมให้ม้การจำานำาหุ้นกู้ (Corporate Bond) (นอกเหน่อจาก 
 พันธบัต่รรัฐบาล) เป็นหลักประกัน ทั�งน้� ให้เป็นไปต่ามข้้อกำาหนด้ 
 และเง่�อนไข้ (ได้้แก่ การจัด้อันด้ับ และ Haircut) ต่ามกฎระเบ้ยับข้อง 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยั (ธปท.) ซึ่่�งคาด้ว่าจะประกาศใชั่้วันท้� 24  
 ม้นาคม 2563
3. มอบอำานาจให้คณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ (Credit Committee)  
 พ่จารณาอนุมัต่ิกรณ้ม้การแก้ ไข้เพ่�มเต่ิมในอนาคต่ ซึ่่�งเป็นผู้ล
 มาจากการออกกฎระเบ้ยับใหม่ข้อง ก.ล.ต่. และ ธปท.

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 3/2563 เม่�อวันท้� 26 
ม้นาคม 2563 (ยักเว้นกรรมการ
ท้�เป็นต่ัวแทนข้อง CIMB Bank 
ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วม
ประชัุ่มและงด้ออกเส้ยังในวาระน้�) 
เห็นควรอนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว 
เน่�องจากเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank) 
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ข้องธนาคาร
ซึ่่�งถื่อหุ้นร้อยัละ 94.83 ข้อง
จำานวนหุ้นท้�ออกและจำาหน่ายั
แล้วทั�งหมด้ข้องธนาคาร

ธนาคารได้้รับแต่่งตั่�งจาก CIMB Bank ให้เป็นผูู้้บริหารการรายังาน
(Report Administrator) เพ่�อให้บริการรายังานธุรกรรมต่ราสาร
อนุพันธ์ แก่ CIMB Bank เป็นรายัไต่รมาส โด้ยัไม่คิด้ค่าบริการใด้ๆ
จาก CIMB Bank

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 3/2563 เม่�อวันท้� 26 
ม้นาคม 2563 (ยักเว้นกรรมการ
ท้�เป็นต่ัวแทนข้อง CIMB Bank 
ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วม
ประชัุ่มและงด้ออกเส้ยังในวาระน้�) 
เห็นควรอนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว
เน่�องจากเป็นรายัการสนับสนุน
ธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร 
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ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank) 
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ข้องธนาคาร
ซึ่่�งถ่ือหุ้นร้อยัละ 94.83 ข้อง
จำานวนหุ้นท้�ออกและจำาหน่ายั
แล้วทั�งหมด้ข้องธนาคาร

CIMB Bank คิด้ค่าธรรมเน้ยัมนายัหน้าจากธนาคาร โด้ยัอิงต่าม
ธุรกรรมหุ้นกู้ ไทยัท้�เกิด้ข้้�นจริงท้�ได้้รับการย่ันยัันจากลูกค้าใน
แพลต่ฟื้อร์ม MarketAxess

CIMB Bank จะส่งผู้่านการคิด้ค่าใชั่้จ่ายัแพลต่ฟื้อร์ม โด้ยัไม่คิด้
ค่าบริการเพ่�มเต่ิม

ลำาด้ับ
วันครบกำาหนด้
อายัุหุ้นกู้ ไทยั

ค่าธรรมเน้ยัมนายัหน้าท้�
จ่ายัให้กับ CIMB Bank

1 น้อยักว่า 2 ปี 75 ด้อลลาร์สหรัฐ ต่่อจำานวน 
Notional 1 ล้านด้อลลาร์สหรัฐ

2 เท่ากับ หร่อมากกว่า 
2 ปี แต่่น้อยักว่า 15 ปี

150 ด้อลลาร์สหรัฐ ต่่อจำานวน 
Notional 1 ล้านด้อลลาร์สหรัฐ

3 มากกว่า 15 ปี 300 ด้อลลาร์สหรัฐ ต่่อจำานวน 
Notional 1 ล้านด้อลลาร์สหรัฐ

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกติ่ข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 3/2563 เม่�อวันท้� 26 
ม้นาคม 2563 (ยักเว้นกรรมการ
ท้�เป็นต่ัวแทนข้อง CIMB Bank 
ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยัซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วม
ประชัุ่มและงด้ออกเส้ยังในวาระน้�) 
เห็นควรอนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว
เน่�องจากเป็นรายัการสนับสนุน
ธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร 

นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ 
กรรมการข้องธนาคาร 
ในฐานะท้�เป็นผูู้้บริหารระด้ับสูง
ข้องนิต่ิบุคคลแห่งหน่�ง

ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชั่่�อประจำาปีให้กับนิต่ิบุคคลแห่งหน่�ง และ
เปล้�ยันวันทบทวนวงเงิน จากทุกวันท้� 30 มิถืุนายัน เป็น 31 มกราคม
โด้ยักำาหนด้วันทบทวนวงเงินครั�งถืัด้ไปเป็นวันท้� 31 มกราคม 2564 
การกำาหนด้อัต่ราราคาเป็นไปต่ามอัต่ราต่ลาด้

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 4/2563 เม่�อวันท้� 23  
เมษัายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นตั่วแทนข้อง
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้อง
ธนาคาร  

บริษััทบริหารสินทรัพยั์ สาทร 
จำากัด้ (บบส.สาทร) เป็นบริษััท
ในกลุ่มข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ 
ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่โด้ยัอ้อม
ข้องธนาคาร

ธนาคารต่่อสัญญาการให้บริการแก่ บบส.สาทร ออกไปเป็นระยัะเวลา  
3 ปี ม้ผู้ลต่ั�งแต่่ 1 มกราคม 2563 ถื่ง 31 ธันวาคม 2565 โด้ยัครอบคลุม 
บริการด้ังต่่อไปน้�
1) ทรัพยัากรบุคคล
2) ปฏิิบัต่ิการสินเชั่่�อ
3) การเงิน
4) ต่รวจสอบภิายัใน
5) เทคโนโลย้ัสารสนเทศ

รายัละเอ้ยัด้ข้องค่าบริการ (ไม่รวมภิาษ้ัมูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7) ด้ังแสด้ง
ในต่าราง

ง�นบริกิ�ร
ค่าบริการ 
(ไม่รวมภิาษั้มูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7)

เทคโนโลยีีสาริสนเทศ

1. ระบบอ้เมล์ 440 บาท / เด้่อน / อ้เมล์แอด้เด้รส

2. บริการอินเทอร์เน็ต่ 163 บาท / เด้่อน / ผูู้้ ใชั่้

3. ระบบ Central Control Document 
และ Document Image

719 บาท / เด้่อน / ผูู้้ ใชั่้

4. ระบบ 1Platform

4.1 ค่าบริการผูู้้ ใชั่้ 2,852 บาท / เด้่อน / ผูู้้ ใชั่้

4.2 ค่าบริการบัญชั่้ 1.58  บาท / เด้่อน / บัญชั่้

4.3 ค่าบริการเปิด้บัญชั่้ใหม่ - คิด้จาก KL จ่ายัต่ามการใชั่้งาน เป็นรายัเด้่อน

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 6/2563 เม่�อวันท้� 25  
มิถืุนายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและงด้
ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

รายงานประจำาปี
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ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

ง�นบริกิ�ร
ค่าบริการ 
(ไม่รวมภิาษั้มูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7)

ทริัพยีากริบุคคล

1. บริการจ่ายัเงินเด้่อน (Payroll) 250 บาท / ผูู้้ ใชั่้ / เด้่อน 

2. บริการอ่�น
2.1 การสรรหาบุคลากรท้�ม้
 ความสามารถื 
2.2  หุ้นส่วนทรัพยัากรบุคคล
 สำาหรับธุรกิจ
2.3  การเรียันรู้และการพัฒนา
 ศักยัภิาพบุคลากร
2.4  บริการด้้านทรัพยัากรบุคคล

2.4.1 การให้รางวัล และปฏิิบัต่ิ
 การทรัพยัากรบุคคล
2.4.2 บริการร่วมด้้านทรัพยัากร
 บุคคล และการควบคุม
2.4.3 พนักงานสัมพันธ์ และ
 การควบคุม

ง�นบริกิ�ร
ค่าบริการ 
(ไม่รวมภิาษั้มูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7)

ปฏิิบัติการิสินเชื่่�อ

1.  เอกสารวงเงินสินเชั่่�อ ต่่อธุรกรรม

1.1 สัญญา 1,869.16 บาท / รายัการ

1.2 เอกสารปลด้หน้� 
 (Debt Release Document)

467.29 บาท / รายัการ

2.  การจด้จำานอง การจด้ทะเบ้ยัน
 หลักประกัน และการด้ำาเนินการ

 ท้�เก้�ยัวข้้องอ่�น
2.1 สำาหรับการทำาธุรกรรม
 นอกธนาคาร
2.2 สำาหรับการทำาธุรกรรม
 ในต่่างจังหวัด้

1. ใชั่้บริการข้องพนักงานข้องธนาคาร  
โด้ยัม้ค่าบริการ  934.58 บาท / รายัการ
 บวกค่าเดิ้นทางและท้�พัก (ถื้าม้) 

2. ใชั่้บริการจากผูู้้ ให้บริการภิายันอก โด้ยั
ม้ค่าบริการด้ังน้�
2.1  ค่าบริการการจัด้เต่รียัมและโอนงาน
ไปยัังผูู้้ ให้บริการภิายันอกด้ำาเนินการต่่อ 
จำานวน 280.37 บาท
 2.2  ค่าบริการต่ามจริงซึ่่�งคิด้จากผูู้้ ให้
บริการภิายันอก

3. การได้้รับชั่ำาระ และการคำานวณ 
 ยัอด้คงค้างสินเชั่่�อ (ออกเอกสาร 
 การชั่ำาระ / ใบเสร็จ / บันท่กข้้อมูล /  
 คำานวณยัอด้หน้�คงค้าง / บันท่ก 
 วงเงินสินเชั่่�อและหลักประกัน /  
 ประกันการต่่ออายัุ) รวมถื่งการเก็บ 
 รักษัาต่้นฉบับและสำาเนาเอกสาร 
 สำาคัญ ทั�งน้� ธนาคารต่้องส่งมอบ 
 ยัอด้ชั่ำาระท้�ได้้รับทั�งหมด้ให้กับ 
 บริษััท ภิายัใน 15 วัน ข้องเด้่อน
 ถืัด้ไป หากวันด้ังกล่าวเป็นวันหยัุด้ 
 ราชั่การ กำาหนด้ให้เป็นวันทำาการ 
 ถืัด้ไป

เหมารวม 257,009.35 บาท / เด่้อน

4. จัด้เต่รียัมรายังานเพ่�อยั่�นต่่อ 
 สำานักงาน ปปง. และองค์กรรัฐบาล 
 อ่�น ต่ามท้�กฎหมายัและกฎระเบ้ยับ 
 กำาหนด้ไว้ หร่อเม่�อได้้รับการร้องข้อ
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ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

ง�นบริกิ�ร
ค่าบริการ 
(ไม่รวมภิาษั้มูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7)

การิเงิน บัญชื่ี และภาษีี

1.  เต่รียัมสมุด้บัญชั่้ เหมารวม 226,000 บาท / เด้่อน

2.  จัด้ทำางบการเงิน

3.  จัด้เต่รียัมรายังานทางบัญชั่้และ 
การค่นภิาษ้ั และยั่�นต่่อหน่วยังาน
ราชั่การท้�เก้�ยัวข้้อง ภิายัในเวลา 
ท้�กำาหนด้

4.  จัด้เต่รียัมรายังานต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง
และยั่�นต่่อหน่วยังานราชั่การ ต่าม
ท้�กฎหมายัและกฎระเบ้ยับกำาหนด้ไว้ 
หร่อเม่�อได้้รับการร้องข้อ

ง�นบริกิ�ร
ค่าบริการ 
(ไม่รวมภิาษั้มูลค่าเพ่�มร้อยัละ 7)

ตริวจสอบภายีใน

บริการต่รวจสอบภิายัใน ครอบคลุม 
(แต่่ไม่จำากัด้เพียัง) บริการด้ังต่่อไปน้�
1. ต่รวจสอบการปฏิิบัต่ิต่ามกฎ

ระเบ้ยับ และกฎหมายัท้�เก้�ยัวข้้อง 
ทั�งภิายัในและภิายันอก

2.  ต่รวจสอบด้้านบัญชั่้และการเงิน
3.  ต่รวจสอบด้้านเทคโนโลย้ั

สารสนเทศ และความเส้�ยัง
4.  ต่รวจสอบด้้านอ่�นๆ ต่ามท้�ได้้รับ

การร้องข้อจากบริษััทฯ
5.  ประสานงานกับหน่วยังานกำากับ

ดู้แลท้�กำากับดู้แลบริษััทฯ รวมถื่ง 
ผูู้้ต่รวจสอบภิายันอก เก้�ยัวกับ 
การด้ำาเนินการทบทวนท้�เก้�ยัวข้้อง
กับบริการต่รวจสอบภิายัใน

6. การด้ำาเนินการอ่�นๆ ต่ามท้�สองฝ่ายั
ต่กลงร่วมกัน

ค่าบริการต่รวจสอบภิายัใน จะอิงต่าม
คาด้การณ์จำานวนชั่ั�วโมงการทำางานข้อง
ผูู้้ต่รวจสอบ และค่าบริการและค่าใชั่้จ่ายั 
อ่�นๆท้�เก้�ยัวข้้อง เชั่่น ค่าเด้ินทาง ค่าท้�พัก 
ในการต่รวจสอบนอกสถืานท้�ใน 
ต่่างจังหวัด้ ซึ่่�งจะเป็นไปต่ามแผู้นการ
ต่รวจสอบในแต่่ละปี รวมถื่งงานอ่�นๆ 
ท้�ได้้รับการร้องข้อจากบริษััทฯ ทั�งน้�
ในการกำาหนด้ค่าบริการในแต่่ละปีนั�น
ธนาคารจะจัด้ทำาแผู้นการต่รวจสอบ 
และค่าบริการ ซึ่่�งได้้รับการอนุมัต่ิจาก
คณะกรรมการต่รววจสอบ โด้ยัจะม้
การแจ้งค่าบริการท้�ได้้รับอนุมัต่ิ ให้
บริษััทฯ ทราบทางจด้หมายั ซึ่่�งจะถื่อ
เป็นส่วนหน่�งข้องสัญญา โด้ยับริษััทฯ
ยัินยัอมท้�จะชั่ำาระค่าบริการ ค่าวิชั่าชั่้พ
รวมถื่งค่าบริการและค่าใชั่้จ่ายัอ่�นๆ ให้
กับธนาคาร ภิายัใน 30 (สามสิบ) วัน 
นับจากวันท้�บริษััทฯ ได้้รับใบแจ้งชั่ำาระหน้�
ท้�ออกโด้ยัธนาคาร

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

บริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุน 
พรินซึ่ิเพ่ล จำากัด้ (พรินซึ่ิเพ่ล)  
เป็นบริษััทในกลุ่มข้องกลุ่ม
ซึ่้ไอเอ็มบ้ ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่
โด้ยัอ้อมข้องธนาคาร

ธนาคารต่่อสัญญาเชั่่าพ่�นท้�กับ พรินซึ่ิเพ่ล ออกไปเป็นระยัะเวลา 1 ปี
สำาหรับพ่�นท้�ด้ังต่่อไปน้�
1)  พ่�นท้�ชั่ั�น 16 (600 ต่ร.ม.) โด้ยัคิด้อัต่ราค่าเชั่่า 735 บาท / ต่ร.ม. / 

เด้่อน และคงเง่�อนไข้ต่ามเด้ิมในสัญญาปัจจุบัน
2)  พ่�นท้�ชั่ั�น 15 (436 ต่ร.ม.) โด้ยัคิด้อัต่ราค่าเชั่่า 735 บาท / ต่ร.ม. / 

เด้่อน และคงเง่�อนไข้ต่ามเด้ิมในสัญญาปัจจุบัน

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 6/2563 เม่�อวันท้� 25  
มิถืุนายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นตั่วแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank) 
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ข้องธนาคาร
ซึ่่�งถ่ือหุ้นร้อยัละ 94.83 ข้อง
จำานวนหุ้นท้�ออกและจำาหน่ายั
แล้วทั�งหมด้ข้องธนาคาร

ธนาคารใชั่้งานระบบ AML ซึ่่�งม้การ Hubbing ท้� CIMB Bank โด้ยั
รายัการน้�อยูั่ภิายัใต่้โครงการ AML ซึ่่�งได้้รับอนุมัต่ิค่าใชั่้จ่ายัรวม
ในเฟื้ส 1 จำานวน 82.57 ล้านบาท

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคารครั�งท้� 12/2563 เม่�อวันท้� 16 ธันวาคม  
2563 รับทราบการเปล้�ยันแปลงข้องค่าใชั่้จ่ายัข้องโครงการ AML จาก
ท้�เคยันำาเสนอในครั�งก่อน เน่�องจากม้การลด้ลงข้องยัอด้ TCO เป็น 
68.80 ล้านบาท รวมถื่งวิธ้การคิด้ค่าใชั่้จ่ายั Hubbing ท้�ส่งผู้ลให้ 
ค่าใชั่้จ่ายั OPEX สูงกว่า CAPEX

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 7/2563 เม่�อวันท้� 29  
กรกฎาคม 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและงด้
ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

รายงานประจำาปี
2563 83



ชื�อแลัะคว�ม้สำัม้พันธ์ ลัักิษณะแลัะมู้ลัค่�ร�ยกิ�ร

คว�ม้จำ�เป็ีนแลัะคว�ม้สำม้เหตุัสำม้ผ่ลั
ขึ้องร�ยกิ�รโด้ยม้ีคว�ม้เห็นขึ้อง
คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

บริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุน 
พรินซึ่ิเพ่ล จำากัด้ (พรินซึ่ิเพ่ล)  
เป็นบริษััทในกลุ่มข้องกลุ่ม 
ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่
โด้ยัอ้อมข้องธนาคาร

ธนาคารทบทวนและข้ยัายัระยัะเวลาวงเงิน L/G (Performance) ข้อง
พรินซึ่ิเพ่ล จำานวนรวม 4 ล้านบาท ออกไปจนถื่ง 31 สิงหาคม 2564 
โด้ยัคงต่ามเง่�อนไข้เด้ิม และความเส้�ยังไม่เพ่�มข้้�น

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 8/2563 เม่�อวันท้� 26  
สิงหาคม 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและงด้
ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้อง
ธนาคาร 

CIMB Bank Bhd, CIMB 
Investment Bank Bhd, 
PT Bank CIMB Niaga Tbk, 
CIMB Bank (L) Ltd., 
CIMB Bank Plc. และ CIMB 
Bank (Vietnam) Ltd. เป็น
บริษััทในกลุ่มซึ่่�งม้กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

1)  ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชั่่�อข้องคู่ค้า 6 รายั ซึ่่�งอยูั่ภิายัใต่้กลุ่ม
 ซึ่้ไอเอ็มบ้ โด้ยัม้วงเงินสินเชั่่�อรวม 36,925 ล้านบาท โด้ยัม้กำาหนด้

วันทบทวนวงเงินครั�งต่่อไป 30 พฤศจิกายัน 2564

2)  ธนาคารเพ่�มวงเงินสินเชั่่�อด้ังน้�
     2.1) CIMB Bank Bhd (CIMB KL):
 -  เพ่�มวงเงิน FBG จาก 400 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท
 -  เพ่�มวงเงิน BEP จาก 50 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท 
  โด้ยักำาหนด้ราคาต่ามอัต่ราต่ลาด้

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 9/2563 เม่�อวันท้� 24  
กันยัายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ 
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้อง
ธนาคาร 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. 
(CGS-CIMB) เป็นบริษััท
ในกลุ่มท้�ม้กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ ้
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

ธนาคารทบทวนและข้ยัายัระยัะเวลาวงเงินสินเชั่่�อทั�งหมด้ข้อง CGS-
CIMB ออกไปจนถื่ง 30 กันยัายัน 2564 และเพ่�มวงเงิน PSR จาก 
16.0 ล้านบาท เป็น 1,000.0 ล้านบาท เพ่�อสนับสนุนธุรกรรมอนุพันธ์
ท้�อ้างอิงต่ราสารทุนข้อง CGS-CIMB โด้ยักำาหนด้ราคาต่ามอัต่รา
ต่ลาด้

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 9/2563 เม่�อวันท้� 24  
กันยัายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและงด้
ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการธุรกิจปกต่ิข้อง
ธนาคาร 

กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่
โด้ยัอ้อมข้องธนาคาร

ธนาคารใชั่้บริการด้้าน IT จากกลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้ เพ่�อสนับสนุนโครงการ 
MUREX Upgrade โด้ยัม้รายัละเอ้ยัด้ค่าใชั่้จ่ายัข้องโครงการท้�ชั่ำาระ
ให้กับกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ ด้ังน้�
1)  การซึ่่�อฮาร์ด้แวร์ (แอปเซึ่ิร์ฟื้เวอร์เพ่�ม) จำานวน 5,746,014 บาท 

และ
2)  การบำารุงรักษัาฮาร์ด้แวร์ รวมถื่งค่าใชั่้จ่ายัพนักงาน MX ข้อง 

กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ จำานวน 17,023,972 บาท

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ครั�งท้� 9/2563 เม่�อวันท้� 24  
กันยัายัน 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ 
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd เป็น
บริษััทในกลุ่มท้�ม้กลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้
เป็นผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

ธนาคารใชั่้บริการระบบ Group Electronic Procurement  
จาก iCIMB (MSC) Sdn. Bhd โด้ยัม้ค่าใชั่้จ่ายัในการด้ำาเนินการ 
ท้�เกิด้ข้้�นใหม่ในส่วนข้องการ Hubbing (การจัด้สรรค่าใชั่้จ่ายั)  
เป็นจำานวนรวม 1,797,070.78 บาท ครอบคลุมระยัะเวลา 5 ปี  
ตั่�งแต่่ปี 2563 ถื่ง 2567

รายัการด้ังกล่าวถื่อเป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร

ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร
ครั�งท้� 12/2563 เม่�อวันท้� 16  
ธันวาคม 2563 (ยักเว้น
กรรมการท้�เป็นต่ัวแทนข้อง 
CIMB Bank ท้�ม้ส่วนได้้เส้ยั 
ซึ่่�งไม่ได้้เข้้าร่วมประชัุ่มและ 
งด้ออกเส้ยังในวาระน้�) เห็นควร 
อนุมัต่ิรายัการด้ังกล่าว เน่�องจาก
เป็นรายัการสนับสนุนธุรกิจปกต่ิ
ข้องธนาคาร 

84   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



-  ร�ยกิ�รสิำนเชื�อ เงินฝ�กิ แลัะภ�ระผู่กิพัน 

ก. เงินให้สินเชั่่�อ ภิาระผูู้กพัน และเงินฝากท้�เก้�ยัวเน่�องกับกิจการท้�ธนาคารและบริษััทลูกข้องธนาคาร หร่อกรรมการ หร่อ
ผูู้้บริหารตั่�งแต่่ระด้ับผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป ถื่อหุ้นร้อยัละ 10 หร่อเกินกว่าร้อยัละ 10 ข้้�นไปข้องทุนชั่ำาระแล้ว
ข้องกิจการด้ังกล่าว ม้รายัละเอ้ยัด้ดั้งต่่อไป น้�

รายช่�อบีริษัท

ณ วันท้� 31 ธันวาคม  2563

การ
ถื่อหุ้น
(%) ม้ผูู้้บริหารร่วมกัน

ภิาระ
ผูู้กพัน

เงินให้
สินเชั่่�อ
คงค้าง

รายัการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ต่ลาด้เงิน 

(สินทรัพยั์)
สินทรัพยั์

อ่�น
เงิน

รับฝาก

รายัการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ต่ลาด้เงิน 

(หน้�สิน)
เงิน

กู้ย่ัม
หน้�สิน

อ่�น

บริิษีัทใหญ่
CIMB Bank Bhd
สัญญาแลกเปล้�ยันอัต่ราด้อกเบ้�ยั
รับอัต่ราด้อกเบ้�ยัคงท้�
รับอัต่ราด้อกเบ้�ยัลอยัต่ัว
สัญญาแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่าง
ประเทศทันท้และล่วงหน้า
สัญญาซึ่่�อ
สัญญาข้ายั
สัญญาแลกเปล้�ยันเงินต่ราต่่าง
ประเทศและอัต่ราด้อกเบ้�ยั
สัญญาซึ่่�อ
สัญญาข้ายั

สัญญาสิทธิท้�อ้างอิงหน่วยัลงทุน
ข้องกองทุน
สัญญาซึ่่�อ

อนุพันธ์ด้้านเครดิ้ต่
สัญญาข้ายั

60

52,475
44,953

11,863
75

8,254
188

30

5,675

-

-
-

-
-

-
-

-

-

762

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

947

-
-

-
-

-
-

-

-

9,755

-
-

-
-

-
-

-

-

726

-
-

-
-

-
-

-

-

94.83 ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้
เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน 
โนเออร์ ราชั่ิด้  

บริิษีัทยี่อยี
บจ. ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั ออโต่้

บจ. ซ้ึ่ท้ คอลล์

บจ. เวิลด้์ล้ส

-

-

-

30,805

-

2,135

-

-

-

2

-

-

92

43

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.99

99.99

99.99

นายัต่ัน ค้ท จิน
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
นายัโก๊ะ เต่อด้ เซึ่้ยัง
นางสาวปิยัวรรณ เธ้ยัรพรานนท์
นายัเทพกร ศิริ  ธนะวุฒิชั่ัยั

นายัต่ัน ค้ท จิน
นางสาวอรอนงค์ อุด้มก้านต่รง
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
นายัโก๊ะ เต่อด้ เซึ่้ยัง

นางสาวเพ็ญพร กำาพุสิริ
นายัณัฐวุฒิ วจ้นุรักษัากุลชั่ัยั
นายัมนต่รี พ่วงพูล
นางสาวพรภิัทร อาทรสมบัต่ิ
นางสาวอรอนงค์ อุด้มก้านต่รง

รายงานประจำาปี
2563 85



รายช่�อบีริษัท

ณ วันท้� 31 ธันวาคม  2563

การ
ถื่อหุ้น
(%) ม้ผูู้้บริหารร่วมกัน

ภิาระ
ผูู้กพัน

เงินให้
สินเชั่่�อ
คงค้าง

รายัการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ต่ลาด้เงิน 

(สินทรัพยั์)
สินทรัพยั์

อ่�น
เงิน

รับฝาก

รายัการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ต่ลาด้เงิน 

(หน้�สิน)
เงิน

กู้ย่ัม
หน้�สิน

อ่�น

บริิษีัทภายีใต้การิควบคุมเดีียีวกัน
CIMB Bank Plc., Cambodia

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
PT Bank CIMB Niaga TBK

บริษััทหลักทรัพยั์ ซ้ึ่จ้เอส-ซ้ึ่ไอเอ็มบ ้
(ประเทศไทยั) จำากัด้

สัญญาแลกปล้�ยันเงินต่ราต่่าง
ประเทศทันท้และล่วงหน้า
-สัญญาซ่ึ่�อ
-สัญญาข้ายั

ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาต่ิด้ตั่�งและพัฒนาระบบ
คอมพ่วเต่อร์

บริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุน   
พรินซึ่ิเพ่ล จำากัด้

บจ. บริหารสินทรัพยั์ สาทร

-

-

-
-

-

91
49

1

-

-

70

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
1

-

-
-

-

-

-

- -

-

-
-

629

-
-

-

674

400

10

2

-
3

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

43
-

-

-
-

-

-

5

นายัเจสัน ล้ออง ก๊อก ยัิว

นายัเศรษัฐจักร ล้ยัากาศ
นายัโก๊ะ เต่อด้ เซึ่้ยัง

บุคคลหร่อกิจการอ่�นท้�เก้�ยัวข้้องกัน 819 72 - - 431 - - 7

 
ข้. ธนาคารไม่ม้บุคคลท้�อาจม้ความข้ัด้แยั้งถื่อหุ้นในบริษััทยั่อยัหร่อบริษััทร่วมข้องธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยัละ 5 ข้อง
จำานวนหุ้นท้�ม้สิทธิออกเส้ยังข้องบริษััทยั่อยัหร่อบริษััทร่วมข้องธนาคาร

-  ความเป็นมาข้องรายัการระหว่างกันและความสมเหตุ่สมผู้ลข้องรายัการ
รายัการระหว่างกันซึ่่�งธนาคารม้เงินให้สินเชั่่�อและภิาระผูู้กพันกับกรรมการหร่อผูู้้บริหารระดั้บผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การ
ใหญ่ข้้�นไปหร่อต่ำาแหน่งเท้ยับเท่านั�น เป็นการให้กู้ยั่มซึ่่�งเป็นสวัสด้ิการข้องธนาคาร อัต่ราด้อกเบ้�ยัท้�ใชั่้เป็นอัต่ราด้อกเบ้�ยั
สวัสด้ิการสำาหรับพนักงานข้องธนาคาร รายัการระหว่างกันซึ่่�งธนาคารม้เงินให้สินเช่ั่�อ ภิาระผูู้กพัน และเงินฝากแก่กิจการ
ท้�ธนาคารหร่อบริษััทยั่อยั กรรมการหร่อผูู้้บริหารระด้ับผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไปหร่อต่ำาแหน่งเท้ยับเท่า ถ่ือหุ้น
รวมกันตั่�งแต่่ร้อยัละ10  ข้้�นไปข้องทุนท้�ชั่ำาระแล้วข้องกิจการ บางส่วนเป็นเงินกู้ท้�โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร
บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้�ข้องลูกหน้� และบางส่วนเป็นเงินให้สินเช่ั่�อใหม่ โด้ยัใชั่้อัต่ราด้อกเบ้�ยัต่ามอัต่รา
ต่ลาด้ทั�วไปและเป็นเง่�อนไข้ปกต่ิข้องการทำาธุรกิจ

-  ข้ั�นต่อนการอนุมัต่ิรายัการระหว่างกันและมาต่รการคุ้มครองผูู้้ลงทุน
ต่ามข้้อบังคับข้องธนาคาร การอนุมัต่ิรายัการระหว่างกันข้องธนาคารจะต่้องผู้่านข้ั�นต่อนในการพ่จารณาอนุมัต่ิต่าม
นโยับายั ระเบ้ยับปฏิิบัติ่ข้องธนาคาร รวมทั�งต่้องผู้่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชั่อบข้องคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยั 
ท้�ม้อำานาจหน้าท้�ท้�เก้�ยัวข้้อง คณะกรรมการต่รวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โด้ยัผูู้้บริหารหร่อกรรมการท้�ม้ 
ส่วนได้้เส้ยัจะไม่เข้้าร่วมพ่จารณาอนุมัต่ิในเร่�องด้ังกล่าว
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- แนวโน้มการทำารายัการระหว่างกันในอนาคต่
การทำารายัการระหว่างกันข้องธนาคาร เป็นรายัการซึ่่�งเป็นการด้ำาเนินธุรกิจทั�วไป โด้ยัทุกรายัการได้้ด้ำาเนินการต่าม 
ข้ั�นต่อนและวิธ้ปฏิิบัต่ิในการอนุมัต่ิต่ามท้�กำาหนด้ และสอด้คล้องกับหลักเกณฑ์์ข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง 
ม้ความเป็นไปได้้ว่าการทำารายัการระหว่างกันในอนาคต่จะยัังคงเกิด้ข้้�นในการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคาร  ซึ่่�งธนาคาร 
ได้้ม้การกำาหนด้ข้ั�นต่อนและวิธ้ปฏิิบัต่ิในการอนุมัติ่และทบทวนรายัการไว้อยั่างชั่ัด้เจนแล้ว

4.  กิ�รควบคุม้ภ�ยใน
ธนาคารจัด้โครงสร้าง วางนโยับายัและระเบ้ยับการปฏิิบัต่ิงานเพ่�อให้ม้ระบบบริหารความเส้�ยังและระบบการควบคุมภิายัใน
ท้�ด้้เพ่�อให้ธุรกิจข้องธนาคารเติ่บโต่อยั่างมั�นคงและเป็นไปต่ามหลักธรรมาภิิบาลท้�ด้้ นอกจากน้�  ธนาคารม้กระบวนการ
ควบคุมต่ิด้ต่าม ประเมินความเพียังพอ และต่รวจสอบระบบการควบคุมภิายัในอยั่างสมำ�าเสมอ   เพ่�อให้มั�นใจว่าระบบการ
ควบคุมภิายัในม้ความเพียังพอ  ความเหมาะสม และม้ประสิทธิผู้ล

• องค์กิรแลัะสำภ�พแวด้ลั้อม้
ธนาคารม้การจัด้องค์กรโด้ยัคำาน่งถื่งการแบ่งแยักหน้าท้�ท้�เหมาะสมเพ่�อให้ม้ระบบบริหารความเส้�ยังและการควบคุมภิายัใน
รวมทั�งระบบควบคุมต่ิด้ต่ามและต่รวจสอบท้�ม้ประสิทธิผู้ล (Three Lines of Defense) นอกจากน้� ธนาคารยัังม้การต่ิด้ต่าม
ดู้แลการปฏิิบัติ่งานข้องพนักงานอยั่างต่่อเน่�องให้เป็นไปต่ามหลักจริยัธรรมและจรรยัาบรรณในการด้ำาเนินธุรกิจและ 
ม้การปฏิิบัต่ิต่่อผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัอยั่างเป็นธรรม  ธนาคารม้การจัด้ทำาแผู้นธุรกิจระยัะสั�นและระยัะกลางเพ่�อกำาหนด้แผู้นกลยัุทธ์
และทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจ ซึ่่�งม้การส่�อสารให้พนักงานระด้ับบริหารทั�งองค์กรได้้ทราบและนำาไปด้ำาเนินการให้บรรลุแผู้น
และเป้าหมายัท้�วางไว้

• กิ�รบริห�รคว�ม้เสำี�ยง
ธนาคารให้ความสำาคัญต่่อการบริหารและจัด้การความเส้�ยังทั�งจากปัจจัยัภิายัในและภิายันอก  คณะกรรมการธนาคาร 
แต่่งตั่�งคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง (Risk  
Management Committee) เพ่�อกำาหนด้บทบาท หน้าท้� ความรับผู้ิด้ชั่อบ ต่ลอด้จนประเมินผู้ลการปฏิิบัติ่งานให้เป็น
ไปต่ามกรอบการกำากับดู้แลความเส้�ยังท้�กำาหนด้ไว้  คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และ 
คณะกรรมการบริหารความเส้�ยังเป็นผูู้้กำาหนด้กรอบการดู้แลความเส้�ยัง นโยับายัและระเบ้ยับงานต่่างๆ ในการบริหาร
ความเส้�ยังข้องธนาคาร ต่ลอด้จนกำาหนด้มาต่รการการควบคุมและต่ิด้ต่ามความเส้�ยังต่่างๆ และเสริมสร้างให้ม้วัฒนธรรม
องค์กรท้�คำาน่งถื่งความเส้�ยัง

• กิ�รควบคุม้กิ�รปีฏิิบัตัิง�นขึ้องฝ่�ยบริห�ร
ธนาคารม้การกำาหนด้และทบทวน ข้อบเข้ต่ อำานาจหน้าท้� และความรับผิู้ด้ชั่อบข้องผูู้้บริหารแต่่ละระดั้บ รวมทั�งม้การแบ่งแยัก
หน้าท้�ระหว่างผูู้้บริหารระด้ับต่่างๆ อยั่างชั่ัด้เจนเป็นกลไกสำาคัญในการถื่วงดุ้ลอำานาจการบริหาร (Check and Balance)  
โด้ยัจัด้ทำาเป็นระเบ้ยับงานท้�เป็นลายัลักษัณ์อักษัรและม้การทบทวนอยั่างสมำ�าเสมอ 

ฝ่ายับริหารจะนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่�อพ่จารณาทุกครั�ง ในกรณ้ท้�ธนาคารให้สินเช่ั่�อแก่หร่อลงทุนในกิจการ 
ท้�ธนาคาร ผูู้้ถื่อหุ้น หร่อผูู้้บริหารระด้ับสูงข้องธนาคาร รวมทั�งผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องม้ผู้ลประโยัชั่น์เก้�ยัวข้้อง ส่วนธุรกรรมการข้ายั 
ให้ ให้เชั่่า รับซ่ึ่�อ หร่อเชั่่าทรัพยั์สินใด้ๆ กับกรรมการผูู้้ม้อำานาจจัด้การ ผูู้้ถ่ือหุ้นรายัใหญ่และผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องกับบุคคลดั้งกล่าว
จะต่้องปฏิิบัต่ิต่ามนโยับายัท้�ธนาคารกำาหนด้

นอกจากน้� ธนาคารม้หน่วยังานกำากับการปฏิิบัต่ิงานทำาหน้าท้�ควบคุมติ่ด้ต่ามเพ่�อให้มั�นใจว่าการด้ำาเนินงานข้อง
ธนาคารเป็นไปต่ามกฎหมายั และกฎระเบ้ยับข้องหน่วยังานต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้องกับธุรกิจข้องธนาคาร  และม้หน่วยังาน 
ต่รวจสอบภิายัในซึ่่�งเป็นหน่วยังานอิสระทำาหน้าท้�ต่รวจสอบเพ่�อให้มั�นใจว่าการบริหารจัด้การและการปฏิิบัต่ิงานข้อง 
หน่วยังานต่่างๆ ให้เป็นไปอยั่างม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ลต่ามหลักการบริหารความเส้�ยังและการควบคุมภิายัในท้�ด้้
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• ระบบสำ�รสำนเที่ศแลัะกิ�รสำื�อสำ�รขึ้้อมู้ลั
ธนาคารใชั่้นโยับายัและวิธ้การทางการบัญช้ั่ต่ามมาต่รฐานการบัญชั่้ท้�เป็นท้�ยัอมรับโด้ยัทั�วไปและเหมาะสมกับธุรกิจข้อง
ธนาคาร ธนาคารม้การพัฒนาจัด้การระบบข้้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้้อมูลอ่�นๆ อยั่างสมำ�าเสมอเพ่�อให้สามารถื
ใชั่้ข้้อมูลท้�สำาคัญได้้อยั่างเพียังพอและทันเวลา ธนาคารม้ระบบการควบคุมการใชั่้งานและจัด้เก็บเอกสารสำาคัญทาง 
อิเล็กโทรนิกส์อยั่างเหมาะสมและรัด้กุม นอกจากน้� ธนาคารม้การส่�อสารนโยับายัระเบ้ยับปฏิิบัต่ิงานไปยัังพนักงาน 
ท้�เก้�ยัวข้้องทุกระด้ับ

• ระบบกิ�รควบคุม้แลัะติัด้ตั�ม้
ธนาคารม้ระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิิบัติ่งานให้เป็นไปต่ามกลยุัทธ์ นโยับายั ระเบ้ยับวิธ้ปฏิิบัต่ิงาน กฎหมายัและ
กฎระเบ้ยับท้�เก้�ยัวข้้อง ต่ลอด้จนระบบการควบคุมภิายัในท้�ธนาคารกำาหนด้ไว้ ทั�งน้� ธนาคารม้การจัด้ทำาแผู้นงานประจำาปี 
ซึ่่�งจะม้การทบทวนเป็นระยัะๆ เพ่�อให้การด้ำาเนินการม้ประสิทธิผู้ลและสอด้คล้องกับสภิาพแวด้ล้อมท้�ม้การเปล้�ยันแปลง
อยั่างรวด้เร็ว นอกจากน้� คณะกรรมการต่รวจสอบจะต่ิด้ต่ามเพ่�อให้มั�นใจว่าม้การปรับปรุงแก้ไข้ต่ามข้้อสังเกต่หร่อ 
ข้้อเสนอแนะเป็นท้�น่าพอใจ

ง. กิ�รปีระชุม้คณะกิรรม้กิ�ร 

โด้ยัปกติ่ ธนาคารจะจัด้ให้ม้การประชัุ่มคณะกรรมการเด่้อนละหน่�งครั�ง เพ่�อให้สอด้คล้องกับกฎหมายัและข้้อบังคับข้อง
ธนาคารซึ่่�งกำาหนด้ให้ต่้องม้การประชุั่มคณะกรรมการธนาคารอยั่างน้อยัหน่�งครั�งในทุกๆไต่รมาส ทั�งน้� ในการกำาหนด้ 
วันประชุั่ม ธนาคารจะกำาหนด้วันประชัุ่มไว้ล่วงหน้าต่ลอด้ทั�งปี  

ในหนังส่อเชั่ิญประชัุ่มคณะกรรมการแต่่ละครั�ง ธนาคารจะกำาหนด้วาระการประชัุ่มเพ่�อทราบและเพ่�อพ่จารณาอยั่างชั่ัด้เจน
และอาจพ่จารณาจัด้ให้ม้การประชัุ่มวาระพ่เศษัเพ่�มเต่ิมต่ามความเหมาะสม โด้ยัเลข้านุการคณะกรรมการธนาคารจะจัด้ส่ง 
หนังส่อเชิั่ญประชุั่มพร้อมระเบ้ยับวาระการประชุั่มไปยัังกรรมการแต่่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยักว่า 7 วันก่อนการประชุั่ม  
และจัด้ส่งเอกสารประกอบวาระต่่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพ่�อให้คณะกรรมการและผูู้้บริหารได้้พ่จารณาศ่กษัา รวมทั�งจัด้สรร
เวลาในการประชัุ่มอยั่างเหมาะสม เลข้านุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผูู้้จด้บันท่กการประชัุ่มเป็นลายัลักษัณ์อักษัร
และจัด้เก็บรายังานการประชัุ่มท้�ผู้่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่�อให้พร้อมสำาหรับการต่รวจสอบข้อง 
คณะกรรมการและหน่วยังานท้�เก้�ยัวข้้อง ในปี 2563 ธนาคารได้้จัด้ให้ม้การประชุั่มคณะกรรมการธนาคารรวมทั�งสิ�น 
12 ครั�ง (รายัละเอ้ยัด้การเข้้าร่วมประชัุ่มข้องกรรมการได้้เปิด้เผู้ยัไว้ในหัวข้้อ “การเข้้าร่วมประชัุ่มข้องกรรมการ”) 

เพ่�อให้การปฏิิบัติ่หน้าท้�ข้องกรรมการม้การถ่ืวงดุ้ลอยั่างม้ประสิทธิภิาพ คณะกรรมการจัด้ให้ม้การประชุั่มหาร่อ
ระหว่างกรรมการท้�ไม่เป็นผูู้้บริหาร เพ่�ออภิิปรายัเร่�องต่่างๆ ข้องธนาคาร โด้ยัไม่ม้ฝ่ายัจัด้การร่วมด้้วยั โด้ยัในปี 2563  
ม้การประชัุ่มระหว่างกรรมการท้�ไม่เป็นผูู้้บริหารจำานวน 2 ครั�ง ในวันท้� 16 กรกฎาคม 2563 และ วันท้� 25 พฤศจิกายัน 2563

จ. กิ�รปีระเม้ินตันเองขึ้องคณะกิรรม้กิ�รแลัะคณะกิรรม้กิ�รชุด้ย่อย

ธนาคารจัด้ให้ม้การประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัเป็นประจำาทุกปี เพ่�อให้ 
คณะกรรมการร่วมกันพ่จารณาผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน ปัญหาและอุปสรรคต่ลอด้จนข้้อสังเกต่และข้้อเสนอแนะต่่างๆ อันจะนำา 
ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข้การด้ำาเนินงานให้ม้ประสิทธิภิาพมากยิั�งข้้�น โด้ยัแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิข้องคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัม้การประเมินแบบรายัคณะ ทั�ง (1) วิธ้ประเมินต่นเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธ้ประเมิน 
แบบไข้ว้ (Cross-Evaluation) ซึ่่�งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ่ข้องคณะกรรมการ  
2) บทบาท หน้าท้� และความรับผู้ิด้ชั่อบข้องคณะกรรมการ 3) การประชุั่มคณะกรรมการ 4) การทำาหน้าท้�ข้องกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายัจัด้การ และ 6) การพัฒนาต่นเองข้องกรรมการและผูู้้บริหาร  และการประเมินแบบรายับุคคล  
ซึ่่�งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัต่ิข้องคณะกรรมการ 2) การประชุั่มข้องคณะกรรมการ และ  
3) บทบาท หน้าท้� และความรับผู้ิด้ชั่อบข้องคณะกรรมการ ซึ่่�งม้ระดั้บคะแนนต่ั�งแต่่ 0-4 จากไม่เห็นด้้วยัอยั่างยิั�ง หร่อไม่ม ้
การด้ำาเนินการในเร่�องนั�น ถื่งเห็นด้้วยัอยั่างมาก หร่อม้การด้ำาเนินการในเร่�องนั�นอยั่างด้้เยั้�ยัม โด้ยัเลข้านุการคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นผูู้้รวบรวมและประมวลผู้ลประเมินการปฏิิบัติ่งานข้องคณะกรรมการเพ่�อเสนอต่่อประธานกรรมการต่่อไป 
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ผู้ลการประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องคณะกรรมการ ในปี 2563 สรุปได้้ดั้งน้� 1) การประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้อง 
คณะกรรมการธนาคารทั�งคณะ ม้ระด้ับคะแนนเฉล้�ยัโด้ยัรวมข้องทุกหมวด้เท่ากับ 3.66 2) การประมินผู้ลการปฏิิบัติ่งาน 
ข้องคณะกรรมการธนาคารรายับุคคล ม้ระดั้บคะแนนเฉล้�ยัโด้ยัรวมข้องทุกหมวด้เท่ากับ 3.43  3) การประเมินผู้ลการ 
ปฏิิบัต่ิงานข้องคณะกรรมการธนาคารรายับุคคลแบบไข้ว้ ม้ระด้ับคะแนนเฉล้�ยัโด้ยัรวมข้องทุกหมวด้เท่ากับ 3.55

สำาหรับคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยั ได้้แก่ คณะกรรมการต่รวจสอบ คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหาและกำากับดู้แล
กิจการ  และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารม้การประเมินผู้ลการปฏิิบัติ่งานเป็นประจำาทุกปี เพ่�อให้ 
คณะกรรมชัุ่ด้ยั่อยัแต่่ละคณะได้้ทำาการทบทวนการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ข้องต่นเองในรอบปีท้�ผู้่านมา ต่ามข้อบเข้ต่หน้าท้�และ 
ความรับผู้ิด้ชั่อบท้�ได้้รับมอบหมายัจากคณะกรรมการธนาคาร และนำาผู้ลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิิบัติ่หน้าท้� ทั�งน้� การประเมินการปฏิิบัต่ิงานข้องคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัใชั่้วิธ้การประเมินต่นเองแบบรายัคณะและ
ประเมินแบบรายับุคคล โด้ยัเลข้านุการคณะกรรมการได้้ส่งแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานให้แก่กรรมการแต่่ละคณะเพ่�อทำา 
การประเมิน และได้้สรุปผู้ลการประเมินและนำาข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัมาเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพ่�อพ่จารณาและนำาความเห็นมาใชั่้ในการพัฒนาต่่อไป

นอกจากน้� ธนาคารยัังได้้จัด้ให้ม้การประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
เป็นประจำาทุกปี เพ่�อพ่จารณาเปรียับเท้ยับกับด้ัชั่น้วัด้ผู้ลสำาเร็จ (Key Performance Indicator) ท้�กำาหนด้ต่ามกลยัุทธ์และ
เป้าหมายัในแต่่ละปี โด้ยัเลข้านุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผูู้้ทำาหน้าท้�รวบรวมผู้ลประเมินการปฏิิบัติ่งานข้องกรรมการ
ผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหารมานำาเสนอต่่อประธานกรรมการเพ่�อพ่จารณา

ฉ. ค่�ตัอบแที่นกิรรม้กิ�รแลัะผู่้บริห�รระด้ับสำูง

คณะกรรมการธนาคารม้นโยับายัให้เปิด้เผู้ยัจำานวนค่าต่อบแทนข้องกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสูงต่ามหลักเกณฑ์์ท้�กำาหนด้
โด้ยัพระราชั่บัญญัต่ิบริษััทมหาชั่น พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบ้ยับ ข้้อบังคับข้องหน่วยังานท้�กำากับดู้แล ทั�งน้� ค่าต่อบแทนด้ัง
กล่าวม้อัต่ราท้�เหมาะสมเท้ยับเค้ยังได้้กับระด้ับค่าต่อบแทนข้องสถืาบันอ่�น โด้ยัม้หลักเกณฑ์์ด้ังน้�

• ค่�ตัอบแที่นคณะกิรรม้กิ�ร
ธนาคารกำาหนด้เก้�ยัวกับค่าต่อบแทนกรรมการไว้ในข้้อบังคับข้องธนาคารอยั่างกว้างๆ เพ่�อให้ม้ความย่ัด้หยุั่นเพียังพอ 
ท้�จะปรับเปล้�ยันได้้ต่ามผู้ลการด้ำาเนินงานและเหมาะสมต่ามสถืานการณ์  โด้ยัข้้อบังคับธนาคารกำาหนด้ให้ธนาคารสามารถื
พ่จารณาให้สิทธิกรรมการในการได้้รับค่าต่อบแทนจากธนาคารในรูปข้องเงินรางวัล เบ้�ยัประชุั่ม บำาเหน็จ โบนัส หร่อ 
ผู้ลประโยัชั่น์ต่อบแทนในลักษัณะอ่�น ซึ่่�งท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้นจะพ่จารณาอนุมัติ่ โด้ยัท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้นอาจกำาหนด้เป็นจำานวน
แน่นอนหร่อวางเป็นหลักเกณฑ์์ และจะกำาหนด้ไว้เป็นคราวๆ ไป หร่อจะให้ม้ผู้ลต่ลอด้ไปจนกว่าจะม้การเปล้�ยันแปลงก็ได้้ 
ทั�งน้� ไม่กระทบกระเท่อนสิทธิข้องพนักงานหร่อลูกจ้างข้องธนาคารซึ่่�งได้้รับเล่อกตั่�งเป็นกรรมการในอันท้�จะได้้รับค่าต่อบแทน
และผู้ลประโยัชั่น์ในฐานะท้�เป็นพนักงานหร่อลูกจ้างข้องธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูู้้เสนอข้้อมูลค่าต่อบแทนกรรมการ ซึ่่�งได้้กำาหนด้ข้้�นโด้ยัคำาน่งถื่งปัจจัยัต่่างๆ เชั่่น 
ความสอด้คล้องกับค่าต่อบแทนในอุต่สาหกรรมเด้้ยัวกัน และอ่�นๆ เพ่�อให้ท้�ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้นพ่จารณาอนุมัติ่

ทั�งน้�   ท้�ประชัุ่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นครั�งท้� 26 ประจำาปี 2563 เม่�อวันท้� 26 มิถืุนายัน 2563 ได้้อนุมัต่ิปรับค่าต่อบแทนกรรมการ
และกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัประจำาปี 2563 เพ่�มข้้�นจากอัต่ราเด้ิม เป็นอัต่ราใหม่ซึ่่�งม้รายัละเอ้ยัด้ด้ังน้�

รายงานประจำาปี
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1. ค่าต่อบแทนคณะกรรมการ
    

บาท/คน

ปี 2563 

ตัำ�แหน่ง

ค่าเบ้�ยัรายัเด้่อน
(ประจำาต่ำาแหน่ง

กรรมการ) 
ค่าเบ้�ยัประชัุ่ม

(รายัเด้่อน) ค่าเข้้าประชัุ่ม

ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000

กรรมการ - 50,000 50,000

หมายัเหตุ่:  1. กรรมการเป็นผูู้้เส้ยัภิาษั้เงินได้้เอง
 2. ค่าเข้้าประชัุ่มจะจ่ายัเพียังครั�งเด้้ยัว โด้ยัไม่พ่จารณาถื่งจำานวนครั�งข้องการประชัุ่มต่่อเด้่อน

2. ค่าต่อบแทนคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยั
           

บาท/คน

ปี 2563

ตัำ�แหน่ง

ค่าเบ้�ยัรายัเด้่อน
(ประจำาต่ำาแหน่ง

กรรมการ
ค่าเบ้�ยัประชัุ่ม 

(รายัเด้่อน)
ค่าเข้้าประชัุ่ม

(รายัครั�ง)

1.  คณะกรรมการต่รวจสอบ

ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000

กรรมการ - - 50,000

2.  คณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัอ่�นๆ  ได้้แก่ คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน
สรรหาและการกำากับดู้แลกิจการ และ Board Risk and Compliance 
Committee    

ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000

กรรมการ - - 50,000

หมายัเหตุ่:  1. กรรมการเป็นผูู้้เส้ยัภิาษั้เงินได้้เอง

 2. ค่าเข้้าประชุั่มจะจ่ายัต่ามจำานวนครั�งข้องการประชุั่ม

อยั่างไรก็ต่าม ในสภิาวะท้�เศรษัฐกิจได้้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ทั�วโลก ท้�ประชัุ่มสามัญ 
ผูู้้ถ่ือหุ้นครั�งท้� 26 ประจำาปี 2563 ได้้อนุมัต่ิให้บังคับใชั่้อัต่ราใหม่ด้ังกล่าวต่ั�งแต่่วันท้� 1 มกราคม 2564 เป็นต่้นไป ต่าม 
ข้้อเสนอแนะข้องคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการในคณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยัม้สิทธิได้้รับค่าต่อบแทนเพ่�มจากการท้�ได้้รับมอบหมายัหน้าท้�ความรับผู้ิด้ชั่อบเพ่�มข้้�น
ต่ามท้�คณะกรรมการเห็นสมควรกำาหนด้
• คณะกรรมการอาจแต่่งตั่�งบุคคลใด้มาเป็นท้�ปร้กษัาคณะกรรมการ เพ่�อชั่่วยัเหล่อให้ความคิด้เห็นในกิจการงานข้อง

ธนาคาร  โด้ยักำาหนด้ค่าต่อบแทนต่ามท้�เห็นสมควร
• คณะกรรมการม้หน้าท้�เปิด้เผู้ยัจำานวนค่าต่อบแทนข้องกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสูงต่ามหลักเกณฑ์์พระราชั่บัญญัติ่

บริษััทมหาชั่นจำากัด้ พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบ้ยับ ข้้อบังคับข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง
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ช.  กิ�รพัฒน�กิรรม้กิ�รแลัะผู่้บริห�ร

ธนาคารม้นโยับายัในการส่งเสริมให้กรรมการได้้เข้้ารับการอบรมเก้�ยัวกับบทบาทหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบข้องกรรมการ
และศ่กษัาดู้งานท้�เก้�ยัวข้้องต่่างๆอยั่างสมำ�าเสมอ เพ่�อเพ่�มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยัทัศน์ให้กว้างไกล โด้ยักรรมการ
ธนาคารส่วนใหญ่ ได้้ผู้่านการฝึกอบรมหลักสูต่รการเป็นกรรมการบริษััทจากสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทยั  
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้้แก่ หลักสูต่ร Director Certification Programme (DCP) และหลักสูต่ร Director 
Accreditation Programme (DAP) เป็นต่้น ทั�งน้� รายัละเอ้ยัด้การฝึกอบรมข้องกรรมการแต่่ละคนได้้แสด้งไว้ท้�ประวัต่ิ
คณะกรรมการธนาคาร

โด้ยัในปี 2563 ม้กรรมการท้�เข้้าอบรมและสัมมนาหลักสูต่รท้�เก้�ยัวข้้องกับกรรมการ เพ่�อเพ่�มพูนความรู้ในการปฏิิบัต่ิงาน
 ด้ังน้�

รายช่�อกัรรมกัาร หลักสูต่รอบรม / สัมมนา

1. ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง - หลักสูต่ร PowerTalk #11- Preparing The Board for A Post-Covid World
- หลักสูต่ร Corporate Reform and Performance Workshop Towards Development 

of Economic Recovery Plan
-  หลักสูต่ร BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of Bank Negara 

Malaysia
-  Risk Posture Workshop
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Profit with a Purpose  

โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Sustainability Careers 

/ Building a Sustainable World โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Regulation and Board 

Intervention โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้
-  หลักสูต่ร AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors
-  หลักสูต่ร Sustainability Leadership Training for Board of Directors 
 โด้ยั UNEP FI and WWF 
-  IT Security Awareness Forum
 หลกัสูต่ร Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษัทัโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)

2. นายัอนนต่์  สิริแสงทักษัิณ -  หลกัสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้

3. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล -  หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้

4. นายัชั่าญมนู  สุมาวงศ์ -  หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)

5. ด้ร. รอม หิรัญพฤกษั์ -  หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้

6. นายันิต่ิ จ่งนิจนิรันด้ร์   -  หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
-  หลักสูต่ร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โด้ยักลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้
-  หลักสูต่ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้� 300/2020 
 โด้ยัสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทยั (IOD)

7. นายัณัฐศักด้ิ์ โรจนพ่เชั่ฐ -  หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
-  หลักสูต่ร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 โด้ยัสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทยั (IOD)
-  หลักสูต่ร Cyber Resilience โด้ยัธนาคารแห่งประเทศไทยั

8. เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน 
 อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้  

- หลักสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)
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รายช่�อกัรรมกัาร หลักสูต่รอบรม / สัมมนา

9. นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน - หลักสูต่ร Director’s Bootcamp โด้ยั Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลักสูต่ร Bank Capital Adequacy Under Basel III โด้ยั Fitch Learning 
- หลักสูต่ร Introduction to Corporate Directorship 
 โด้ยั Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลักสูต่ร Financial Fundamentals for Boards 
 โด้ยั Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลักสูต่ร Strategic Risk Management 
 โด้ยั Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลักสูต่ร Risk Management & Internal Control Systems 
 โด้ยั Asia School of Business
- หลักสูต่ร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module A (Bank) 

โด้ยั Asia School of Business
- หลักสูต่ร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module B (Bank) 

โด้ยั Asia School of Business
- หลกัสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)

10. ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้ - หลกัสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)

11. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล - หลกัสตู่ร  Cyber Security Awareness 2020 โด้ยับริษััทโทรคมนาคมแห่งชั่าติ่ จำากดั้ (มหาชั่น)

ในปี 2563 ม้กรรมการใหม่ท้�ได้้รับแต่่งตั่�งจากท้�ประชุั่มผูู้้ถ่ือหุ้นและท้�ประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร จำานวนรวมทั�งสิ�น  
4 คน ธนาคารได้้จัด้ให้ม้การปฐมนิเทศโด้ยัม้การแนะนำาภิาพรวมการด้ำาเนินงานข้องธนาคาร แผู้นธุรกิจ แผู้นงานประจำา 
สรุปหน้าท้�โด้ยัยั่อข้องกรรมการเพ่�อการปฏิิบัติ่ให้เป็นไปต่ามหลักบรรษััทภิิบาลท้�ด้้ รวมทั�งสรุปข้้อกฎหมายัและข้้อกำาหนด้
ต่่างๆ ท้�กรรมการควรทราบ

ซ.  แผ่นกิ�รสำืบที่อด้ตัำ�แหน่ง

ธนาคารต่ระหนักถื่งความสำาคัญข้องการด้ำาเนินกิจการอยั่างม้ประสิทธิภิาพอยั่างต่่อเน่�อง จ่งมอบหมายัให้ทรัพยัากร
บุคคลจัด้ทำาแผู้นการส่บทอด้ต่ำาแหน่ง เพ่�อสรรหาและเต่รียัมความพร้อมข้องผูู้้บริหารระดั้บสูงและพัฒนาผูู้้ท้�ม้ศักยัภิาพ
ท้�จะส่บทอด้ต่ำาแหน่งสำาคัญในการบริหารงานและด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคารได้้อยั่างต่่อเน่�อง ทั�งท้�สามารถืส่บทอด้ต่ำาแหน่ง
ได้้ทันท้หร่อในระยัะเวลาท้�กำาหนด้ โด้ยัม้ข้ั�นต่อนสำาคัญในการด้ำาเนินการ เพ่�อผู้่านการพ่จารณาอนุมัติ่จากคณะกรรมการ
กำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร 

ฌ. องค์กิรแลัะบุคลั�กิร

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม้พนักงานทั�งสิ�นจำานวน 2,725 คน โด้ยัเป็นพนักงานท้�ประจำาอยูั่สาข้าจำานวน  
613 คน และพนักงานท้�ปฏิิบัต่ิงานท้�สำานักงานใหญ่ จำานวน 2,112 คน โด้ยัแบ่งต่ามสายังานหลักๆ ด้ังน้� 
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1. รักษัาการกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร 
ผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่ และ รักษัาการผูู้้บริหารสูงสุด้
พาณิชั่ยั์ธนกิจ

1 คน

2.     ธุรกิจข้นาด้ใหญ่

2.1 บรรษััทธุรกิจและวาณิชั่ธนกิจ 108 คน

 2.2  ธุรกิจบริหารเงิน 81 คน

3. ธุรกิจรายัยั่อยั 1,329 คน

4. พาณิชั่ยั์ธนกิจ 140 คน

5. ธุรกรรมการเงิน 45 คน

6. บริหารความเส้�ยัง       107 คน

7. การเงิน 136 คน

8. สารสนเทศและปฏิิบัต่ิการ 562 คน

9. กฎหมายั 12 คน

10. กลยัุทธ์ 14 คน

11. ทรัพยัากรบุคคล 54 คน

12. สำานักกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ 
(รวมเลข้านุการกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร)

11 คน

13 วิจัยั 10 คน

14. ส่�อสารองค์กร 23 คน

15. ต่รวจสอบภิายัใน 43 คน

16. กำากับการปฏิิบัต่ิงาน 43 คน

17 บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า 6 คน

รวม 2,725 คน

นโยบ�ยกิ�รพัฒน�บุคลั�กิรแลัะกิ�รจัด้ที่ำ�แผ่นบริห�รง�นบุคคลั

ธนาคารม้ความมุ่งมั�นในการพัฒนาศักยัภิาพบุคลากรในทุกระดั้บ โด้ยัมุ่งเน้นด้้านการพัฒนาทางอาชั่้พและการวางแผู้น
บุคลากรภิายัใน เพ่�อทด้แทนต่ำาแหน่งต่่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานม้ความพร้อมทั�งในด้้านความรู้ ทักษัะ และความสามารถื 
ธนาคารได้้ออกแบบและพัฒนาหลักสูต่รฝึกอบรมต่ามทักษัะท้�จำาเป็นในต่ำาแหน่งงานนั�นๆ เพ่�อสนับสนุนการเต่ิบโต่ในสายั
อาชั่้พต่่างๆ อยั่างต่่อเน่�อง ธนาคารได้้นำาเสนอ 3D Academy ข้้�นมาเพ่�อชั่่วยัพัฒนาทักษัะใหม่ๆ ท้�จำาเป็นต่่อการเปล้�ยันแปลง
ทางธุรกิจอยั่างรวด้เร็ว และสอด้คล้องกับกลยัุทธ์ข้องธนาคารในอนาคต่ นอกจากน้� ธนาคารยัังคงส่งเสริมให้พนักงานม้
การเรียันรู้อยั่างต่่อเน่�องนอกเหน่อจากห้องเรียันในรูปแบบต่่างๆ อาทิ mentoring and coaching การเรียันรู้จากผูู้้อ่�น
 (peer to peer learning) รวมถื่งการเรียันการสอนผู้่านส่�ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-learning) บนโทรศัพท์ม่อถ่ือท้�สามารถื
เรียันรู้ได้้ทุกท้�ทุกเวลาอ้กด้้วยั

ค่�ตัอบแที่นแลัะสำวัสำด้ิกิ�รพนักิง�น

ธนาคารจัด้ให้ม้สวัสด้ิการสำาหรับพนักงาน เชั่่น กองทุนสำารองเล้�ยังชั่้พ กองทุนประกันสังคม เงินชั่่วยัเหล่อกรณ้พนักงาน
เส้ยัชั่้วิต่ การรักษัาพยัาบาล การต่รวจสุข้ภิาพประจำาปี ห้องพยัาบาลข้องธนาคาร สวัสด้ิการพนักงานประเภิทสินเชั่่�อ 
ท้�อยูั่อาศัยั สินเช่ั่�อรถืยันต่์/รถืจักรยัานยันต่์ สินเชั่่�อเพ่�อการศ่กษัา และสินเช่ั่�อเอนกประสงค์ เพ่�อให้ธนาคารสามารถืแข้่งข้ัน
กับธนาคารชั่ั�นนำาข้องประเทศและรักษัาพนักงานท้�ม้คุณภิาพให้คงอยูั่กับธนาคารได้้ ค่าต่อบแทนในรูปข้องเงินเด้่อนประจำา 
ท้�ธนาคารจ่ายัให้แก่พนักงานในปีบัญชั่้ด้ังกล่าวเป็นจำานวนรวมทั�งสิ�น 2,591.11 ล้านบาท นอกจากน้� ธนาคารยัังคงม้ 
แผู้นท้�จะปรับปรุงสวัสด้ิการเพ่�อพนักงานในด้้านต่่างๆอยั่างต่่อเน่�อง เพ่�อทำาให้ธนาคารเป็นนายัจ้างท้�ลูกจ้างเล่อก 
และต่้องการเข้้าร่วมทำางานด้้วยั  

รายงานประจำาปี
2563 93



กิ�รฝึกิอบรม้แลัะพัฒน�บุคลั�กิร

ในปี 2563 ธนาคารได้้จัด้ฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั�งสิ�นจำานวน 337 หลักสูต่ร ประกอบด้้วยัการฝึกอบรมภิายัใน
ธนาคารจำานวน 169 หลักสูต่ร และหลักสูต่รอบรมภิายันอกจำานวน 168 หลักสูต่ร โด้ยัม้จำานวนพนักงานเข้้ารับ 
การอบรมจำานวนทั�งสิ�น 2,725 คน (ข้้อมูล ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563) คิด้เป็นร้อยัละ 100 ข้องพนักงานทั�งหมด้ หร่อ
อัต่ราเฉล้�ยัเท่ากับ 3 วันต่่อคนต่่อปี โด้ยัม้ค่าใชั่้จ่ายัด้้านการพัฒนาพนักงานเป็นจำานวนเงินรวมทั�งสิ�น 5.4 ล้านบาท 
(ข้้อมูล ณ วันท้� 30 พฤศจิกายัน 2563) ทั�งน้� ธนาคารมุ่งเน้นการเพ่�มทักษัะใหม่ๆ ท้�จำาเป็นในการทำางานยัุคด้ิจิทัล (Future  
Skills) โด้ยัร่วมม่อกับสถืาบันท้�ม้ช่ั่�อเส้ยังและกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ในการพัฒนาหลักสูต่รพ่�นฐานเก้�ยัวกับทักษัะความรู ้
เก้�ยัวกับธุรกิจด้ิจิต่อลในรูปแบบ Gamification ท้�สามารถืเรียันผู้่านโทรศัพท์ม่อถื่อได้้ทุกท้�ทุกเวลา นอกจากน้� พนักงาน
กว่า 482 คนได้้รับการพัฒนาทักษัะใหม่ๆ ในระด้ับท้�สูงข้้�น (Intermediate) จากวิทยัากรภิายันอกและผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญภิายัใน
องค์กร อาทิเชั่่นหลักสูต่ร Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA), 
New Digital Technology เป็นต่้น

นอกจากน้� ธนาคารยัังให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้พนักงานได้้รับการพัฒนาหลักสูต่รวิชั่าช้ั่พต่่างๆ อยั่างต่่อเน่�อง อาทิ
เชั่่น หลักสูต่รการวางแผู้นการลงทุนม่ออาชั่้พ หลักสูต่รข้อรับใบอนุญาต่การเป็นนายัหน้าประกันชั่้วิต่/ประภิันวินาศภิัยั
ต่ลอด้จนถื่งการ Reskill พนักงานให้ม้ความพร้อมในต่ำาแหน่งงานท้�ม้ความจำาเป็นในอนาคต่ (Future Jobs) อาทิเชั่่น 
โครงการ Branch Transformation ท้�มุ่งเน้น Reskill พนักงานบริการให้สามารถืม้ทักษัะการข้ายัเพ่�อรองรับงานในอนาคต่
ได้้อยั่างม่ออาชั่้พ เป็นต่้น

ขึ้้อมู้ลัด้�้นสำุขึ้ภ�พแลัะคว�ม้ปีลัอด้ภัยขึ้องพนักิง�น

2563 2562
สัดส่วนวันลัาหยุดงานเฉลัี�ยข้องพื่นักังานแบี่งติามป็ระเภท ร้อยลัะ ร้อยัละ

ลาป่วยั 12.65 24.60

ลาหยัุด้จากการบาด้เจ็บและเจ็บป่วยัจากการทำางาน 0.0 0.0

อ่�นๆ 87.35 75.40

จำานวนวันลาป่วยัเฉล้�ยัต่่อพนักงาน (วัน/คน) 2.38 2.80

จำานวนผูู้้เส้ยัชั่้วิต่จากอุบัต่ิเหตุ่ท้�เก้�ยัวข้้องกับการทำางาน (รายั) 0 0

สำภ�พแวด้ลั้อม้ในกิ�รที่ำ�ง�น
ธนาคารม้ความห่วงใยัต่่อคุณภิาพชั่้วิต่และสุข้ภิาพข้องพนักงานทุกคน โด้ยัในปีท้�ผู้่านมาธนาคารได้้มุ่งเน้นการดู้แล 
สภิาพแวด้ล้อมในการทำางานให้ถืูกสุข้อนามัยั เพ่�อความปลอด้ภิัยัข้องพนักงานจากภิาวะการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19  
โด้ยัได้้นำาแนวทางปฏิิบัติ่ข้องกรมควบคุมโรค และข้องกลุ่มซ้ึ่ไอเอ็มบ้มาถื่อปฏิิบัต่ิอยั่างเคร่งครัด้ ซึ่่�งทำาให้เกิด้แนวทางหร่อ
วิถื้ปฏิิบัต่ิแบบใหม่ (New Normal) ในสถืานท้�ทำางาน กล่าวค่อ
• ม้การต่รวจวัด้อุณหภิูมิ ใชั่้เจลแอลกอฮอลล์ ใส่หน้ากากอนามัยั ต่ลอด้จนเพ่�มเต่ิมการกรอกข้้อมูลเพ่�อคัด้กรอง 

การเดิ้นทางไปในพ่�นท้�เส้�ยัง และการใชั่้แอปพลิเคชั่ันไทยัชั่นะ สำาหรับผูู้้มาต่ิด้ต่่อ
• การจัด้ท้�นั�งทำางาน พ่�นท้�ส่วนกลาง ห้องประชุั่ม ห้องทานอาหาร ให้ม้การระยัะห่าง 1-2 เมต่ร เพ่�มความถ้ื�ในการ

ทำาความสะอาด้จุด้สัมผัู้สสาธารณะด้้วยัแอลกอฮอล์ทุกๆชัั่�วโมง ฉ้ด้นำ�ายัาฆ่าเชั่่�อโรคทุกสุด้สัปด้าห์ ต่ลอด้จนดู้แล 
ให้ม้อุปกรณ์ท้�จำาเป็นในการดู้แลสุข้ลักษัณะ (แอลกอฮอลล์ เจลล้างม่อ ถุืงม่อ และนำ�ายัาฆ่าเชั่่�อโรค) อยั่างพอเพียัง
อยั่างน้อยั 3 เด้่อน  

• นอกจากน้�ยัังคงจัด้ให้ม้การต่รวจวัด้คุณภิาพอากาศ การฝึกซึ่้อมระบบดั้บเพลิงเป็นประจำาทุกเด้่อน  การซึ่้อมอพยัพ
หน้ไฟื้ประจำาปี  และการต่รวจสภิาพแวด้ล้อมในการทำางานทุกเด้่อน เพ่�อให้สอด้คล้องกับนโยับายัการบริหารจัด้การ
ความปลอด้ภัิยั อาชั่้วอนามัยั และสภิาพแวด้ล้อมในการทำางาน 
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กิ�รจัด้กิ�รด้้�นสำิ�งแวด้ลั้อม้แลัะกิ�รจัด้กิ�รด้้�นพลัังง�น  
ธนาคารม้นโยับายัการอนุรักษั์พลังงาน เพ่�อให้เป็นไปต่ามกฎกระทรวงพลังงานเก้�ยัวกับมาต่รฐาน หลักเกณฑ์์ และวิธ้การ 
จัด้การพลังงานภิายัใต่้บังคับพระราชั่บัญญัต่ิการส่งเสริมการอนุรักษั์พลังงาน (Energy Conservation Policy)  
ซึ่่�งในปี 2563 ธนาคารได้้ม้มาต่รการประหยััด้พลังงานด้ังน้�
• การต่ิด้ตั่�งแผู้่นฟื้ิลเลอร์ข้องคูลลิ�งทาวเวอร์ เพ่�อเพ่�มประสิทธิภิารการทำาความเยั็นและลด้การใชั่้พลังงานไฟื้ฟื้้า
• การเปล้�ยันหลอด้ไฟื้แสงสว่างเป็น LED เพ่�อลด้การใชั่้ ไฟื้ฟื้้าภิายัในอาคาร
• การปรับอุณหภิูมิระบบปรับอากาศให้อยัู่ในเกณฑ์์ 24-25 องศาเซึ่ลเซึ่้ยัส และต่รวจเชั่็คระบบทำาความเยั็นให้ม้ 

ความสมบูรณ์เป็นประจำาทุกเด้่อน เพ่�อลด้การใชั่้พลังงาน
• ติ่ด้ตั่�งระบบหม้อแปลงไฟื้ฟื้้าใหม่เพ่�อทำาให้ม้ประสิทธิภิาพและลด้การใชั่้พลังงาน 
• การจัด้การระบบบำาบัด้นำ�าเส้ยัให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานข้องกรมควบคุมมลพ่ษัเพ่�อรักษัาสิ�งแวด้ล้อม
• การปรับเปล้�ยันการใชั่้นำ�ายัาเคม้ทางด้้านรักษัาความสะอาด้ให้มาเป็นประเภิทจุลินทรียั์แทนเพ่�อรักษัาสิ�งแวด้ล้อม
• การรณรงค์ให้ ใชั่้นำ�ามัน E20 หร่อ E85 เพ่�อสนับสนุนการใชั่้พลังงานทด้แทนท้�ผู้ลิต่จากพ่ชั่เกษัต่รในประเทศ และ 

ชั่่วยัลด้มลพ่ษัทางอากาศ
• จัด้ทำาโครงการส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวต่ระหนักถื่งการรักษัาสิ�งแวด้ล้อม โด้ยัส่งเสริมให้ใชั่้วัสดุ้ท้�สามารถื

นำามาใชั่้ซึ่ำ�าได้้อ้ก เพ่�อลด้ปริมาณข้ยัะอันอาจเป็นการทำาลายัสิ�งแวด้ล้อม

นโยบ�ยค่�ตัอบแที่นขึ้องกิรรม้กิ�ร ผู่้บริห�ร แลัะพนักิง�น

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายัให้คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ ทำาหน้าท้�
พ่จารณากำาหนด้หลักเกณฑ์์การจ่ายัค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่นอ่์�นข้องกรรมการ โด้ยัให้อยัู่ในอัต่ราท้�เหมาะสมกับข้อบเข้ต่
หน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบท้�ได้ร้ับมอบหมายั สอด้คล้องและเท้ยับเค้ยังกับอัต่ราค่าต่อบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคาร
พาณิชั่ยั์ในระด้ับเด้้ยัวกัน  รวมทั�งสอด้คล้องกับกลยัุทธ์ และเป้าหมายัระยัะยัาวข้องธนาคาร ประสบการณ์ ภิาระหน้าท้�
ข้อบเข้ต่ข้องบทบาทและความรับผู้ิด้ชั่อบ (Accountability and Responsibility)  รวมถื่งประโยัชั่นท์้�คาด้ว่าจะได้้รับจาก
กรรมการแต่่ละคน กรรมการท้�ได้้รับมอบหมายัหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบเพ่�มข้้�น เชั่่น เป็นสมาชั่ิกข้องคณะกรรมการ
ชัุ่ด้ยั่อยั ควรได้ร้ับค่าต่อบแทนเพ่�มท้�เหมาะสมด้้วยั ผูู้้ถื่อหุ้นเป็นผูู้้อนุมัต่ิโครงสร้างและอัต่ราค่าต่อบแทนกรรมการข้อง
ธนาคาร และกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัทั�งรูปแบบท้�เป็นต่ัวเงินและไม่ใชั่่ต่ัวเงิน โด้ยัคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และ
การกำากับดู้แลกิจการพ่จารณาค่าต่อบแทนแต่่ละรูปแบบให้ม้ความเหมาะสม

นโยบ�ยกิ�รกิำ�หนด้ค่�ตัอบแที่นสำำ�หรับผู่้บริห�รแลัะพนักิง�น

นโยับายัการกำาหนด้ค่าต่อบแทนข้องธนาคารใชั่้กับพนักงานทุกคน โด้ยันโยับายัน้�จะทำาให้มั�นใจว่า ธนาคารจะสามารถื
ด้่งดู้ด้บุคลากรท้�ม้ความสามารถื และรักษัาและจูงใจพนักงานท้�ม้ผู้ลการปฏิิบัติ่งานในระด้ับสูงให้ปฏิิบัต่ิงานกับธนาคาร
เพ่�อความสำาเร็จอยั่างยัั�งย่ันข้องธนาคาร ภิายัใต่้หลักเกณฑ์์ท้�โปร่งใส และต่ามข้อบเข้ต่ความรับผิู้ด้ชั่อบข้องต่ำาแหน่งงาน 
ต่ลอด้จนความสามารถืในการแข้่งขั้นข้องธนาคารเม่�อเปรียับเท้ยับกับสถืาบันการเงินและบริษััทชั่ั�นนำาอ่�นๆ ในประเทศไทยั

องค์ปีระกิอบขึ้องค่�ตัอบแที่น

ธนาคารกำาหนด้ค่าต่อบแทนให้กับพนักงานทุกคน อันประกอบด้้วยัค่าต่อบแทนท้�เป็นต่ัวเงิน เชั่่น เงินเด้่อน ค่าครองช้ั่พ 
ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุัด้ และค่าล่วงเวลาในวันหยัุด้ ส่วนค่าต่อบแทนอ่�น ธนาคารได้้กำาหนด้สิทธิประโยัชั่น์เก้�ยัวกับ 
การรักษัาพยัาบาล การต่รวจสุข้ภิาพ ประกันชั่้วิต่และประกันอุบัต่ิเหตุ่ เงินสมทบกองทุนสำารองเล้�ยังชั่้พ และสวัสดิ้การ 
เงินกู้ต่่างๆ ทั�งท้�ม้อยัู่ในปัจจุบันและต่ามท้�ธนาคารจะประกาศเปล้�ยันแปลงต่่อไป

กิ�รกิำ�หนด้ค่�ตัอบแที่นสำำ�หรับผู่้บริห�ร

คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ รับผู้ิด้ชั่อบในการกำาหนด้นโยับายัการจ่ายัค่าต่อบแทน
และผู้ลประโยัชั่น์อ่�นรวมถื่งจำานวนค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่น์อ่�นข้องผูู้้บริหารระด้ับตั่�งแต่่ผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ 
(U2) ข้้�นไป ซึ่่�งรวมถื่งกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร เพ่�อให้คณะกรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัติ่ 
ซึ่่�งจะเช่ั่�อมโยังกับผู้ลการด้ำาเนินงานข้องธนาคารทั�งในระยัะสั�นและระยัะยัาว และสอด้คล้องกับผู้ลการปฏิิบัติ่งานข้องผูู้้บริหาร
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แต่่ละคน โด้ยัม้การเปรียับเท้ยับกับต่ัวชั่้�วัด้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน ทั�งท้�เป็นต่ัวชั่้�วัด้ด้้านการเงิน ต่ัวชั่้�วัด้ด้้านลูกค้า ตั่วชั่้�วัด้ 
เก้�ยัวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน รวมทั�งตั่วชั่้�วัด้ด้้านบุคลากร ทั�งน้� ผูู้้บริหารจะได้้รับค่าต่อบแทนทั�งท้�
เป็นต่ัวเงินและค่าต่อบแทนอ่�นต่ามท้�ธนาคารกำาหนด้

กิ�รกิำ�หนด้ค่�ตัอบแที่นสำำ�หรับพนักิง�น

ทรัพยัากรบุคคลจะกำาหนด้อัต่ราค่าต่อบแทนทั�งท้�เป็นตั่วเงินและค่าต่อบแทนอ่�นข้องพนักงานระด้ับตั่�งแต่่ผูู้้อำานวยัการ
อาวุโส (U3) ลงมาต่ามความเหมาะสม โด้ยัเปรียับเท้ยับกับลักษัณะงาน ต่ำาแหน่งหน้าท้� คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้้านวิชั่าชั่้พ
และความรับผิู้ด้ชั่อบ เพ่�อนำาเสนอผูู้้บริหารซึ่่�งม้อำานาจอนุมัติ่ต่ามอำานาจอนุมัติ่ข้องธนาคารพ่จารณาถื่งความเหมาะสม 
ในการกำาหนด้ค่าต่อบแทน

กิ�รปีรับขึ้้�นเงินเด้ือนปีระจำ�ปีี

พนักงานข้องธนาคารและผูู้้บังคับบัญชั่าจะประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องพนักงานในปีท้�ผู้่านมาและกำาหนด้เป้าหมายัในปี
ถืัด้ไป ธนาคารจะพ่จารณาปรับค่าต่อบแทนข้องพนักงานโด้ยัคำาน่งถื่งผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน ประกอบกับผู้ลประกอบการข้อง
ธนาคารเป็นหลัก โด้ยัผู้่านความเห็นชั่อบจากคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการและได้้
รับอนุมัต่ิจากคณะกรรมการธนาคาร ทั�งน้� ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพ่จารณาปรับค่าต่อบแทนต่ามความเหมาะสมและ
ความจำาเป็นต่ามท้�ธนาคารเห็นสมควร

กิ�รจ่�ยเงินร�งวัลัพิเศษ (Bonus)

ธนาคารจะพ่จารณาจ่ายัเงินรางวัลพ่เศษั (Bonus) เป็นรายัปี โด้ยัธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์์การจ่ายัเงินรางวัลพ่เศษั 
ให้พนักงานทราบเป็นรายัปี โด้ยัพ่จารณาจากผู้ลข้องการประเมินผู้ลการปฏิิบัติ่งานข้องพนักงานแต่่ละรายัท้�ม ้
ผู้ลการปฏิิบัต่ิงานไม่ต่ำ�ากว่าเกณฑ์์ท้�คณะกรรมการธนาคารอนุมัต่ิ รวมถื่งไม่ม้ลักษัณะต่้องห้ามท้�จะไม่ม้สิทธิได้้รับ 
เงินรางวัลพ่เศษัต่ามหลักเกณฑ์์ข้องธนาคาร โด้ยัผู้่านความเห็นชั่อบจากคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา  
และการกำากับดู้แลกิจการและได้้รับอนุมัต่ิจากคณะกรรมการธนาคาร

นโยบ�ยกิ�รสำรรห�แลัะกิ�รแตั่งตัั�งกิรรม้กิ�รแลัะผู่้บริห�ร

ธนาคารม้กระบวนการสรรหาผูู้้ด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการท้�โปร่งใส และสามารถืต่รวจสอบได้้ โด้ยัคณะกรรมการได้้แต่่งตั่�ง
คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ ให้ทำาหน้าท้�พ่จารณาคัด้เล่อกและเสนอช่ั่�อบุคคล
ท้�ม้คุณสมบัติ่เหมาะสมท้�จะด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการ ซึ่่�งไม่ม้ลักษัณะต่้องห้ามต่ามท้�กฎหมายักำาหนด้ และเสนอความเห็น
ต่่อคณะกรรมการธนาคารพ่จารณาก่อนจะนำาเสนอให้ท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้นเป็นผูู้้แต่่งตั่�ง โด้ยัม้หลักเกณฑ์์ในการแต่่งต่ั�งและ
ถือด้ถือนกรรมการต่ามท้�ระบุไว้ในข้้อบังคับและกฎหมายัท้�เก้�ยัวข้้อง

คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ รับผู้ิด้ชั่อบในการทบทวนและพ่จารณา
คุณสมบัต่ิข้องบุคคลท้�เหมาะสมท้�จะด้ำารงต่ำาแหน่งผูู้้บริหารข้องธนาคารเพ่�อนำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธปท. 
เพ่�อพ่จารณาอนุมัติ่ต่ามลำาด้ับ ทั�งน้�ธนาคารได้้ม้การจัด้ทำากระบวนการจ้างผูู้้บริหารข้องธนาคารเพ่�อให้มั�นใจว่า 
การสรรหาและการแต่่งตั่�งผูู้้บริหารซึ่่�งม้คุณสมบัต่ิเป็นไปต่ามข้้อกำาหนด้ข้องธปท. และหน่วยังานราชั่การอ่�นๆ 

นโยบ�ยสำิที่ธิม้นุษยชน

ธนาคารได้้กำาหนด้นโยับายัและแนวทางในการปฏิิบัติ่ด้้านสิทธิมนุษัยัชั่นต่ามหลักสิทธิมนุษัยัชั่นแห่งชั่าติ่เพ่�อให้กรรมการ 
ผูู้้บริหาร และพนักงานยั่ด้หลักเคารพสิทธิมนุษัยัชั่นต่ามข้้อกำาหนด้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแต่กต่่างในเร่�องถิื�นกำาเนิด้ 
เชั่่�อชั่าติ่ เพศ อายัุ สถืานะข้องบุคคล ฐานะทางเศรษัฐกิจหร่อสังคม ความเชั่่�อทางศาสนา การศ่กษัาอบรม หร่อ 
ความคิด้เห็นทางการเม่อง อันไม่ข้ัด้ต่่อบทบัญญัต่ิข้องรัฐธรรมนูญ รวมทั�งการไม่ร่วม เก้�ยัวข้้อง หร่อสนับสนุนหน่วยังาน
หร่อบุคคลท้�ละเมิด้สิทธิมนุษัยัชั่นทุกกรณ้
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นโยบ�ยกิ�รไม้่ลัะเม้ิด้ที่รัพย์สำินที่�งปีัญญ�หร่อลัิขึ้สำิที่ธิ�

ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานม้การกระทำาหร่อการด้ำาเนินการอันม้ลักษัณะเป็นการละเมิด้
ทรัพยั์สินทางปัญญาหร่อลิข้สิทธิ์ โด้ยัธนาคารม้นโยับายัให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานทุกคนต่้องไม่ละเมิด้ทรัพยั์สิน
ทางปัญญาหร่อลิข้สิทธิ์ เชั่่น การทำาซึ่ำ�า ด้ัด้แปลง หร่อเผู้ยัแพร่งานสร้างสรรค์ท้�ม้ลิข้สิทธิ์ ฯลฯ แก่สาธารณชั่นโด้ยัไม่ได้้รับ
อนุญาต่จากเจ้าข้องลิข้สิทธิ์

นโยบ�ยกิ�รร�ยง�นกิ�รม้ีสำ่วนได้้เสำียขึ้องกิรรม้กิ�รแลัะผู่บ้ริห�ร

เพ่�อควบคุมและต่ิด้ต่ามดู้แลการทำาธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูู้้บริหาร และบุคคลท้�ม้ความเก้�ยัวข้้องกับบุคคล
ด้ังกล่าว ธนาคารจ่งกำาหนด้นโยับายัการรายังานการม้ส่วนได้้เส้ยัข้องกรรมการและผูู้้บริหาร (รายังานการม้ส่วนได้้เส้ยั)  
โด้ยัให้กรรมการและผูู้้บริหารต่้องรายังานการม้ส่วนได้้เส้ยัข้องต่นเองและบุคคลท้�ม้ความเก้�ยัวข้้องต่่อเลข้านุการบริษััท
ภิายัใน 7 วันทำาการ นับจากสิ�นสุด้รอบระยัะเวลา 6 เด้่อน และเม่�อม้การเปล้�ยันแปลงข้้อมูล โด้ยัเลข้านุการบริษััท 
จะนำาเสนอสำาเนารายังานการม้ส่วนได้้เส้ยัด้ังกล่าวต่่อประธานกรรมการและประธานกรรมการต่รวจสอบเพ่�อทราบ 
ภิายัใน 7 วันทำาการนับจากวันท้�เลข้านุการบริษััทได้้รับรายังานด้ังกล่าวจากกรรมการและผูู้้บริหาร

นโยบ�ยแลัะแนวปีฏิิบัตัิเร่�องกิ�รตั่อต้ั�นกิ�รคอร์รัปีชั�น

ธนาคารได้้แสด้งเจต่นารมณ์ในการต่่อต่้านคอร์รัปชั่ั�นโด้ยัเข้้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิิบัต่ิข้องภิาคเอกชั่นไทยั 
ในการต่่อต่้านการทุจริต่ โด้ยัได้้รับการรับรองเป็นสมาชั่ิกข้องแนวร่วมปฏิิบัต่ิข้องภิาคเอกชั่นไทยัในการต่่อต่้านการทุจริต่ 
เม่�อวันท้� 21 พฤษัภิาคม 2562 ทั�งน้� เพ่�อให้มั�นใจว่าธนาคารม้แนวปฏิิบัต่ิและข้้อกำาหนด้ท้�เหมาะสมในการป้องกันคอร์รัปชัั่�น
ธนาคารได้้จัด้ทำานโยับายัและแนวปฏิิบัต่ิ เร่�อง การต่่อต่้านการคอร์รัปชั่ั�น เพ่�อให้กรรมการ ผูู้้บริหาร พนักงาน และ 
บริษััทในเคร่อ ยั่ด้ถ่ือและปฏิิบัต่ิต่ามอยั่างเคร่งครัด้

นโยบ�ยด้้�นคว�ม้ยั�งยืน

ด้้วยัความมุ่งมั�นข้องธนาคารในการปรับเปล้�ยันองค์กรต่ามแผู้นกลยุัทธ์ Forward23+ ข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้ เพ่�อสร้างองค์กร
ท้�ข้ับเคล่�อนด้้วยัเป้าหมายัท้�นอกเหน่อไปจากเป้าหมายัทางธุรกิจ ในปี 2563 ธนาคารได้้จัด้ทำานโยับายัด้้านความยัั�งยั่น 
สองฉบับ ได้้แก่ นโยับายัเพ่�อความยัั�งย่ัน (CIMB Thai Sustainability Policy) และ นโยับายัการให้บริการทางการเงิน 
เพ่�อความยัั�งย่ัน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) ซึ่่�งได้้รับอนุมัต่ิจากท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
ในเด้่อนธันวาคม 2563 และจะเริ�มด้ำาเนินการต่ามนโยับายัเป็นเฟื้สๆ ตั่�งแต่่ปี 2564 เป็นต่้นไป  
นโยับายัด้ังกล่าวม้วัต่ถืุประสงค์เพ่�อกำาหนด้แนวทางสำาหรับหน่วยังานต่่างๆข้องธนาคารในการด้ำาเนินงานท้�อาจม้ 
ความเส้�ยังด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และบรรษััทภิิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) และผู้ลกระทบต่่อ
การให้บริการทางการเงินและการระด้มเงินทุนข้องธนาคาร เพ่�อให้ธนาคารม้ข้้อมูลประกอบการตั่ด้สินใจต่่างๆให้สอด้คล้อง
กับค่านิยัมหลักและเป้าหมายัข้ององค์กร ท้�มุ่งให้บริการทางการเงินแก่ผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัทุกกลุ่มและชัุ่มชั่นโด้ยัรวมด้้วยั 
ความรับผู้ิด้ชั่อบและเพ่�อความยัั�งย่ัน  

กิ�รให้คว�ม้สำำ�คัญกิับกิ�รเพิ�ม้มู้ลัค่�ให้กิับผู่้ถือหุ้นในระยะย�ว

ธนาคารยัังคงมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผูู้้ถ่ือหุ้นในระยัะยัาว โด้ยัการสร้างการเติ่บโต่ข้องกำาไรอยั่างยัั�งยั่นและรักษัา 
ความเพียังพอข้องเงินกองทุนให้สอด้คล้องกับระด้ับความเส้�ยังข้องธนาคารในการทำาธุรกิจด้้านต่่างๆ
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ผู่้ถือหุ้นขึ้องธน�ค�ร
กลุ่มผูู้้ถื่อหุ้นท้�ถื่อหุ้นสูงสุด้ 10 รายัแรก ณ วันท้� 8 พฤษัภิาคม 2563 ได้้แก่

ลำาดั้บ รายัชั่่�อผูู้้ถื่อหุ้น  จำ�นวนหุ้นที่ี�ถือ ร้อยัละ (%)

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

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

3 บริษััท ไทยัเอ็นว้ด้้อาร์ จำากัด้       142,487,915               0.41 

4 นายัพิสิฐ พฤกษั์ ไพบูลยั์        44,326,382               0.13 

5 กองทุนเปิด้ ไทยัพาณิชั่ยั์ SET Banking Sector Index        29,331,208               0.08 

6 นายัอนันต่์ รุ่งวิทยัาคม       15,206,500               0.04 

7 นายัประชั่า ชั่ัยัสุวรรณ         14,365,733               0.04 

8 นายัประวิต่ร พันธ์สายัเชั่่�อ         13,997,591               0.04 

9 นายัสมชั่าต่ิ นำาศร้เจริญสุข้         13,684,881               0.04 

10 นางจรูญลักษัณ์ พานิชั่ชั่้วะ         11,761,750               0.03 

 ผูู้้ถ่ือหุ้นรายัอ่�น      754,372,356               2.17 

 รวมจำานวนผูู้้ถื่อหุ้น 7,815 รายั 34,822,261,748                   100.00 

 ผูู้้ถื่อหุ้นสัญชั่าต่ิไทยั จำานวน 7,749 รายั   1,006,576,354 2.89

 ผูู้้ถื่อหุ้นสัญชั่าต่ิต่่างด้้าว จำานวน 66 รายั 33,815,685,394 97.11

                    รวมจำานวน 7,815 รายั 34,822,261,748 100.00

กลุ่มผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ท้�ม้อำานาจควบคุมการวางแผู้นและทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจข้องธนาคารอยั่างม้นัยัสำาคัญ ได้้แก่ CIMB 
Bank Berhad ซึ่่�งถื่อหุ้นธนาคารร้อยัละ 94.83 ข้องหุ้นท้�ออกและจำาหน่ายัได้้แล้วทั�งหมด้ข้องธนาคาร

นโยบ�ยกิ�รจ่�ยเงินปีันผ่ลัขึ้องธน�ค�ร 
นโยับายัการจ่ายัเงินปันผู้ลข้องธนาคารกำาหนด้หลักเกณฑ์์ในการจ่ายัเงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถื่อหุ้น โด้ยัธนาคารจะพ่จารณา
จ่ายัเงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถ่ือหุ้นเม่�อธนาคารม้ผู้ลกำาไรจากการด้ำาเนินงานและได้้ม้การรักษัาระดั้บเงินสำารองต่ามกฎหมายั
และธุรกิจต่ามข้้อกำาหนด้แล้ว เงินกำาไรส่วนท้�เหล่อจากการจ่ายัเงินปันผู้ลให้จัด้สรรเป็นเงินสำารองต่่างๆ/กำาไรสะสม 
ทั�งน้� ธนาคารอาจจ่ายัเงินปันผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผูู้้ถื่อหุ้นได้้เป็นครั�งคราวต่ามแต่่จะเห็นสมควรและเม่�อเห็นว่าธนาคาร 
ม้ผู้ลกำาไรเพียังพอท้�จะกระทำาได้้ 

การจ่ายัเงินปันผู้ลจะต่้องกระทำาภิายัในระยัะเวลาท้�กฎหมายักำาหนด้ โด้ยัแจ้งเป็นหนังส่อไปยัังผูู้้ถ่ือหุ้นและโฆษัณา 
คำาบอกกล่าวการจ่ายัเงินปันผู้ลในหนังส่อพ่มพ์ด้้วยั 

สำาหรับบริษััทยั่อยัข้องธนาคาร การประกาศจ่ายัเงินปันผู้ลจะเป็นไปต่ามดุ้ลพ่นิจข้องคณะกรรมการข้องบริษััทยั่อยั  
โด้ยัข้้�นอยูั่กับผู้ลกำาไรสุทธิข้องบริษััทยั่อยันั�นๆ
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ข้้อมูลการถืูกเปรียับเท้ยับปรับข้องธนาคาร และบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563

หน่วยงานกัÓกัับีดูแลั
ข้องทางกัาร

รายัละเอ้ยัด้การถืูกเปรียับเท้ยับปรับจากหน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการ

สำาหรับปี 2563
ความผู้ิด้ท้�ถืูกเปรียับเท้ยับปรับบ่อยัท้�สุด้ 
3 อันด้ับแรก ในรอบ 5 ปีท้�ผู้่านมา

ยัอด้รวม
ทั�งสิ�น
 (บาท)

จำานวนสูงสุด้ 3 อันด้ับแรก

มาต่รา กฎหมายัท้�เก้�ยัวข้้อง
จำานวนเงิน 

(บาท) มาต่รา
กฎหมายั

ท้�เก้�ยัวข้้อง

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยั - - - - มาต่รา 66
และ 71

พระราชั่บัญญัต่ิธุรกิจสถืาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 และท้�แก้ ไข้
เพ่�มเต่ิม

2. สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์

- - - - มาต่รา 113 พระราชั่บัญญัต่ิหลักทรัพยั์และ
ต่ลาด้หลักทรัพยั์ พ.ศ. 2535 
และท้�แก้ ไข้เพ่�มเต่ิม

3. สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภิัยั

- - - - - -

สรุป ในปี 2563 ธนาคารไม่ม้รายัการท้�ถืูก
เปรียับเท้ยับปรับ

ในรอบ 5 ปีท้�ผู้่านมา ธนาคารถืูกเปรียับเท้ยับ
ปรับรวมทั�งสิ�น 2 รายัการ

รายงานประจำาปี
2563 99



โครงสร้างการจัด้การข้องธนาคาร ประกอบด้้วยั 

กั. คณะกัรรมกัารธนาคาร

1.  กรรมการท้�ไม่เป็นผูู้้บริหาร 
 หมายัความถื่ง กรรมการท้�ด้ำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการเพียังอยั่างเด้้ยัว มิได้้เป็นผูู้้บริหารข้องธนาคาร และอาจเป็น

หร่อไม่เป็นกรรมการอิสระก็ ได้้

2.  กรรมการท้�เป็นผูู้้บริหาร 
 หมายัความถื่ง กรรมการท้�ด้ำารงต่ำาแหน่งเป็นผูู้้บริหาร กรรมการท้�ทำาหน้าท้�รับผู้ิด้ชั่อบในการด้ำาเนินการใด้ ๆ  

เย้ั�ยังผูู้้บริหาร รวมถื่งกรรมการท้�ม้อำานาจลงนามผูู้กพัน 

3. กรรมการผูู้้ม้อำานาจลงนาม 
 หมายัความถื่ง กรรมการหน่�งหร่อหลายัรายัท้�ได้้รับการแต่่งตั่�งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการ 

ผูู้้ม้อำานาจลงนามเพ่�อผูู้กพันธนาคารกับบุคคลภิายันอกได้้ 

4. กรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระข้องธนาคาร เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์ด้ังต่่อไปน้�
(ก) ถ่ือหุ้นไม่เกินร้อยัละ 0.5 ข้องจำานวนหุ้นท้�ม้สิทธิออกเส้ยังทั�งหมด้ข้องธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม  

ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร ทั�งน้� ให้นับรวมการถ่ือหุ้นข้องผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องข้องกรรมการอิสระ
รายันั�นๆ ด้้วยั

(ข้) ไม่เป็นหร่อเคยัเป็นกรรมการท้�ม้ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท้�ปร้กษัาท้�ได้้เงินเด้่อนประจำา หร่อผูู้้ม้อำานาจ
ควบคุมข้องธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม บริษััทยั่อยัลำาด้ับเด้้ยัวกันกับผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อข้องผูู้้ม้
อำานาจควบคุมข้องธนาคาร เว้นแต่่จะได้้พ้นจากการม้ลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไม่น้อยักว่าสองปีก่อนวันท้�ยั่�นคำาข้อ
อนุญาต่ต่่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์ (สำานักงานก.ล.ต่.) ทั�งน้� ลักษัณะต่้อง
ห้ามดั้งกล่าวไม่รวมถื่งกรณ้ท้�กรรมการอิสระเคยัเป็นข้้าราชั่การ หร่อ ท้�ปร้กษัาข้องส่วนราชั่การซึ่่�งเป็นผูู้้ถื่อหุ้นรายั
ใหญ่ หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบุคคลท้�ม้ความสัมพันธ์ทางสายัโลหิต่ หร่อโด้ยัการจด้ทะเบ้ยันต่ามกฎหมายั ในลักษัณะท้�เป็นบิด้า มารด้า  
คู่สมรส พี�น้อง และบุต่ร รวมทั�งคู่สมรสข้องบุต่ร ข้องผูู้้บริหาร ผูู้้ถ่ือหุ้นรายัใหญ่ ผูู้้ม้อำานาจควบคุม หร่อบุคคล 
ท้�จะได้้รับการเสนอให้เป็นผูู้้บริหาร หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคารหร่อบริษััทยั่อยั
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(ง) ไม่ม้หร่อเคยัม้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อ  
ผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร ในลักษัณะท้�อาจเป็นการข้ัด้ข้วางการใชั่้วิจารณญาณอยั่างอิสระข้องต่น รวมทั�งไม่
เป็นหร่อเคยัเป็นผูู้้ถ่ือหุ้นท้�ม้นัยั หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องผูู้้ท้�ม้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษััทใหญ ่ 
บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร เว้นแต่่จะได้้พ้นจากการม้ลักษัณะ 
ด้ังกล่าวมาแล้วไม่น้อยักว่าสองปีก่อนวันท้�ยั่�นคำาข้ออนุญาต่ต่่อสำานักงานก.ล.ต่. 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถื่งการทำารายัการทางการค้าท้�กระทำาเป็นปกต่ิเพ่�อประกอบกิจการ การเชั่่าหร่อให้เชั่่า
อสังหาริมทรัพยั์รายัการเก้�ยัวกับสินทรัพยั์หร่อบริการ หร่อการให้หร่อรับความชั่่วยัเหล่อทางการเงินด้้วยัการรับหร่อ
ให้กู้ย่ัม คำ�าประกันการให้สินทรัพยั์เป็นหลักประกันหน้�สิน รวมถื่งพฤต่ิการณ์อ่�นทำานองเด้้ยัวกัน ซึ่่�งเป็นผู้ลให้ธนาคาร
หร่อคู่สัญญาม้ภิาระหน้�ท้�ต่้องชั่ำาระต่่ออ้กฝ่ายัหน่�ง ตั่�งแต่่ร้อยัละสามข้องสินทรัพยั์ท้�ม้ตั่วต่นสุทธิข้องธนาคารหร่อ
ตั่�งแต่่ย้ั�สิบล้านบาทข้้�นไปแล้วแต่่จำานวนใด้จะต่ำ�ากว่า ทั�งน้� การคำานวณภิาระหน้�ด้ังกล่าวให้เป็นไปต่ามวิธ้การคำานวณ
มูลค่าข้องรายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน ต่ามประกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุนว่าด้้วยัหลักเกณฑ์์ในการทำารายัการ 
ท้�เก้�ยัวโยังกันโด้ยัอนุโลม แต่่ในการพ่จารณาภิาระหน้�ด้ังกล่าวให้นับรวมภิาระหน้�ท้�เกิด้ข้้�นในระหว่างหน่�งปีก่อนวันท้� 
ม้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเด้้ยัวกัน

(จ) ไม่เป็นหร่อเคยัเป็นผูู้ส้อบบัญชั่้ข้องธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม ผูู้ถ้ื่อหุน้รายัใหญ่ หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุม
ข้องธนาคาร และไม่เป็นผูู้้ถ่ือหุ้นท้�ม้นัยั ผูู้้ม้อำานาจควบคุม หร่อหุ้นส่วนข้องสำานักงานสอบบัญชั่้ ซึ่่�งม้ผูู้้สอบบัญชั่้ 
ข้องธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคารสังกัด้อยัู่  
เว้นแต่่จะได้้พ้นจากการม้ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล้วไม่น้อยักว่าสองปีก่อนวันท้�ยั่�นคำาข้ออนุญาต่ต่่อสำานักงานก.ล.ต่.

(ฉ) ไม่เป็นหร่อเคยัเป็นผูู้้ ให้บริการทางวิชั่าชั่้พใด้ๆ ซึ่่�งรวมถื่งการให้บริการเป็นท้�ปร้กษัากฎหมายัหร่อท้�ปร้กษัาทาง 
การเงินซึ่่�งได้้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่่อปีจากธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม ผูู้้ถ่ือหุ้นรายัใหญ่ 
หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร และไม่เป็นผูู้้ถื่อหุ้นท้�ม้นัยั ผูู้้ม้อำานาจควบคุม หร่อหุ้นส่วนข้องผูู้้ ให้บริการ 
ทางวิชั่าชั่้พนั�นด้้วยั เว้นแต่่จะได้้พ้นจากการม้ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล้วไม่น้อยักว่าสองปีก่อนวันท้�ยั่�นคำาข้ออนุญาต่
ต่่อสำานักงานก.ล.ต่.

(ชั่) ไม่เป็นกรรมการท้�ได้้รับการแต่่งตั่�งข้้�นเพ่�อเป็นต่ัวแทนข้องกรรมการข้องธนาคาร ผูู้้ถื่อหุ้นรายัใหญ่ หร่อผูู้้ถื่อหุ้นซึ่่�ง
เป็นผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องกับผูู้้ถ่ือหุ้นรายัใหญ่ข้องธนาคาร

(ซึ่) ไม่ประกอบกิจการท้�ม้สภิาพอยั่างเด้้ยัวกันและเป็นการแข้่งข้ันท้�ม้นัยักับกิจการข้องธนาคารหร่อบริษััทยั่อยั หร่อ
ไม่เป็นหุ้นส่วนท้�ม้นัยัในห้างหุ้นส่วน หร่อเป็นกรรมการท้�ม้ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท้�ปร้กษัาท้�ได้้รับ 
เงินเด้่อนประจำาหร่อถ่ือหุ้นเกินร้อยัละหน่�งข้องจำานวนหุ้นท้�ม้สิทธิออกเส้ยังทั�งหมด้ข้องบริษััทอ่�น ซึ่่�งประกอบกิจการ 
ท้�ม้สภิาพอยั่างเด้้ยัวกันและเป็นการแข้่งขั้นท้�ม้นัยักับกิจการข้องธนาคารหร่อบริษััทยั่อยั

(ฌ) ไม่ม้ลักษัณะอ่�นใด้ท้�ทำาให้ ไม่สามารถืให้ความเห็นอยั่างเป็นอิสระเก้�ยัวกับการด้ำาเนินงานข้องธนาคาร ทั�งน้� ภิายัหลัง 
ได้้รับการแต่่งตั่�งให้เป็นกรรมการอิสระท้�ม้ลักษัณะเป็นไปต่ามวรรคหน่�ง (ก) ถื่ง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้้รับ
มอบหมายัจากคณะกรรมการ ให้ตั่ด้สินใจในการด้ำาเนินกิจการข้องธนาคาร บริษััทใหญ่ บริษััทยั่อยั บริษััทร่วม  
บริษััทยั่อยัลำาดั้บเด้้ยัวกัน ผูู้้ถ่ือหุ้นรายัใหญ่หร่อผูู้้ม้อำานาจควบคุมข้องธนาคาร โด้ยัม้การตั่ด้สินใจในรูปแบบข้อง 
องค์คณะ (Collective Decision) ได้้

(ญ) ไม่ม้ธุรกิจหร่อส่วนร่วมในการบริหารงานหร่อไม่ม้ผู้ลประโยัชั่น์เก้�ยัวข้้องกับธนาคาร หร่อไม่ม้ลักษัณะอ่�นใด้ท้�ทำาให ้
ไม่สามารถืให้ความเห็นต่ัด้สินใจ หร่อลงมต่ิเก้�ยัวกับการด้ำาเนินงานข้องธนาคารได้้อยั่างเป็นอิสระ

(ฎ) ไม่เป็นหร่อเคยัเป็นกรรมการท้�ไม่ใชั่่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหร่อเคยัเป็นผูู้้จัด้การ ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ ท้�ปร้กษัา
หร่อพนักงานข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร เว้นแต่่จะพ้นจากต่ำาแหน่งหร่อสถืานะ 
ด้ังกล่าวเป็นระยัะเวลาไม่น้อยักว่าสองปี ก่อนวันท้�ยั่�นข้อความเห็นชั่อบจากธนาคารแห่งประเทศไทยั (ธปท.)

รายงานประจำาปี
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(ฏิ) สามารถืด้ำารงต่ำาแหน่งต่่อเน่�องกันได้้ ไม่เกินเก้าปีโด้ยัให้นับระยัะเวลาด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการอิสระในบริษััทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารด้้วยั

ทั�งน้� หากกรรมการอิสระด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปีแล้วและประสงค์จะกลับมาด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการอิสระ 
ท้�ธนาคารอ้กครั�ง จะต่้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผูู้้จัด้การ ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ ท้�ปร้กษัา หร่อพนักงานข้องธนาคาร
และบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร เป็นระยัะเวลาไม่น้อยักว่าสองปี ก่อนวันท้�ยั่�นข้อความเห็นชั่อบต่่อธปท.
 
อน่�ง กรรมการอิสระท้�ด้ำารงต่ำาแหน่งยัังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากต่ำาแหน่งกรรมการอิสระข้องธนาคารและบริษััทใน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารไม่ถื่งสองปี โด้ยัในชั่่วงเวลาดั้งกล่าวไม่ได้้ด้ำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการ ผูู้้จัด้การ  
ผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ ท้�ปร้กษัา หร่อพนักงาน ข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร สามารถื
กลับมาด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการอิสระอ้กได้้ โด้ยัต่้องนับระยัะเวลาการด้ำารงต่ำาแหน่งต่่อเน่�องจากการด้ำารงต่ำาแหน่ง 
กรรมการอิสระทุกครั�ง

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วยักรรมการ 11 คน ดั้งน้�

รายช่�อ ต่ำาแหน่ง

1. ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสำารองคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน 
สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ

2. เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ กรรมการบริหาร
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

3. นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการต่รวจสอบ
กรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ

4. ด้ร. รอม หิรัญพฤกษั์ กรรมการอิสระ
กรรมการต่รวจสอบ
ประธาน Board Risk and Compliance Committee

5. นายัณัฐศักด้ิ์ โรจนพิเชั่ฐ กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานสำารอง Board Risk 
and Compliance Committee

6. นายันิต่ิ จ่งนิจนิรันด้ร์ กรรมการอิสระ
กรรมการต่รวจสอบ

7. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการต่รวจสอบ

8 นายัอนนต่์ สิริแสงทักษิัณ1/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ กำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา 
และการกำากับดู้แลกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

9. นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน2/ กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

10. ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้3/ กรรมการบริหาร

11. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล4/ กรรมการบริหาร
รักษัาการกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร

1/  ท้�ประชุั่มสามัญผูู้้ถื่อหุ้น ครั�งท้� 26 เม่�อวันท้� 26 มิถุืนายัน 2563 ม้มติ่แต่่งตั่�ง นายัอนนต่์ สิริแสงทักษิัณ ด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการอิสระ
 แทน นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ท้�ออกต่ามวาระ โด้ยัม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 26 มิถืุนายัน 2563

 2/  ท้�ประชุั่มคณะกรรมการ ครั�งท้� 7/2563 เม่�อวันท้� 29 กรกฎาคม 2563 ม้มต่ิแต่่งต่ั�ง นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน ด้ำารงต่ำาแหน่ง
กรรมการ แทน นางสาวเซึ่รีน่า ตั่น เหม่ ชั่เว็น ท้�ลาออก โด้ยัม้ผู้ลต่ั�งแต่่วันท้� 24 กันยัายัน 2563
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 3/  ท้�ประชุั่มคณะกรรมการ ครั�งท้� 7/2563 เม่�อวันท้� 29 กรกฎาคม 2563 ม้มต่ิแต่่งตั่�ง ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้ ด้ำารง
ต่ำาแหน่งกรรมการท้�ไม่ใชั่่ผูู้้บริหาร (ไม่ม้อำานาจลงนาม) แทน เอ็นจิก ชั่าฮ์นัซึ่ ฟื้ารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด้ ท้�ลาออก โด้ยัม้ผู้ลต่ั�งแต่ ่
วันท้� 6 ตุ่ลาคม 2563

 ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการ ครั�งท้� 10/2563 เม่�อวันท้� 22 ตุ่ลาคม 2563 ม้มติ่แต่่งต่ั�ง ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้ ด้ำารงต่ำาแหน่ง 
กรรมการบริหาร (ม้อำานาจลงนาม) โด้ยัม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 22 ตุ่ลาคม 2563

 4/  ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการ ครั�งท้� 8/2563 เม่�อวันท้� 26 สิงหาคม 2563 ม้มต่ิแต่่งตั่�ง นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล ด้ำารงต่ำาแหน่ง 
กรรมการบริหาร (ม้อำานาจลงนาม) แทน นายัอด้ิศร เสริมชั่ัยัวงศ์ ท้�ลาออก โด้ยัม้ผู้ลต่ั�งแต่่วันท้� 16 กันยัายัน 2563

 ท้�ประชัุ่มคณะกรรมการ ครั�งท้� 1/2564 เม่�อวันท้� 22 มกราคม 2564 รับทราบการลาออกข้องนายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล จากต่ำาแหน่ง
กรรมการบริหาร (ม้อำานาจลงนาม) โด้ยัม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 1 กุมภิาพันธ์ 2564 เป็นต่้นไป

ร�ยชื�อกิรรม้กิ�รที่ี�ม้�จ�กิผู่้ถือหุ้นร�ยใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้้มอบหมายัให้บุคคลเข้้าด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการข้องธนาคารในฐานะเป็นผูู้้แทน 
จาก CIMB Bank จำานวน 3 คน ค่อ 1. เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ 2. นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน
 และ 3. ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้

กิรรม้กิ�รผู่้ม้ีอำ�น�จลังน�ม้
กรรมการซึ่่�งม้อำานาจลงลายัม่อชั่่�อแทนธนาคารค่อ เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน 
บิน อาฮ์มัด้ นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล กรรมการสองในสามคนน้�ลงลายัม่อชั่่�อร่วมกัน และประทับต่ราสำาคัญข้องบริษััท 
(ข้้อมูล ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563)

อำ�น�จขึ้องคณะกิรรม้กิ�รธน�ค�ร 
1. คณะกรรมการธนาคารม้อำานาจแต่่งตั่�งและถือด้ถือนพนักงานและลูกจ้างข้องธนาคาร กำาหนด้จ่ายัเงินบำาเหน็จรางวัล

และเงินชั่ด้เชั่ยัแก่พนักงาน หร่อลูกจ้างข้องธนาคาร หร่อบุคคลใด้ท้�ทำากิจการให้ธนาคาร และกำาหนด้จ่ายัเงินปันผู้ลให้
แก่ผูู้้ถ่ือหุ้น

2. คณะกรรมการธนาคารม้อำานาจตั่�งคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัต่่างๆต่ามท้�เห็นว่าจำาเป็นและเหมาะสม เพ่�อชั่่วยัควบคุม
ดู้แลการด้ำาเนินกิจการข้องธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั�งกำาหนด้ค่าต่อบแทนต่ามท้�คณะกรรมการ
เห็นสมควร

3. คณะกรรมการธนาคารม้อำานาจแต่่งตั่�งบุคคลใด้มาเป็นท้�ปร้กษัาข้องคณะกรรมการ เพ่�อชั่่วยัเหล่อให้ความคิด้เห็นใน
กิจการงานข้องธนาคาร และกำาหนด้ค่าต่อบแทนต่ามท้�คณะกรรมการเห็นสมควร

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายัให้กรรมการคนใด้คนหน่�งหร่อหลายัคน หร่อบุคคลอ่�น ไปปฏิิบัติ่งานอยั่างใด้
อยั่างหน่�งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้้ 

5. ในการประชุั่มคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหน่�งม้หน่�งเส้ยังในการลงคะแนน แต่่กรรมการผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัใน
เร่�องใด้จะไม่ม้สิทธิออกเส้ยังลงคะแนนในเร่�องนั�น ถื้าคะแนนเส้ยังเท่ากัน ประธานในท้�ประชุั่มจะต่้องออกเส้ยังเพ่�มข้้�น
อ้กหน่�งเส้ยังเป็นเส้ยังชั่้�ข้าด้

บที่บ�ที่ หน้�ที่ี� แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบขึ้องคณะกิรรม้กิ�รธน�ค�ร 
หน้าท้�ความรับผู้ิด้ชั่อบพ่�นฐานข้องคณะกรรมการธนาคาร ได้้แก่ การใชั่้ดุ้ลพ่นิจเพ่�อต่ัด้สินใจทางธุรกิจในลักษัณะท้�เห็น 
โด้ยัสุจริต่ว่าเป็นไปเพ่�อประโยัชั่น์สูงสุด้ข้องธนาคาร และเป็นไปต่ามกฎหมายัและกฎระเบ้ยับข้องทางการ ข้้อบังคับข้อง
ธนาคารและมติ่ท้�ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้น ดั้งรายัละเอ้ยัด้ต่่อไปน้�
1. ดู้แลให้กรรมการทุกคนและผูู้้บริหารปฏิิบัต่ิหน้าท้�ด้้วยัความรับผู้ิด้ชั่อบระมัด้ระวัง (duty of care) และซ่ึ่�อสัต่ยั์สุจริต่ 

ต่่อองค์กร (duty of loyalty) และดู้แลให้การด้ำาเนินงานเป็นไปต่ามกฎหมายั วัต่ถุืประสงค์ ข้้อบังคับ และมติ่ท้�ประชุั่ม 
ผูู้้ถ่ือหุ้น

2. ดู้แลให้ม้นโยับายั หร่อแนวทางท้�ได้้กำาหนด้ไว้ รวมทั�งกระบวนการอนุมัติ่การด้ำาเนินงานท้�สำาคัญ (เชั่่น การลงทุน  
การทำาธุรกรรมท้�ม้ผู้ลกระทบต่่อกิจการอยั่างม้นัยัสำาคัญ การทำารายัการกับบุคคลท้�เก้�ยัวโยังกัน การได้้มา/ 
จำาหน่ายัไปซ่ึ่�งทรัพยั์สินการจ่ายัเงินปันผู้ล เป็นต่้น) ต่ามท้�กฎหมายักำาหนด้

3. กำาหนด้นโยับายั กลยัุทธ์ และ เป้าหมายัหลักข้องกิจการ (objectives) การด้ำาเนินกิจการข้องธนาคาร รวมทั�งพ่จารณา
อนุมัติ่ นโยับายั และทิศทางการด้ำาเนินงานข้องธนาคาร และกำากับควบคุมดู้แลให้ฝ่ายัจัด้การด้ำาเนินการให้เป็นไปต่าม
นโยับายัท้�กำาหนด้ไว้อยั่างม้ประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล เพ่�อเพ่�มมูลค่าทางการเงินให้แก่ธนาคารลูกค้า ผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยั 
และสังคมโด้ยัรวมและคำาน่งถ่ืงการด้ำาเนินธุรกิจอยั่างยัั�งย่ัน
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4. เสนอชั่่�อบุคคลท้�ม้คุณสมบัต่ิเหมาะสมเพ่�อให้ผูู้้ถื่อหุ้นพ่จารณาเล่อกตั่�งเป็นกรรมการ ต่ลอด้จนสนับสนุนการใชั่้สิทธิ
ข้องผูู้้ถ่ือหุ้นในการแต่่งตั่�งกรรมการ โด้ยัเปิด้ชั่่องทางให้ผูู้้ถ่ือหุ้นสามารถืเสนอชั่่�อบุคคลท้�เหมาะสมเข้้ารับการคัด้เล่อก
เป็นกรรมการได้้

5. อนุมัติ่แต่่งต่ั�งผูู้้ม้ความรู้ความสามารถืท้�ม้คุณสมบัติ่เหมาะสม เพ่�อด้ำารงต่ำาแหน่งผูู้้บริหารระดั้บสูง
6. อนุมัติ่งบประมาณในการด้ำาเนินงานโด้ยัพ่จารณาร่วมกับฝ่ายัจัด้การ
7. มอบอำานาจให้ผูู้้บริหารด้ำาเนินงานให้เป็นไปต่ามเป้าหมายั กรณ้ท้�เป็นเร่�องสำาคัญ ม้ผู้ลกระทบสูง และเป็นเร่�องท้�

มิใชั่่ธุรกิจปกต่ิข้องธนาคาร เชั่่น การลงทุนในธุรกิจอ่�น การทำารายัการข้นาด้ใหญ่ เป็นต่้น หร่อเร่�องท้�ผูู้้บริหารม ้
ความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ คณะกรรมการจะเป็นผูู้้พ่จารณาเพ่�อลด้ความเส้�ยังด้้านการจัด้การ และหากกฎเกณฑ์์
ข้องทางการกำาหนด้ว่าจะต่้องได้้รับอนุมัต่ิจากท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผูู้้ ให้ความเห็นเก้�ยัวกับรายัการ
ดั้งกล่าว

8. กำาหนด้เร่�องท้�ฝ่ายัจัด้การจะต่้องนำาเสนอต่่อท้�ประชัุ่มคณะกรรมการธนาคาร 
9. กำาหนด้มาต่รการเพ่�อให้ผูู้้บริหารด้ำาเนินงานให้เป็นไปต่ามเป้าหมายั แผู้นงานท้�กำาหนด้ และดู้แลให้ผูู้้บริหาร 

ม้การถื่ายัทอด้นโยับายัเป้าหมายัต่่างๆ ไปยัังพนักงานทุกระด้ับข้ององค์กร
10. กำากับ ต่ิด้ต่าม ดู้แลให้ฝ่ายัจัด้การบริหารงานให้ธนาคารด้ำาเนินกิจการเป็นไปต่ามกฎหมายัและข้้อกำาหนด้ในสัญญา

ท้�เก้�ยัวข้้อง
11. กำากับดู้แลให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร ม้การกำาหนด้ปัจจัยัความเส้�ยัง ประเมิน 

ความเส้�ยัง หามาต่รการจัด้การความเส้�ยังติ่ด้ต่ามและต่รวจสอบความเส้�ยัง ต่ลอด้จนพ่จารณาทบทวนระบบบริหาร
ความเส้�ยังอยั่าง สมำ�าเสมอ รวมทั�งดู้แลให้ม้การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท้�คำาน่งถ่ืง ความเส้�ยัง (Risk Culture)  
โด้ยัม้โครงสร้างค่าต่อบแทนท้�ม้ประสิทธิผู้ลและม้กรอบการกำากับดู้แลความเส้�ยังท้�ด้ ้

 ทั�งน้� หน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบข้องคณะกรรมการเก้�ยัวกับกรอบการกำากับดู้แลความเส้�ยังท้�ด้้ ม้ด้ังน้�
12. กำาหนด้หร่ออนุมัติ่นโยับายัและกลยุัทธ์การบริหารความเส้�ยังโด้ยัรวม นโยับายั การทำาธุรกรรมหร่อออก 

ผู้ลิต่ภิัณฑ์์ใหม่ และระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ ให้สอด้คล้องกับลักษัณะความเส้�ยัง (Risk Profile) ลักษัณะการด้ำาเนิน 
ธุรกิจข้องธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร (Business Model) 

13. ดู้แลให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร ม้นโยับายัและกระบวนการด้ำาเนินธุรกิจ  
(Risk-Taking Policies and Processes) ซ่ึ่�งรวมถ่ืงกระบวนการกำาหนด้ราคาภิายัใน (Internal Pricing) (หากม้)  
ท้�สอด้คล้องกับนโยับายั และกลยัุทธ์การบริหารความเส้�ยังโด้ยัรวม และระด้ับความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้

14. มอบหมายัและดู้แลให้ผูู้้บริหารระดั้บสูงกำาหนด้เพด้านความเส้�ยัง (Risk Limit) ให้สอด้คล้องกับระด้ับความเส้�ยัง 
ท้�ยัอมรับได้้ รวมทั�งส่�อสารให้บุคคลท้�เก้�ยัวข้้องรับทราบและเข้้าใจอยั่างสมำ�าเสมอ 

15. มอบหมายัและดู้แลให้ผูู้้บริหารระดั้บสูงกำาหนด้นโยับายัในรายัละเอ้ยัด้ กระบวนการ และระบบการบริหารความเส้�ยัง 
ในภิาพรวมและความเส้�ยังประเภิทต่่าง ๆ รวมทั�งแนวทาง หร่อวิธ้ปฏิิบัต่ิในการระบุ ประเมิน ต่ิด้ต่าม ควบคุม และ
รายังานความเส้�ยัง 

16. อนุมัต่ิโครงสร้างองค์กรท้�เอ่�ออำานวยัต่่อการติ่ด้ต่าม กำากับ ควบคุม ต่รวจสอบ การปฏิิบัต่ิงานให้สอด้คล้องกับ
นโยับายั กลยุัทธ์ กระบวนการ และวิธ้ปฏิิบัต่ิในการบริหารความเส้�ยัง 

17. ดู้แลให้ม้การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท้�คำาน่งถ่ืงความเส้�ยัง 
18. ทบทวน สอบทานความเพียังพอและประสิทธิผู้ลข้องนโยับายัและกลยุัทธ์ การบริหารความเส้�ยังโด้ยัรวม และระดั้บ

ความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ อยั่างน้อยัปีละครั�ง หร่อทันท้ท้�ม้การเปล้�ยันแปลงอยั่างม้นัยัสำาคัญ 
19. ต่ิด้ต่ามฐานะความเส้�ยังทั�งความเส้�ยังโด้ยัรวมและความเส้�ยังประเภิทต่่าง ๆ 
20. ดู้แลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารม้เงินกองทุนและสภิาพคล่องท้�มั�นคงและเพียังพอ ท้�จะรองรับ

การด้ำาเนินธุรกิจทั�งในปัจจุบันและอนาคต่ 
21. ด้ำาเนินการให้ธนาคารม้และด้ำารงรักษัาไว้ซึ่่�งระบบการควบคุมภิายัใน และการต่รวจสอบภิายัในท้�เพียังพอเหมาะสม

และม้ประสิทธิผู้ล เพ่�อประโยัชั่น์ข้องธนาคาร กำาหนด้แนวทางปฏิิบัต่ิท้�ชั่ัด้เจนเพ่�อป้องกันและข้จัด้ความข้ัด้แยั้งทาง 
ผู้ลประโยัชั่น์ กำาหนด้นโยับายัและวิธ้การควบคุมดู้แลไม่ให้ผูู้้บริหารและผูู้้ท้�เก้�ยัวข้้องนำาข้้อมูลภิายัในข้องธนาคาร
ไปใชั่้เพ่�อประโยัชั่น์ส่วนต่น พร้อมทั�งม้การประเมินผู้ลและทบทวนความเพียังพอข้องระบบการควบคุมภิายัในเป็น 
ประจำาทุกสิ�นปี

22. ดู้แลให้ธนาคารม้การเปิด้เผู้ยัข้้อมูลด้้านธรรมาภิิบาลท้�สำาคัญต่่อท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้นและสาธารณะ เพ่�อสนับสนุนและ
แสด้งให้เห็นถื่งการม้ธรรมาภิิบาลท้�ด้้ข้องธนาคาร

23. ประสานดุ้ลยัภิาพท้�ด้้ระหว่างความแต่กต่่างข้องผูู้้ม้ส่วนได้้ส่วนเส้ยัแต่่ละกลุ่มกับธนาคารด้้วยัการให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายั
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24. เป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบต่่องบการเงินข้องธนาคารโด้ยัจัด้ให้ม้การเปิด้เผู้ยั นอกจากน้� คณะกรรมการสามารถืติ่ด้ต่าม 
การด้ำาเนินงานข้องฝ่ายัจัด้การได้้ และให้ผูู้้ถื่อหุ้นติ่ด้ต่ามผู้ลการด้ำาเนินงานข้องธนาคารได้้อ้กทอด้หน่�งด้้วยั

25. จัด้ให้ม้ระบบการรายังานผู้ลการด้ำาเนินงานท้�เกิด้ข้้�นจริงว่าเป็นไปต่ามเป้าหมายัหร่อไม่ รวมทั�งปัญหาอุปสรรคต่่างๆ
เพ่�อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถืติ่ด้ต่ามและปรับปรุงแก้ ไข้แผู้นงานและกลยัุทธ์ต่่างๆ ได้้ต่ามความเหมาะสม

26. จัด้ทำารายังานความรับผิู้ด้ชั่อบข้องคณะกรรมการธนาคารในรายังานประจำาปี และแสด้งไว้คู่กับรายังานข้อง 
ผูู้้สอบบัญชั่้ ครอบคลุมเร่�องสำาคัญต่ามข้้อพึงปฏิิบัต่ิสำาหรับกรรมการธนาคาร เพ่�อให้มั�นใจว่ารายังานทางการเงิน
ข้องธนาคารม้ความถูืกต่้อง ครบถื้วนและเช่ั่�อถ่ือได้้ 

27. ดู้แลให้ผูู้้บริหารระดั้บสูงข้องธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารนำาเป้าหมายั นโยับายั และ
กลยัุทธ์ท้�สำาคัญมาใชั่้ทั�วทั�งองค์กร รวมทั�งกำาหนด้กระบวนการและระบบงาน ต่ลอด้จนด้ำาเนินการ เพ่�อให้ธนาคาร
และบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารบรรลุเป้าหมายัต่ามนโยับายัและกลยุัทธ์ท้�คณะกรรมการธนาคาร
อนุมัต่ิ หร่อกำาหนด้ 

28. ดู้แลให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารจัด้ทำารายังานการประชุั่มข้องคณะกรรมการ
ธนาคารท้�ม้เน่�อหาครบถื้วน โด้ยัระบุการให้ความเห็นท้�สำาคัญเป็นรายับุคคลสำาหรับวาระเพ่�อพ่จารณาท้�สำาคัญ 

29. ดู้แลให้เกิด้ความมั�นใจว่าผูู้้บริหารระด้ับสูงม้ความสามารถืในการจัด้การงานข้องธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินข้องธนาคาร ซึ่่�งรวมถ่ืงการแต่่งต่ั�งผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การท้�ม้คุณสมบัต่ิเหมาะสม รวมทั�งม้แผู้นการ 
ส่บทอด้ต่ำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับผูู้้บริหารระดั้บสูง เพ่�อให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้องธนาคารสามารถืด้ำาเนินธุรกิจได้้อยั่างต่่อเน่�อง

30. กำาหนด้แนวทางการประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานข้องผูู้้บริหาร เพ่�อพ่จารณาปรับค่าจ้างและบำาเหน็จประจำาปีโด้ยัคำาน่ง
ถ่ืงหน้าท้�ความรับผู้ิด้ชั่อบและความเส้�ยังท้�เก้�ยัวข้้อง รวมถ่ืงการเพ่�มมูลค่าข้องส่วนผูู้้ถื่อหุ้นในระยัะยัาวประกอบการ
พ่จารณาประเมินผู้ล

31. พ่จารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์์ข้องการจ่ายัเงินบำาเหน็จรางวัลและเงินชั่ด้เชั่ยัแก่พนักงาน ลูกจ้าง หร่อ บุคคลใด้ 
ท้�ทำากิจการให้กับธนาคาร โด้ยัจะเป็นผูู้้ทำาการประจำาหร่อไม่ประจำาก็ได้้ ต่ามท้�ฝ่ายัจัด้การนำาเสนอ

32. แต่่งตั่�งบุคคลใด้มาเป็นท้�ปร้กษัาคณะกรรมการธนาคาร หร่อข้อรับความเห็นทางวิชั่าชั่้พจากท้�ปร้กษัาภิายันอก 
เพ่�อชั่่วยัเหล่อให้ความคิด้เห็น ในกิจการงานข้องธนาคารด้้วยัค่าใชั่้จ่ายัข้องธนาคาร พร้อมทั�งกำาหนด้ค่าต่อบแทน
และบำาเหน็จให้ต่ามท้�เห็นสมควร

33. แต่่งตั่�งกรรมการจำานวนหน่�งเป็นคณะกรรมการอ่�นหร่อคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัเพ่�อด้ำาเนินกิจการอยั่างหน่�งหร่อ 
หลายัอยั่าง พร้อมทั�งกำาหนด้ค่าต่อบแทนและบำาเหน็จให้ต่ามท้�เห็นสมควร ทั�งน้� โด้ยัให้การสนับสนุน ดู้แล มอบอำานาจ
ให้สามารถืทำางานได้้อยั่างเต่็มท้� และสามารถืจัด้จ้างท้�ปร้กษัาท้�เชั่้�ยัวชั่าญเฉพาะด้้านมาให้ความเห็นเพ่�มเต่ิมด้้วยั 
ค่าใชั่้จ่ายัข้องธนาคารได้้ ต่ลอด้จนจัด้ให้ม้พนักงานประจำาท้�ม้หน้าท้�ติ่ด้ต่าม หาข้้อมูล ประสานงาน เพ่�อสนับสนุน
การทำางานข้องคณะอนุกรรมการ

34. ดู้แลให้ม้การถื่วงดุ้ลอำานาจในคณะกรรมการธนาคารอยั่างเหมาะสม โด้ยัให้ความสำาคัญต่่อสัด้ส่วนหร่อจำานวนข้อง
กรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ถื่วงดุ้ลอยั่างม้ประสิทธิภิาพข้องกรรมการ 

35. ดู้แลให้ธนาคารม้การเปิด้เผู้ยัสารสนเทศอยั่างครบถื้วน เพียังพอ เช่ั่�อถื่อได้้และทันเวลา
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท้�คณะกรรมการ กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และฝ่ายัจัด้การ อยั่างสมำ�าเสมอเพ่�อให้สอด้คล้อง

กับทิศทางข้ององค์กร
37. คำาน่งถ่ืงจริยัธรรมผู้ลกระทบต่่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อมเป็นสำาคัญ นอกเหน่อจากการด้ำาเนินกิจการเพ่�อผู้ลประกอบ

การทางการเงิน
38. จัด้ให้ม้นโยับายัสำาหรับกรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงาน ท้�แสด้งถ่ืงหลักการและแนวทางในการด้ำาเนินงานเป็น 

ลายัลักษัณ์อักษัร เชั่่น นโยับายัการกำากับดู้แลกิจการ และหลักจริยัธรรมและหลักจรรยัาบรรณ (Code of Ethics 
and Conduct) ท้�ระบุ หน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบข้องคณะกรรมการเพ่�อใชั่้อ้างอิงในการปฏิิบัติ่หน้าท้�ข้องกรรมการ 
ทุกคน และกำากับดู้แลให้ม้การส่�อสารเพ่�อให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้้าใจ ม้กลไกเพียังพอท้�เอ่�อ 
ให้ม้การปฏิิบัต่ิต่ามนโยับายัด้ังกล่าว ติ่ด้ต่ามผู้ลการปฏิิบัติ่ และทบทวนนโยับายัและการปฏิิบัติ่เป็นประจำา

39. กำากับดู้แลวัต่ถืุประสงค์และเป้าหมายั ต่ลอด้จนกลยัุทธ์ข้องกิจการสอด้คล้องกับการบรรลุวัต่ถุืประสงค์และ 
เป้าหมายัหลักข้องกิจการโด้ยัม้การนำานวัต่กรรมและเทคโนโลย้ัมาใชั่้สร้างความสามารถืในการแข้่งขั้นและต่อบสนอง
ความต่้องการข้องผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัได้้อยั่างเหมาะสมและปลอด้ภิัยั และม้ความรับผู้ิด้ชั่อบต่่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม

40. กำากับดู้แลให้ม้ระบบรักษัาความปลอด้ภิัยัข้องข้้อมูล รวมถื่งการกำาหนด้นโยับายัและวิธ้ปฏิิบัติ่ในการรักษัาความลับ 
(confidentiality) การรักษัาความน่าเชั่่�อถื่อ (integrity) และความพร้อมใชั่้ข้องข้้อมูล (availability) รวมทั�งการจัด้การ
ข้้อมูลท้�อาจม้ผู้ลกระทบต่่อราคาหลักทรัพยั์ (market sensitive information)
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41. ติ่ด้ต่ามดู้แลให้ฝ่ายัจัด้การจัด้สรรและจัด้การทรัพยัากรอยั่างม้ประสิทธิภิาพ คำาน่งถ่ืงผู้ลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยัากรเพ่�อให้สามารถืบรรลุวัต่ถุืประสงค์และเป้าหมายัหลักได้้

42. จัด้ให้ม้กรอบการกำากับดู้แลและการบริหารจัด้การเทคโนโลยั้สารสนเทศระดั้บองค์กร ท้�สอด้คล้องกับความต่้องการ
ข้องกิจการ รวมทั�งดู้แลให้ม้การนำาเทคโนโลย้ัสารสนเทศมาใชั่้ในการเพ่�มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด้ำาเนินงาน
 การบริหารความเส้�ยัง เพ่�อให้กิจการสามารถืบรรลุวัต่ถืุประสงค์และเป้าหมายัหลักข้องกิจการ

43. ดู้แลให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารบริหารจัด้การด้้านการให้บริการแก่ลูกค้าอยั่าง 
เป็นธรรม ต่ามประกาศธปท. ว่าด้้วยัหลักเกณฑ์์การบริหารจัด้การ ด้้านการให้บริการแก่ลูกค้าอยั่างเป็นธรรม  
(Market Conduct) 

44. ดู้แลให้ธนาคารและบริษััทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคารม้นโยับายัและกระบวนการแจ้งเบาะแสภิายัใน 
องค์กร  (Whistleblowing Policy and Procedure) ท้�ม้ประสิทธิภิาพ 

45. ดู้แลให้ม้การประเมินการปฏิิบัติ่หน้าท้�ประจำาปีข้องคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายับุคคล ทั�ง (1) วิธ้
ประเมินต่นเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธ้ประเมินแบบไข้ว้ (Cross-Evaluation) หร่อการประเมินโด้ยัผูู้้ประเมิน
ภิายันอก (Third-Party Evaluation) และม้การประเมินการปฏิิบัติ่หน้าท้�ข้องผูู้้บริหารในต่ำาแหน่งสูงสุด้ข้องธนาคาร
รวมทั�งดู้แลให้กรรมการได้้รับการเสริมสร้างทักษัะท้�จำาเป็นในการทำาหน้าท้�อยั่างต่่อเน่�อง

คณะกรรมการธนาคารต่้องพร้อมท้�จะต่ัด้สินใจโด้ยัไม่อยูั่ภิายัใต่้การครอบงำาใด้ๆ และพร้อมท้�จะคัด้ค้านในกรณ้ท้�ม ้
ความเห็นข้ัด้แยั้งหร่อกรณ้ข้องความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ ต่ลอด้จนอนุมัติ่รายัการต่่างๆหร่อเสนอความเห็นต่่อ 
ผูู้้ถื่อหุ้นให้อนุมัต่ิต่ามท้�เห็นสมควร โด้ยัยั่ด้หลักการด้ังน้�

หลัักิคว�ม้เพียงพอ
1) กระทำาการท้�เป็นไปเพ่�อประโยัชั่น์สูงสุด้ข้องธนาคาร
2) การต่ัด้สินใจนั�นได้้กระทำาอยั่างระมัด้ระวัง และ
3) การต่ัด้สินใจนั�นได้้กระทำาอยั่างซึ่่�อสัต่ยั์สุจริต่ โด้ยัไม่ม้ผู้ลประโยัชั่น์ส่วนต่น

หลัักิคว�ม้ระม้ัด้ระวัง
1) ทำาโด้ยัสมเหตุ่สมผู้ลเย้ั�ยังกรรมการท้�อยูั่ภิายัใต่้สถืานการณ์เชั่่นนั�นจะพึงกระทำา
2) ทำาโด้ยัม้ข้้อมูลอยั่างเพียังพอ และ
3) ไม่ม้เหตุ่ท้�น่าสงสัยัว่าข้้อมูลนั�นไม่น่าเชั่่�อถื่อหร่อไม่ถืูกต่้อง

หลัักิคว�ม้ซื�อตัรง
1) การกระทำานั�นม้จุด้มุ่งหมายัโด้ยัชั่อบ
2) การต่ัด้สินใจโด้ยัไม่ม้ความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ และ
3)  การไม่นำาข้้อมูลหร่อโอกาสข้องธนาคารไปใชั่้เพ่�อประโยัชั่น์ข้องต่นเองหร่อบุคคลอ่�น

กิ�รสำรรห� กิ�รแตั่งตัั�ง แลัะกิ�รถอด้ถอนกิรรม้กิ�ร
เป็นอำานาจหน้าท้�ข้องผูู้้ถื่อหุ้นในการเล่อกตั่�งบุคคลเข้้าด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการข้องธนาคาร ธนาคารม้กระบวนการสรรหา 
ผูู้้ด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการท้�โปร่งใส และสามารถืต่รวจสอบได้้ โด้ยัคณะกรรมการได้้แต่่งตั่�งคณะกรรมการกำาหนด้ 
ค่าต่อบแทน สรรหา และกำากับดู้แลกิจการ ให้ทำาหน้าท้�พ่จารณาคัด้เล่อกและเสนอชั่่�อบุคคลท้�ม้คุณสมบัต่ิเหมาะสม 
ท้�จะด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการและไม่ม้ลักษัณะต่้องห้ามท้�กฎหมายักำาหนด้ และเสนอความเห็นต่่อคณะกรรมการพ่จารณา
ก่อนจะนำาเสนอให้ท้�ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้นเป็นผูู้้แต่่งตั่�ง โด้ยัม้หลักเกณฑ์์ในการแต่่งต่ั�งและถือด้ถือนกรรมการต่ามท้�ระบุไว้ 
ในข้้อบังคับข้องธนาคารด้ังน้�
1. โด้ยัมต่ิท้�ประชัุ่มผูู้้ถ่ือหุ้น ทั�งน้� กำาหนด้ให้กรรมการข้องธนาคารม้จำานวนไม่น้อยักว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน 

โด้ยักรรมการไม่น้อยักว่าก่�งหน่�งข้องกรรมการทั�งหมด้ต่้องม้ถืิ�นท้�อยูั่ในราชั่อาณาจักร
2. ในการออกคะแนนเส้ยังเล่อกตั่�งกรรมการข้องธนาคาร ให้ท้�ประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้นเล่อกตั่�งต่ามหลักเกณฑ์์และวิธ้การ 

ต่ามข้้อบังคับข้องธนาคารข้้อ 16 ค่อ
(1) ผูู้้ถ่ือหุ้นคนหน่�งม้คะแนนเส้ยังเท่ากับจำานวนหุ้นท้�ถื่อ โด้ยัถ่ือว่าหน่�งหุ้นม้หน่�งเส้ยัง
(2) การลงคะแนนเส้ยังเล่อกตั่�งกรรมการจะลงคะแนนเส้ยังเล่อกตั่�งเป็นรายับุคคลหร่อหลายัคนต่ามจำานวนกรรมการ

ทั�งหมด้ท้�จะต่้องเล่อกตั่�งในคราวนั�นก็ได้้ ทั�งน้� ต่ามแต่่ท้�ประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้นจะเห็นสมควร โด้ยัในการออกเส้ยังลงคะแนน
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ไม่ว่าจะเป็นการเล่อกต่ั�งเป็นรายับุคคลหร่อหลายัคน ให้แต่่ละคนท้�ผูู้้ถื่อหุ้นออกเส้ยังเล่อกตั่�งได้้รับคะแนนเส้ยังจาก 
ผูู้้ถื่อหุ้นต่ามจำานวนหุ้นท้�ผูู้้ถ่ือหุ้นนั�นม้อยัู่ทั�งหมด้ โด้ยัผูู้้ถื่อหุ้นด้ังกล่าวจะแบ่งคะแนนเส้ยังให้แก่ผูู้้หน่�งผูู้้ ใด้มากหร่อ
น้อยัเพียังใด้ไม่ได้้

(3) บุคคลซึ่่�งได้้รับคะแนนเส้ยังสูงสุด้ต่ามลำาดั้บลงมา เป็นผูู้้ ได้้รับการเล่อกตั่�งเป็นกรรมการ ต่ามจำานวนกรรมการท้�จะ
พึงม้หร่อพึงเล่อกต่ั�งในครั�งนั�น ในกรณ้ท้�บุคคลซึ่่�งได้้รับการเล่อกต่ั�งในลำาดั้บถัืด้ลงมาม้คะแนนเส้ยังเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการท้�จะพึงม้หร่อจะพึงเล่อกตั่�งในครั�งนั�น ให้ใชั่้การจับสลาก ต่ามวิธ้ท้�ประธานในท้�ประชัุ่มจะเป็นผูู้้กำาหนด้

3. ในการประชุั่มผูู้้ถื่อหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั�ง ให้กรรมการจำานวนหน่�งในสามข้องจำานวนกรรมการท้�จะพึงม้ออกจาก
ต่ำาแหน่ง และในปีต่่อๆ ไปให้กรรมการคนท้�อยูั่ในต่ำาแหน่งนานท้�สุด้เป็นผูู้้ออกจากต่ำาแหน่ง ทั�งน้� กรรมการซึ่่�งพ้นต่ำาแหน่ง
อาจได้้รับเล่อกเข้้ารับต่ำาแหน่งอ้กก็ได้้

4. การเล่อกตั่�งกรรมการแทนกรรมการท้�ว่างลงเพราะเหตุ่อ่�นนอกจากถื่งคราวออกต่ามวาระ ให้กรรมการท้�คงเหล่อ 
อยูั่เป็นผูู้้สรรหาบุคคลใด้บุคคลหน่�ง ซึ่่�งม้คุณสมบัต่ิและไม่ม้ลักษัณะต่้องห้ามต่ามกฎหมายัเข้้าเป็นกรรมการ 
แทนในการประชุั่มคณะกรรมการคราวถัืด้ไป เว้นแต่่วาระข้องกรรมการท้�ว่างลงจะเหล่อน้อยักว่าสองเด้่อน ทั�งน้�  
มติ่คณะกรรมการธนาคารจะต่้องม้คะแนนไม่น้อยักว่า 3 ใน 4 ข้องจำานวนกรรมการท้�ยัังเหล่ออยัู่ 

นอกจากน้� พระราชั่บัญญัติ่ธุรกิจสถืาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้้ให้อำานาจธปท. สั�งการให้ธนาคารพาณิชั่ยั์ถือด้ถือน
กรรมการหร่อบุคคลซ่ึ่�งรับผิู้ด้ชั่อบในการด้ำาเนินงานข้องธนาคารซึ่่�งเป็นเหตุ่ให้เกิด้ความเส้ยัหายัแก่ประโยัชั่น์ข้องประชั่าชั่น 
หร่อไม่ปฏิิบัติ่ต่ามคำาสั�งข้องธปท. ออกจากต่ำาแหน่งได้้และให้ธนาคารแต่่งตั่�งบุคคลอ่�นโด้ยัความเห็นชั่อบจากธปท. เข้้าด้ำารง
ต่ำาแหน่งด้ังกล่าวแทน ทั�งน้� ให้ถื่อว่าคำาสั�งข้องธปท. ท้�ให้ถือด้ถือนหร่อแต่่งตั่�งกรรมการน้�เป็นท้�สิ�นสุด้

ข้.  คณะกัรรมกัารชุดย่อย

คณะกรรมการชุั่ด้ยั่อยั ประกอบด้้วยั 
1. คณะกรรมการต่รวจสอบ
2. คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee
4. คณะกรรมการสำาหรับธุรกรรมชั่าริอะฮ์

1.  คณะกิรรม้กิ�รตัรวจสำอบ

คณะกรรมการต่รวจสอบ ประกอบด้้วยั

1. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล  กรรมการอิสระ        เป็น ประธาน

2. นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ           เป็น  กรรมการ

3. ด้ร.รอม หิรัญพฤกษั์ กรรมการอิสระ  เป็น กรรมการ

4. นายันิต่ิ จ่งนิจนิรันด้ร์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ ผูู้้บริหารสูงสุด้ต่รวจสอบภิายัใน     เป็น เลข้านุการ 

อำ�น�จ หน้�ที่ี�แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบ
1. ชั่่วยัคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภิายัใน การบริหารความเส้�ยัง ด้้านบัญชั่้ หลักปฏิิบัต่ิ

ในการรายังานต่่างๆ และหลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ เพ่�อพ่จารณาว่าม้ประสิทธิผู้ลและเป็นไปต่ามข้้อกำาหนด้และ 
หลักเกณฑ์์ข้องธปท. ธนาคารแห่ง สปป.ลาว สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยั์และ (สำานักงาน ก.ล.ต่.)  
และต่ลาด้หลักทรัพยั์แห่งประเทศไทยั (ต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ) ต่ลอด้จนหลักเกณฑ์์ข้องหน่วยังานทางการอ่�นๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง
กับธุรกิจข้องธนาคาร

2. พ่จารณาให้ความเห็นชั่อบการแต่่งตั่�ง การโยักยั้ายั ค่าต่อบแทน การประเมินผู้ลงาน และการถือด้ถือนผูู้้บริหารสูงสุด้
หน่วยังานต่รวจสอบภิายัใน

3. สอบทานประสิทธิผู้ลข้องการปฏิิบัติ่งานข้องต่รวจสอบภิายัใน

รายงานประจำาปี
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4. พ่จารณาคุณสมบัติ่ ความเป็นอิสระ ประสิทธิผู้ลข้องการปฏิิบัต่ิงาน และค่าต่อบแทนข้องผูู้้สอบบัญชั่้ เพ่�อเสนอ 
แต่่งต่ั�งและเลิกจ้างผูู้้สอบบัญชั่้ และค่าต่อบแทนผูู้้สอบบัญชั่้ท้�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการธนาคารและผูู้้ถ่ือหุ้น

5. สอบทานประเด้็นสำาคัญท้�พบจากการสอบสวน การต่รวจสอบ ประเด้็นด้้านการควบคุมภิายัใน และการปฏิิบัต่ิต่าม 
กฎเกณฑ์์ต่ามท้�ผูู้้ต่รวจสอบภิายัใน ผูู้้สอบบัญช้ั่ และหน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการต่รวจพบ และดู้แลให้ม ้
การด้ำาเนินการแก้ ไข้อยั่างเหมาะสมภิายัในเวลาท้�กำาหนด้โด้ยัฝ่ายัจัด้การ

6. สอบทานให้ม้การรายังานทางการเงินอยั่างถืูกต่้องและเพียังพอเพ่�อนำาเสนอต่่อคณะกรรมการข้องกลุ่มธนาคาร 
ซึ่้ไอเอ็มบ้ไทยั ธปท. ต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ และหน่วยังานทางการอ่�น ๆ ท้�เก้�ยัวข้้องกับธุรกิจข้องธนาคาร 

7. สอบทานรายัการท้�ทำากับบุคคลท้�เก้�ยัวข้้องหร่อรายัการท้�อาจม้ความข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ซ่ึ่�งเสนอโด้ยัฝ่ายัจัด้การ
ทุกรายัการ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่�ออนุมัต่ิ

8. รายังานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพ่�อทราบเก้�ยัวกับการด้ำาเนินการแก้ ไข้หร่อการปรับปรุงประเด้็นต่่างๆ หาก 
คณะกรรมการต่รวจสอบพ่จารณาแล้วว่าอาจม้รายัการท้�ม้การข้ัด้แยั้งทางผู้ลประโยัชั่น์ (Conflict of Interest)  
ม้การทุจริต่ การปฏิิบัต่ิท้�ไม่เป็นไปต่ามระเบ้ยับการปฏิิบัต่ิงานท้�สำาคัญ จุด้อ่อนสำาคัญด้้านการควบคุมภิายัใน หร่อ
การฝ่าฝ้นกฎหมายั ข้้อกำาหนด้ต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้องกับธุรกิจข้องธนาคาร

9. จัด้ทำารายังานการปฏิิบัต่ิงานด้้านต่่างๆ ข้องคณะกรรมการต่รวจสอบโด้ยัม้ข้้อมูลต่ามท้�ต่ลาด้หลักทรัพยั์ฯ กำาหนด้
เพ่�อเปิด้เผู้ยัในรายังานประจำาปีข้องธนาคาร โด้ยัประธานกรรมการต่รวจสอบเป็นผูู้้ลงนาม 

10. อนุมัติ่กฎบัต่รข้องต่รวจสอบภิายัใน และให้ความเห็นชั่อบนโยับายัต่รวจสอบภิายัในก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่�ออนุมัต่ิ

11. ปฏิิบัติ่ภิารกิจอ่�นใด้ต่ามท้�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายัภิายัใต่้กฎบัต่รข้องคณะกรรมการต่รวจสอบ
ครอบคลุมถื่ง : กลุ่มธุรกิจข้องธนาคาร

2. คณะกิรรม้กิ�รกิำ�หนด้ค่�ตัอบแที่น สำรรห� แลัะกิ�รกิำ�กิับดู้แลักิิจกิ�ร

คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ ประกอบด้้วยั

1. นายัอนนต่์  สิริแสงทักษัิณ กรรมการอิสระ เป็น ประธาน

2. ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง ประธานกรรมการ เป็น กรรมการและประธานสำารอง

3. นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ

นางกนกไพ วงศ์สถืิต่ยั์พร ผูู้้บริหารสูงสุด้ทรัพยัากรบุคคล  เป็น เลข้านุการ

 
อำ�น�จ หน้�ที่ี�แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบ
1. ด้้านสรรหา
• กำาหนด้นโยับายั หลักเกณฑ์์ และวิธ้การในการสรรหากรรมการและผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ (ผูู้้ชั่่วยักรรมการ 

ผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป) เพ่�อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัติ่ และส่งนโยับายัดั้งกล่าวให้ธปท. หากม้ 
การร้องข้อ

• คัด้เล่อก และเสนอช่ั่�อบุคคลท้�ม้คุณสมบัต่ิเหมาะสมเพ่�อด้ำารงต่ำาแหน่งต่่างๆดั้งต่่อไปน้� เพ่�อเสนอคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัต่ิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข้) กรรมการธนาคารท้�ได้้รับการแต่่งตั่�งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยั
ค) ผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป

• ดู้แลให้คณะกรรมการม้ข้นาด้และองค์ประกอบท้�เหมาะสมกับองค์กร รวมถ่ืงม้การปรับเปล้�ยันให้สอด้คล้องกับ 
สภิาพแวด้ล้อมท้�เปล้�ยันไป โด้ยัคณะกรรมการจะต่้องประกอบด้้วยับุคคลท้�ม้ความรู้ความสามารถืและประสบการณ์
ในด้้านต่่างๆ

• เปิด้เผู้ยันโยับายัและรายัละเอ้ยัด้ข้องกระบวนการสรรหาในรายังานประจำาปีข้องธนาคาร
• พ่จารณาการแต่่งตั่�งและค่าต่อบแทนข้องกรรมการบริษััทในเคร่อข้องธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการข้อง 

บริษััทในเคร่อเป็นผูู้้พ่จารณาอนุมัต่ิ

108   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



2. ด้้านกำาหนด้ค่าต่อบแทน
• กำาหนด้นโยับายัการจ่ายัค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่น์อ่�น รวมถื่งจำานวนค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่น์อ่�นท้�ให้แก่ 

กรรมการและผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ (ผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป) โด้ยัต่้องม้หลักเกณฑ์์ท้�ชัั่ด้เจน โปร่งใส 
เพ่�อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิ และส่งนโยับายัดั้งกล่าวให้ธปท. หากม้การร้องข้อ (ค่าต่อบแทน
และนโยับายัเร่�องผู้ลประโยัชั่น์และสวัสด้ิการต่้องครอบคลุมในทุกด้้านท้�เก้�ยัวกับค่าต่อบแทน ซ่ึ่�งรวมถื่งค่าต่อบแทน
กรรมการ เงินเด้่อน เงินชั่่วยัเหล่อ โบนัส และทางเล่อกและผู้ลประโยัชั่น์ท้�เก้�ยัวข้้องด้้วยั)

• ดู้แลให้กรรมการ และผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ (ผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป) ได้้รับผู้ลต่อบแทนท้�เหมาะสม
กับหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบ โด้ยักรรมการท้�ได้้รับมอบหมายัให้ม้หน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบเพ่�มข้้�นควรได้้รับ 
ค่าต่อบแทนท้�เหมาะสมกับหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบท้�ได้้รับมอบหมายันั�น

• กำาหนด้แนวทางการประเมินผู้ลงานข้องกรรมการและผูู้้ม้อำานาจในการจัด้การ (ผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป)  
เพ่�อพ่จารณาปรับผู้ลต่อบแทนประจำาปี โด้ยัจะต่้องคำาน่งถื่งหน้าท้�ความรับผู้ิด้ชั่อบ และความเส้�ยังท้�เก้�ยัวข้้อง รวมถื่ง
ให้ความสำาคัญการเพ่�มมูลค่าข้องส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้นในระยัะยัาวประกอบการพ่จารณาประเมินผู้ลด้้วยั

• เปิด้เผู้ยันโยับายัเก้�ยัวกับการกำาหนด้ค่าต่อบแทนและเปิด้เผู้ยัค่าต่อบแทนในรูปแบบต่่างๆ รวมทั�งจัด้ทำารายังาน
การกำาหนด้ค่าต่อบแทน โด้ยัอยั่างน้อยัต่้องม้รายัละเอ้ยัด้เก้�ยัวกับเป้าหมายั การด้ำาเนินงาน และความเห็นข้อง 
คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทนไว้ในรายังานประจำาปีข้องธนาคารด้้วยั

• ทบทวนโครงสร้างค่าต่อบแทนข้องพนักงานธนาคารซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั เพ่�อให้สอด้คล้องกับแนวปฏิิบัติ่ข้องธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชั่ยั์และนโยับายัข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้

• พ่จารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเด้่อนและโบนัสประจำาปีข้องกลุ่มธนาคารซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั เพ่�อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิ

• อนุมัต่ิการปรับปรุงผู้ลประโยัชั่น์และสวัสด้ิการพนักงานท้�ม้ค่าใชั่้จ่ายัไม่เกิน 50 ล้านบาท 
3. ด้้านการกำากับดู้แลกิจการ
• ทบทวนนโยับายัการกำากับดู้แลกิจการและจรรยัาบรรณธุรกิจข้องธนาคาร สำาหรับกรรมการและพนักงานข้องธนาคาร 

เพ่�อให้เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์การกำากับดู้แลกิจการข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง และนำาเสนอต่่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่�อพ่จารณาอนุมัต่ิ

• อนุมัติ่แนวปฏิิบัติ่ด้้านการกำากับดู้แลกิจการเพ่�อให้หน่วยังานท้�เก้�ยัวข้้องนำาไปปฏิิบัติ่ และรายังานให้คณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบเป็นประจำาทุกปี เพ่�อส่งเสริมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ข้องธนาคาร

4.   พ่จารณาเร่�องต่่างๆต่ามท้�ได้้รับมอบหมายัจากคณะกรรมการธนาคาร   

3.  Board Risk and Compliance Committee 

Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้้วยั

1.  ด้ร.รอม หิรัญพฤกษั์ กรรมการอิสระ เป็น  ประธาน

2.  เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ กรรมการ เป็น  กรรมการ

3.  นายัณัฐศักด้ิ์ โรจนพ่เชั่ฐ กรรมการอิสระ เป็น  กรรมการ

4.  นายัอนนต่์ สิริแสงทักษัิณ กรรมการอิสระ เป็น  กรรมการ

5.  นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน กรรมการ เป็น  กรรมการ

 นายัอาทิต่ยั์ มาสถืิรกุล ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหาร
ความเส้�ยัง

เป็น  เลข้านุการสำาหรับงานบริหาร
 ความเส้�ยัง

 นายัเศรษัฐจักร ล้ยัากาศ ผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับ
การปฏิิบัติ่งาน

เป็น  เลข้านุการสำาหรับงานกำากับ
 การปฏิิบัต่ิงาน

  
อำ�น�จ หน้�ที่ี� แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบ
1. งานด้้านการบริหารความเส้�ยัง
1.1  อนุมัต่ิแต่่งตั่�งคณะกรรมการด้้านความเส้�ยังชัุ่ด้ต่่างๆ และกำาหนด้อำานาจ หน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบ ต่ลอด้จนอนุมัติ่

เปล้�ยันแปลงกรรมการและแต่่งตั่�งกรรมการใหม่ ด้ังน้�
(1) คณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง
(2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพยั์และหน้�สิน
(3) Thailand Underwriting Committee

รายงานประจำาปี
2563 109



(4) คณะกรรมการพ่จารณาสินเชั่่�อ
(5) คณะกรรมการคุณภิาพสินทรัพยั์
(6) คณะกรรมการด้้านความเส้�ยังชัุ่ด้อ่�นๆ ท้�ได้้รับการแต่่งตั่�งและรายังานต่รงต่่อ BRCC

1.2  อนุมัต่ิหร่อให้ความเห็นชั่อบ กรอบ/นโยับายับริหารความเส้�ยัง เพด้านความเส้�ยังและ Management Action Trigger 
(MAT) ข้องความเส้�ยังด้้านต่่างๆ เชั่่น ความเส้�ยังด้้านต่ลาด้ ความเส้�ยังด้้านเครด้ิต่ ความเส้�ยังด้้านปฏิิบัติ่การ ความ
เส้�ยังด้้านกลยุัทธ์ ข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ด้ังน้�

 กรอบ/นโยับายับริหารความเส้�ยัง เพด้านความเส้�ยังและ MAT ข้องธนาคาร
(1) อนุมัต่ิกรอบ/นโยับายับริหารความเส้�ยังใหม่ หร่อการปรับปรุงกรอบ/นโยับายัฯ ท้�อาจส่งผู้ลกระทบทำาให้ระดั้บ

ความเส้�ยังเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญ ซ่ึ่�งหน่วยังานราชั่การอนุญาต่ให้คณะกรรมการท้�ได้้รับมอบหมายัจาก 
คณะกรรมการธนาคารอนุมัต่ิได้้

(2) อนุมัติ่เพด้านความเส้�ยังและ MAT ทุกประเภิท ซึ่่�งหน่วยังานราชั่การอนุญาต่ให้คณะกรรมการท้�ได้้รับมอบหมายั
จากคณะกรรมการธนาคารอนุมัต่ิได้้

 กรอบ/นโยับายับริหารความเส้�ยัง เพด้านความเส้�ยังและ MAT ข้องบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(1) ให้ความเห็นชั่อบกรอบ/นโยับายับริหารความเส้�ยังใหม่ท้�บริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจำาเป็นต่้องม้ หร่อการ

ปรับปรุงกรอบ/นโยับายัฯ ท้�อาจส่งผู้ลกระทบทำาให้ระด้ับความเส้�ยังเพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญ ก่อนนำาเสนอเพ่�อ
ข้ออนุมัต่ิจากคณะกรรมการข้องบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) พ่จารณาให้ความเห็นชั่อบเพด้านความเส้�ยังและ MAT ต่่างๆ ก่อนนำาเสนอเพ่�อข้ออนุมัติ่จากคณะกรรมการข้อง
บริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1.3 กำากับดู้แลการบริหารความเส้�ยังทุกประเภิทและการบริหารจัด้การเงินกองทุนข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ดั้งน้�
(1) ติ่ด้ต่ามการด้ำาเนินการต่ามกรอบ/นโยับายัและกลยัุทธ์ด้้านการบริหารจัด้การเงินกองทุน รวมถ่ืงกรอบ/นโยับายั

และกลยุัทธ์อ่�นๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง ว่าม้ประสิทธิภิาพและเป็นไปต่ามท้�กำาหนด้
(2) พ่จารณาอนุมัต่ิ Risk Posture และสถืานการณ์ สมมต่ิฐานเพ่�อใชั่้ในการทด้สอบภิาวะวิกฤต่ (Stress Testing)

1.4  พ่จารณาให้ความเห็นชั่อบหร่ออนุมัต่ิข้้อเสนอท้�ได้้ผู้่านความเห็นชั่อบจากคณะกรรมการด้้านความเส้�ยังชัุ่ด้ต่่างๆ 
รวมถื่ง
(1)  บุคคลท้� 3 (ใหม่) ท้�ธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะข้ายัผู้ลิต่ภิัณฑ์์
  อนุมัต่ิบุคคลท้� 3 (ใหม่) ข้องธนาคาร (ไม่รวมบริษััทหลักทรัพยั์จัด้การกองทุน ซึ่้ไอเอ็มบ้-พรินซึ่ิเพ่ล จำากัด้ และ

บริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร) ก่อนเริ�มข้ายัผู้ลิต่ภิัณฑ์์ หร่อให้ความเห็นชั่อบบุคคลท้� 3 (ใหม่)  
ข้องบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนนำาเสนอเพ่�อข้ออนุมัต่ิจากคณะกรรมการข้องบริษััทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(2)  มาต่รฐานการรายังานทางการเงินท้�เก้�ยัวข้้องกับเคร่�องม่อทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) 
  อนุมัติ่เคร่�องม่อทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results  

รวมถื่งกรอบ/นโยับายั/ระเบ้ยับวิธ้การท้�เก้�ยัวข้้อง
1.5  กำาหนด้แนวทางด้้านกลยัุทธ์และทบทวนมต่ิข้องคณะกรรมการด้้านความเส้�ยังชัุ่ด้ต่่างๆ
1.6  ดู้แลให้ม้โครงสร้างพ่�นฐาน ทรัพยัากร ระบบงานรวมถ่ืงเคร่�องม่อวัด้ความเส้�ยังด้้านต่่างๆ และองค์ประกอบอ่�นๆ  

สำาหรับการบริหารความเส้�ยังข้องธนาคารและบริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่�อให้ระด้ับความเส้�ยังอยูั่ในเกณฑ์์ 
ท้�ยัอมรับได้้ ต่ลอด้จนการสร้างวัฒนธรรมในการต่ระหนักถ่ืงความเส้�ยังและวินัยัในการบริหารความเส้�ยัง ให้ม้อยั่าง
ทั�วถ่ืงทั�งองค์กร

1.7  แต่่งต่ั�งท้�ปร้กษัาภิายันอกเพ่�อทบทวนและให้คำาปร้กษัาเร่�องการบริหารความเส้�ยังแก่ BRCC ต่ามความจำาเป็น 
1.8  อนุมัต่ิและกำากับดู้แลให้การด้ำาเนินการดั้งต่่อไปน้�เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์ข้องทางราชั่การ

(1) การเปิด้เผู้ยัข้้อมูลท้�เก้�ยัวข้้องกับความเส้�ยัง
(2) การควบคุมกระบวนการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลท้�เก้�ยัวข้้องกับความเส้�ยัง
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2. การกำากับดู้แลความเส้�ยังด้้านการปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑ์์
2.1  ให้ข้้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายัจัด้การเก้�ยัวกับการบริหารความเส้�ยังด้้านการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์
2.2  สอบทานและประเมินถ่ืงประเด้็นความเส้�ยังด้้านการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ และการป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงิน

และการต่่อต่้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายั เพ่�อให้มั�นใจว่าประเด้็นด้ังกล่าวได้้รับการแก้ ไข้อยั่าง 
ม้ประสิทธิภิาพและรวด้เร็ว

2.3  สอบทานประเด้็นสำาคัญท้�พบจากการสอบสวน การต่รวจสอบ ประเด้็นด้้านการควบคุมภิายัใน และการปฏิิบัต่ิต่าม 
กฎเกณฑ์์ต่ามท้�ผูู้้ต่รวจสอบภิายัใน ผูู้้ต่รวจสอบภิายันอก และหน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการ และดู้แลให้ม ้
การด้ำาเนินการแก้ ไข้อยั่างเหมาะสมและรวด้เร็วจากฝ่ายัจัด้การ

2.4  สามารถืพ่จารณาอนุมัต่ิรายัการด้ังต่่อไปน้�
(1) กรอบ นโยับายั คู่ม่อปฏิิบัต่ิงาน และหลักจรรยัาบรรณ ท้�เก้�ยัวกับการกำากับการปฏิิบัต่ิงาน และการป้องกันและ

ปราบปรามการฟื้อกเงินและการต่่อต่้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายั รวมทั�ง อนมุัต่ิการทบทวน
และการสอบทานกรอบ นโยับายั คู่ม่อปฏิิบัติ่งาน และหลักจรรยัาบรรณด้ังกล่าว

(2) รายังานการกำากับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ประจำาปี (Annual Compliance Report) สำาหรับรายังาน 
ต่่อหน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการต่่างๆ

(3) กฎบัต่รข้องหน่วยังานกำากับการปฏิิบัติ่งาน 
(4) แผู้นกลยัุทธ์ข้องหน่วยังานกำากับการปฏิิบัต่ิงาน

2.5  ประเมินประสิทธิภิาพข้องการบริหารจัด้การความเส้�ยังด้้านการปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑ์์ และการป้องกันและปราบปราม
การฟื้อกเงินและการต่่อต่้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายัโด้ยัรวมข้องธนาคาร โด้ยัให้ความสำาคัญ 
ต่่อการเสริมสร้างบทบาทในการกำากับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ ทรัพยัากร และโครงสร้าง

2.6  ทบทวนกลยุัทธ์ข้องการกำากับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ และการป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงินและการต่่อต่้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายั

2.7  พ่จารณาระดั้บความเส้�ยังข้องการป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงินและการต่่อต่้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายั รวมถ่ืงมาต่รการควำ�าบาต่ร เพ่�อการกำาหนด้เง่�อนไข้และความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ โด้ยัระดั้บ 
ความเส้�ยังท้�ยัอมรับได้้ดั้งกล่าวพัฒนาข้้�นจากการพ่จารณาความเส้�ยังข้องลูกค้า ผู้ลิต่ภัิณฑ์์ ชั่่องทาง และภูิมิศาสต่ร์
รวมถื่งประเภิทธุรกิจ

3. ประเมินผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยังและผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับการปฏิิบัติ่งาน ซึ่่�งรายังานโด้ยัต่รงต่่อ BRCC
4. พ่จารณาอนุมัต่ินโยับายัสอบทานสินเชั่่�อ แผู้นการสอบทานสินเชั่่�อ และรายังานสอบทานสินเชั่่�อรายัไต่รมาส
ครอบคลุมถื่ง : บริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้องธนาคาร (ต่ามความเหมาะสม)

4.  คณะกิรรม้กิ�รชุด้ย่อยสำำ�หรับธุรกิรรม้ช�ริอะฮ์

ประกอบด้้วยัผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญทางด้้านศาสนาอิสลาม ซึ่่�งมิได้้เป็นพนักงานข้องธนาคาร และ/หร่อ มิได้้ด้ำารงต่ำาแหน่ง 
ในธนาคารอ่�นใด้ 
1. รศ.ด้ร. อิสมาแอ อาล้ 
2. ผู้ศ.ด้ร. มะรอนิง สาแลมิง

อำ�น�จ หน้�ที่ี�แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบ
1. ศ่กษัาถ่ืงความเป็นไปได้้ต่่างๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหร่อธุรกรรมทางการเงินต่ามหลักชั่าริอะฮ์ (Shariah 

Business) ผู้่านธนาคารและบริษััทในเคร่อ
2. ให้ความเห็นและนำาเสนอเร่�องด้ังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หร่อ คณะกรรมการยั่อยัท้�เก้�ยัวข้้องอ่�นๆ 

ข้องธนาคาร
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กิ�รเข้ึ้�ร่วม้ปีระชุม้ขึ้องกิรรม้กิ�ร 
ในปี 2563 รายัละเอ้ยัด้การเข้้าประชุั่มข้องกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัสรุปได้้ด้ังน้�

หน่วยั: ครั�ง

ลำาดั้บ
รายัช่ั่�อกรรมการ
(จำานวนครั�งท้�เข้้าร่วมประชัุ่ม/จำานวนครั�งท้�ประชัุ่ม)

(1)
คณะ

กรรมการ
ธนาคาร

(2) 
คณะ

กรรมการ
ต่รวจสอบ

(3) 
คณะกรรมการ

กำาหนด้ค่า
ต่อบแทน สรรหา

 และการกำากับดู้แล
กิจการ

(4) 
Board Risk 

and 
Compliance 
Committee

1. ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง 12/12 12/12

2. เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ 12/12 11/12

3. นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ 11/12 14/15 13/13

4. ด้ร. รอม หิรัญพฤกษั์ 12/12 15/15 12/12

5. นายัณัฐศักด้ิ์ โรจนพ่เชั่ฐ 12/12 12/12

6. นายันิต่ิ จ่งนิจนิรันด้ร์ 12/12 15/15

7. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล 12/12 15/15

8. นายัอนนต่์ สิริแสงทักษัิณ 4/4 6/6 5/6

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 
(ไม่รับการต่่อวาระการด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 
ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 26 มิถืุนายัน 2563)

6/6 7/7

9. นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน 3/4 3/4

นางสาวเซึ่รีน่า ต่ัน เหม่ ชั่เว็น
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 30 กรกฏิาคม 2563)

6/7 6/6

10. ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้ 3/3

เอ็นจิก ชั่าฮ์นัซึ่ ฟื้ารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด้
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 30 กันยัายัน 2563)

9/9 6/9

11. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล 3/4 5/6

นายัอด้ิศร เสริมชั่ัยัวงศ์ 
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 1 กันยัายัน 2563)

8/8 7/8
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ค. คณะกัรรมกัารจัดกัาร ประกอบด้้วยั 

1. กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร เป็น ประธาน

2. ผูู้้บริหารสุงสุด้การเงิน เป็น รองประธาน

3. ผู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยัง เป็น กรรมการ

4. ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจข้นาด้ใหญ่ เป็น กรรมการ

5. ผูู้้บริหารสูงสุด้บรรษััทธุรกิจและวาณิชั่ธนกิจ เป็น กรรมการ

6. บริหารสูงสุด้สารสนเทศและปฏิิบัต่ิการ เป็น กรรมการ

7. ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจรายัยั่อยั เป็น กรรมการ

8. ผูู้้บริหารสูงสุด้พาณิชั่ยั์ธนกิจ เป็น กรรมการ

9. ผูู้้บริหารสูงสุด้ทรัพยัากรบุคคล เป็น กรรมการ

10. ผูู้้บริหารสูงสุด้ส่�อสารองค์กร เป็น กรรมการ

11. ผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับการปฏิิบัต่ิงาน เป็น กรรมการ

12. ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจบริหารเงิน เป็น กรรมการ

13. ผูู้้บริหารสูงสุด้กลยัุทธ์ เป็น กรรมการ

14. ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน เป็น กรรมการ

15. ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารประสบการณ์ลูกค้า เป็น กรรมการ

16. ผูู้้บริหารสูงสุด้กฎหมายั เป็น กรรมการ

เลข้านุการบริษััท เป็น เลข้านุการ

ผูู้้เข้้าร่วมประชัุ่ม
ผูู้้บริหารสูงสุด้ต่รวจสอบภิายัใน
 
อำ�น�จ หน้�ที่ี�แลัะคว�ม้รับผ่ิด้ชอบ
1. ให้คำาปร้กษัาแก่กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร 
2. ควบคุมดู้แลและประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านต่่างๆข้องธนาคาร
3. ทบทวนรายังานทางการเงินและรายังานการบริหารงานด้้านต่่างๆข้องธนาคาร 
4. พ่จารณาแผู้นกลยัุทธ์แผู้นธุรกิจและแผู้นการบริหารจัด้การเงินกองทุนและงบประมาณข้องธนาคาร
5. กำาหนด้การทำางานร่วมกันระหว่างสายังานและการทำางานระหว่างประเทศ
6. พ่จารณาเก้�ยัวกับกฎเกณฑ์์ท้�สำาคัญอยั่างรัด้กุม
7. อนุมัต่ิอำานาจอนุมัต่ิเฉพาะในการด้ำาเนินการภิายัในข้องสายังานต่่างๆท้�ไม่เก้�ยัวกับความเส้�ยัง 
8. อนุมัติ่ปรับปรุงแก้ ไข้และทบทวนนโยับายัภิายัในข้องธนาคารท้�เก้�ยัวกับนโยับายัการบริหารจัด้การ/การปฏิิบัต่ิการ/

เร่�องอ่�นๆท้�หน่วยังานกำากับดู้แลไม่ได้้กำาหนด้ให้ต่้องได้้รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการธนาคาร
9. พ่จารณาอนุมัต่ิการทบทวนการปรับปรุงอำานาจอนุมัต่ิและนโยับายัข้องธนาคารท้�ม้ผู้ลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

องค์กร
10. อนุมัติ่การแต่่งตั่�งเปล้�ยันแปลงคณะกรรมการ อำานาจ หน้าท้� และความรับผิู้ด้ชั่อบข้องคณะกรรมการการต่ลาด้ 

เพ่�อการส่�อสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายัยั่อยั
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11. ม้อำานาจในการพ่จารณาต่ัด้สินประเด้็นปัญหาท้�ไม่เก้�ยัวข้้องกับการเงินในโครงการ 1Platform 
12. ทบทวนให้ความเห็นพ่จารณาและอนุมัต่ิตั่�งสำารองต่ามกฎหมายัเพ่�อรองรับความเส้ยัหายัจากกรณ้ท้�ธนาคาร/ 

ผูู้้บริหารถืูกฟื้้องร้องท้�นำาเสนอโด้ยัหน่วยังานกฎหมายั 
13. อนุมัติ่ค่าธรรมเน้ยัมข้องผู้ลิต่ภัิณฑ์์การลงทุนหร่อการแนะนำาลูกค้าท้�ผู้่านชั่่องทางสายังานธุรกิจรายัยั่อยั สำาหรับ

กรณ้ผู้ลิต่ภัิณฑ์์ข้องบุคคลท้� 3 และไม่ใชั่่รายัการท้�เก้�ยัวโยังกัน และท้�ไม่ม้การเปล้�ยันแปลงอยั่างม้สาระสำาคัญจากท้�
คณะกรรมการบริหารความเส้�ยังได้้เคยัอนุมัต่ิแล้ว 

14. อนุมัติ่ผู้ลิต่ภัิณฑ์์ข้องบุคคลท้� 3 ท้�ไม่ม้การเปล้�ยันแปลงอยั่างม้สาระสำาคัญจากท้�คณะกรรมการบริหารความเส้�ยัง 
ได้้เคยัอนุมัต่ิแล้ว

15. อนุมัติ่การแต่่งตั่�งต่ัวแทนประกันภัิยัข้องธนาคาร
16. กำาหนด้และข้ับเคล่�อนวิสัยัทัศน์และกลยัุทธ์การพัฒนาองค์กรอยั่างยัั�งย่ันสำาหรับใชั่้ทั�วทั�งธนาคาร โด้ยัให้สอด้คล้อง

กับกลยัุทธ์การพัฒนาองค์กรอยั่างยัั�งย่ันข้องกลุ่มซึ่้ไอเอ็มบ้
17. เร่�องอ่�นๆต่ามท้�ได้้รับมอบหมายัจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
ครอบคลุมถื่ง : กลุ่มธุรกิจข้องธนาคาร 

คณะผู่้บริห�ร
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 ผูู้้บริหารระด้ับสูงข้องธนาคาร ม้ด้ังน้�

1. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล รักษัาการกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
ผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่ 
และรักษัาการผูู้้บริหารสูงสุด้พาณิชั่ยั์ธนกิจ

2. นายัอาทิต่ยั์ มาสถืิรกุล ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยัง

3. นายัพรชั่ัยั ปัทมินทร ผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่
ผูู้้บริหารสูงสุด้บรรษััทธุรกิจและวาณิชั่ธนกิจ

4. นายัเจสัน ล้ออง ก๊อก ยัิว ผูู้้บริหารสูงสุด้การเงิน

5. นางบุษักร พุทธินันทน์ ผูู้้บริหารสูงสุด้สารสนเทศและปฏิิบัต่ิการ

6. นายัต่ัน ค้ท จิน ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจรายัยั่อยั

7. นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ ผูู้้บริหารสูงสุด้ต่รวจสอบภิายัใน

8. นางกนกไพ วงศ์สถืิต่ยั์พร ผูู้้บริหารสูงสุด้ทรัพยัากรบุคคล

9. นายัประภิาส ทองสุข้ ผูู้้บริหารสูงสุด้ส่�อสารองค์กร

10. นายัเศรษัฐจักร ล้ยัากาศ ผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับการปฏิิบัต่ิงาน

11. นายัเพา จาต่กานนท์ ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารเงิน

12. นายัลิม ยัอง เท้ยัน ผูู้้บริหารสูงสุด้กลยัุทธ์

13. นายัไพศาล ธรรมโพธิทอง ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน

 14. นางสาวอุทัยัวรรณ สุข้พรรณพ่มพ์ ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า

 15. นางสาวปาจรียั์ ทองวานิชั่ ผูู้้บริหารสูงสุด้กฎหมายั
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ผูู้้บริหารระด้ับสูงต่ั�งแต่่รองกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไป และผูู้บ้ริหารในสายังานบัญชั่แ้ละการเงิน ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563  
ข้องธนาคาร ต่ามเกณฑ์์นิยัามผูู้้บริหารท้�กำาหนด้โด้ยั (สำานักงาน ก.ล.ต่.) ม้จำานวน 14 คน ด้ังน้�

1. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล รักษัาการกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
และผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่
และรักษัาการผูู้้บริหารสูงสุด้พาณิชั่ยั์ธนกิจ

2. นายัอาทิต่ยั์ มาสถืิรกุล ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยัง

3. นายัพรชั่ัยั ปัทมินทร ผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่และผูู้้บริหารสูงสุด้บรรษััทธุรกิจ
และวาณิชั่ธนกิจ

4. นายัเจสัน ล้ออง ก๊อก ยัิว ผูู้้บริหารสูงสุด้การเงิน

5. นางบุษักร พุทธินันท์ ผูู้้บริหารสูงสุด้สารสนเทศและปฏิิบัต่ิการ

6. นายัต่ัน ค้ท จิน ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจรายัยั่อยั

7. นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ ผูู้้บริหารสูงสุด้ต่รวจสอบภิายัใน

8. นางกนกไพ วงศ์สถืิต่ยั์พร ผูู้้บริหารสูงสุด้ทรัพยัากรบุคคล

9. นายัประภิาส ทองสุข้ ผูู้้บริหารสูงสุด้ส่�อสารองค์กร

10. นายัเศรษัฐจักร ล้ยัากาศ ผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับการปฏิิบัติ่งาน

11. นายัเพา จาต่กานนท์ ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจบริหารเงิน

12. นายัลิม ยัอง เท้ยัน ผูู้้บริหารสูงสุด้กลยัุทธ์

13. นายัไพศาล ธรรมโพธิทอง ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน

14. นางสาวแวววลัยั วัฒนา ผูู้้บริหารควบคุมการเงิน

กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร เป็นกรรมการบริหารโด้ยัต่ำาแหน่งและม้อำานาจหน้าท้�ต่ามท้� 
คณะกรรมการเห็นสมควรโด้ยัรวมถ่ืงอำานาจหน้าท้�ในเร่�องด้ังต่่อไปน้�
1. กำากับดู้แลการด้ำาเนินงานข้องธนาคารให้เป็นไปต่ามกลยัุทธ์ นโยับายั ข้้อบังคับ และเป้าหมายัต่ามท้�คณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมายั
2. บริหารงานต่ามแผู้นงานหร่องบประมาณท้�ได้้รับอนุมัต่ิจากคณะกรรมการธนาคาร 
3. กำากับดู้แลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระด้ับปฏิิบัต่ิหน้าท้�ให้เป็นไปต่ามนโยับายัท้� ได้้รับมอบหมายัจาก 

คณะกรรมการธนาคาร
4. ติ่ด้ต่่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมม่อระหว่างธนาคาร กับหน่วยังานและองค์กรต่่างๆ ทั�งในและ 

ต่่างประเทศ
5. เป็นผูู้้แทน หร่อผูู้้ม้อำานาจกระทำาการแทนธนาคารในการด้ำาเนินงานท้�เก้�ยัวข้้องกับหน่วยังานภิายันอก หน่วยังาน

กำากับดู้แล หร่อกระทำานิติ่กรรมใด้ๆ ท้�ม้ผู้ลผูู้กพันต่ามกฎหมายั ต่ามท้�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายั ภิายัใน
ข้อบเข้ต่วัต่ถืุประสงค์และข้้อบังคับธนาคาร

6. พ่จารณาเร่�องอ่�นใด้ท้�ได้้รับมอบหมายัจากคณะกรรมการธนาคาร
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ค่�ตัอบแที่นกิรรม้กิ�รแลัะผู่้บริห�ร ณ วันที่ี� 31 ธันว�คม้ 2563 

(1) ค่�ตัอบแที่นที่ี�เปี็นตััวเงิน 

ก.  ค่าต่อบแทนกรรมการ
ในรายังานน้� จะให้รายัละเอ้ยัด้ข้ององค์ประกอบข้องนโยับายัค่าต่อบแทนและค่าต่อบแทนท้�ธนาคารจ่ายัให้แก่กรรมการ 
แต่่ละคน โด้ยัในปี 2563 ธนาคารจ่ายัค่าต่อบแทนคณะกรรมการประกอบด้้วยัค่าเบ้�ยัประชัุ่มและค่ารับรองในฐานะ
กรรมการธนาคาร และค่าต่อบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชัุ่ด้ยั่อยัรวมทั�งสิ�น 11,211,500 บาท (ปี 2562:  
11,267,000 บาท) รายัละเอ้ยัด้ ดั้งน้�

1.   ค่าต่อบแทนคณะกรรมการธนาคาร จำานวน 5,583,500 บาท (ปี 2562: 6,364,000 บาท)
2. ค่าต่อบแทนคณะกรรมการต่รวจสอบ  จำานวน 2,458,800 บาท (ปี 2562: 2,104,400 บาท)
3.   ค่าต่อบแทนคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน จำานวน 1,542,600 บาท (ปี 2562: 1,602,000 บาท)  
 สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ 
4.   ค่าต่อบแทน Board Risk and  จำานวน 1,626,600 บาท  (ปี 2562: 1,196,600 บาท)
  Compliance Committee 
  

หน่วยั: บาท

 ค่าต่อบแทนท้�เป็นตั่วเงิน

รายช่�อคณะกัรรมกัาร ต่ำาแหน่ง

คณะ
กรรมการ

ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
ต่รวจสอบ

คณะกรรมการ
กำาหนด้

ค่าต่อบแทน
 สรรหา และการ

กำากับดู้แลกิจการ

Board 
Risk and 

Compliance 
Committee

1. ด้าโต่๊ะ โรเบิร์ต่ แชั่บ เด้๊า เม็ง ประธานกรรมการ 2,107,500 - 462,000 -

2. เอ็นจิก โอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน
อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้ 

กรรมการ - - - -

3. นายัชั่าญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ 508,000 498,000 480,000 -

4. ด้ร. รอม หิรัญพฤกษั์ กรรมการอิสระ 528,000 516,000 - 522,000

5. นายัณัฐศักด้ิ์ โรจนพ่เชั่ฐ กรรมการอิสระ 528,000 - - 462,000

6. นายันิต่ิ จ่งนิจนิรันด้ร์ กรรมการอิสระ 528,000 516,000 - -

7. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ 528,000 928,800 - -

8. นายัอนนต่์ สิริแสงทักษัิณ กรรมการอิสระ 264,000 - 312,000 182,000

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 
(ไม่รับการต่่อวาระการด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการ
ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 26 มิถืุนายัน 2563)

กรรมการอิสระ 164,000 - 288,600 -

9. นายัฮาฟื้ริซึ่ บิน อับดุ้ล ราฮ์มัน กรรมการ 132,000 - - 120,000

นางสาวเซึ่รีน่า ต่ัน เหม่ ชั่เว็น 
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 30 กรกฏิาคม 2563)

กรรมการ 208,000 - - 340,600

10. ด้าโต่๊ะ อับดุ้ล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด้ กรรมการ - - - -

เอ็นจิก ชั่าฮ์นัซึ่ ฟื้ารุก บิน จัมมัลอาฮ์มัด้ 
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 30 กันยัายัน 2563)

กรรมการ - - - -

11. นายัสุธ้ร์ โล้วโสภิณกุล กรรมการ - - - -

นายัอด้ิศร เสริมชั่ัยัวงศ์
(ลาออก ม้ผู้ลตั่�งแต่่วันท้� 1 กันยัายัน 2563)

กรรมการ 88,000 - - -

รวมค่าต่อบแทน 5,583,500 2,458,800 1,542,600 1,626,600
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ข้.  ค่าต่อบแทนผูู้้บริหารระด้ับสูง   
คณะกรรมการเป็นผูู้้พ่จารณากำาหนด้แนวทางการประเมินผู้ลงานข้องฝ่ายัจัด้การเพ่�อพ่จารณาปรับค่าจ้างและบำาเหน็จ
ประจำาปีโด้ยัคำาน่งถ่ืงหน้าท้�ความรับผิู้ด้ชั่อบและความเส้�ยังต่่างๆท้�เก้�ยัวข้้อง รวมถื่งการเพ่�มมูลค่าในส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น 
ระยัะยัาวมาประกอบการพ่จารณาประเมินผู้ลเงินบำาเหน็จรางวัลและเงินชั่ด้เชั่ยัแก่พนักงานหร่อลูกจ้างข้องธนาคารหร่อ
บุคคลใด้ท้�ทำากิจการให้กับธนาคาร โด้ยัคณะกรรมการเป็นผูู้้พ่จารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์์ท้�เหมาะสมในการจ่ายั 
โด้ยัจ่ายัให้แก่ผูู้้ทำาการประจำาหร่อไม่ประจำาก็ได้้ต่ามท้�ฝ่ายัจัด้การนำาเสนอ ในปี 2563 ธนาคารจ่ายัค่าต่อบแทนในรูปข้อง 
เงินเด้่อนข้องผูู้้บริหารระดั้บรองกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไปหร่อผูู้้ซ่ึ่�งด้ำารงต่ำาแหน่งเท้ยับเท่าและผูู้้บริหารในสายังานบัญชั่ ้
และการเงินจำานวน 14 คน ต่ามนิยัามผูู้้บริหารข้องสำานักงานก.ล.ต่. รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 113.08 ล้านบาท และจ่ายัค่า
ต่อบแทนข้องผูู้้บริหารระดั้บผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไปจำานวน 51 คน ต่ามนิยัามผูู้้บริหารข้องธปท. รวมเป็น 
เงินทั�งสิ�น 307.10 ล้านบาท
 
(2) ค่�ตัอบแที่นอื�น

ในปี 2563 ธนาคารได้้สมทบเงินเข้้ากองทุนสำารองเล้�ยังชั่้พให้แก่ผูู้้บริหารระด้ับรองกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ข้้�นไปหร่อ 
ผูู้้ซ่ึ่�งด้ำารงต่ำาแหน่งเท้ยับเท่าและผูู้้บริหารในสายังานบัญชั่้และการเงิน จำานวน 12 คน ต่ามนิยัามผูู้้บริหารข้องสำานักงาน 
ก.ล.ต่. รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 5.0 ล้านบาท และสมทบเงินเข้้ากองทุนสำารองเล้�ยังชั่้พระด้ับผูู้้ชั่่วยักรรมการผูู้้จัด้การใหญ่ 
ข้้�นไปจำานวน 48 คน ต่ามนิยัามผูู้้บริหารข้องธปท. รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 14.27 ล้านบาท
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ปีระวัตัิคณะกิรรม้กิ�รธน�ค�ร ณ วันที่ี� 28 กิุม้ภ�พันธ์ 2564

1
อายุ 69 ปี

ตัำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธนาคาร

กรรมการ และประธานสำารอง
คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน 
สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 5 พฤศจิกายัน 2551

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

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

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-    PowerTalk#11-Preparing The Board for A Post-Covid World
- Corporate Reform and Performance Workshop Towards Development of Economic  
 Recovery Plan
-  BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of Bank Negara Malaysia
-  Risk Posture Workshop
-  The Cooler Earth Summit-Profit with a Purpose
-  The Cooler Earth Summit-Sustainability Careers/Building a Sustainable World
-  The Cooler Earth Summit- Regulation and Board Intervention
-  AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors
-  Sustainability Leadership Training by UNEP FI and WWF for Board of Directors
-  IT Security Awareness Forum
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
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กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม่.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Malaysian Investment Banking Association
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Asian Banking School Sdn Bhd
2555 - ปัจจุบัน Trustee Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ CIMB Investment Bank Bhd

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2563 กรรมการ Pure Circle Limited
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการ CIMB - Principal Asset Management Bhd
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 Trustee CIMB Foundation
2549 - ก.พ. 2558 กรรมการท่�มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd
2549 - ก.พ. 2558 ท่�ปรึกษา CIMB Investment Bank Bhd
2548 - 2559 ประธานกรรมการ Tanjong PCL
2548 - 2557 กรรมการ CIMB Securities International Pte Ltd.
2542 - 2549 กรรมการบริหาร CIMB Investment Bank Bhd
2536 - 2542 ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร CIMB Investment Bank Bhd
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อายุ 68 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา 
และการกำากับดู้แลกิจการ  กรรมการ Board 
Risk and Compliance Committee

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 26 มิถืุนายัน 2563

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสต่ร์ดุ้ษัฎ้บัณฑ์ิต่ บัณฑ์ิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ์ 
 มหาวิทยัาลัยักรุงเทพธนบุรี 
-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต่ มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์
-   ปริญญาต่รีวิทยัาศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ (ธรณ้วิทยัา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั
-    หลักสูต่รผูู้้บริหารระด้ับสูง (วต่ท.) รุ่นท้� 1 สถืาบันวิทยัาการต่ลาด้ทุน
-    ประกาศน้ยับัต่ร Project Investment Appraisal and Management  
 และประกาศน้ยับัต่ร Global Leadership จาก Harvard University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หล้ักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หล้ักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

120   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/  บมจ. สหยูเน่�ยน
 กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการสรรหาแล้ะ
 กำาหนดค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ แล้ะกรรมการ บมจ. บ้านปู
 บรรษัทภิบาล้แล้ะสรรหา 

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยอ่สเทิร์น กรุ๊ป โฮล้ดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเล้เซ่ย)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเล้เซ่ย)

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 -  2 ก.ย.2563 ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
2555 - 1 ก.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
2555 - 1 ก.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International (Netherlands) B.V.
2557 - 1 ก.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International America Corporation
2557  - 2 ก.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
2557 - 1 ก.ย. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
2550 - 2562 กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโล้ย่พระจอมเกล้้า เจ้าคุณทหาร ล้าดกระบัง
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2561 - 2562 กรรมการ/ กรรมการ บมจ.พีท่ท่ โกล้บอล้ เคมิคอล้
 บริหารความเส่�ยง
2557 - 2561 กรรมการ/ ประธาน บมจ.พีท่ท่ โกล้บอล้ เคมิคอล้
 กรรมการบริหารความเส่�ยง
2552 - 2560 กรรมการอิสระ/  บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานกรรมการสรรหา
 แล้ะพิจารณาค่าตอบแทน
2558 - 2560 หัวหน้าคณะทำางาน การพัฒนาคล้ัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 กลุ้่ม Bioeconomy (New S-Curve)
2557 - 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูป สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโล้ย ่
 วิจัย นวัตกรรม
 แล้ะทรัพย์สินทางปัญญา/ 
 คณะกรรมาธิการพล้ังงาน

รายงานประจำาปี
2563 121



3
อายุ 62 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการต่รวจสอบ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 26 มิถืุนายัน 2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาเอก ปรัชั่ญาดุ้ษัฎ้บัณฑ์ิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ์ มหาวิทยัาลัยัเวสเทิร์น 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต่ (การเงิน) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี นิต่ิศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี บริหารธุรกิจบัณฑ์ิต่ (บัญชั่้และการเงิน) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-   หล้ักสูตรประกาศน่ยบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นท่� 31/2561 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-  หล้ักสูตรวิทยาการผู้นำาไทย-จ่น รุ่นท่� 1  มหาวิทยาล้ัยหัวเฉ่ยวเฉล้ิมพระเก่ยรติร่วมกับมหาวิทยาล้ัยปักกิ่ง        
-  TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นท่� 5 สมาคมบริษัทจดทะเบ่ยนไทย ร่วมกับ   
 สถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แล้นด์     
-  หล้ักสูตรประกาศน่ยบัตรธรรมาภิบาล้ทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่� 5
    สถาบันพระปกเกล้้าแล้ะแพทยสภา
-  หล้ักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพล้ังงาน รุ่นท่� 8  สถาบันวิทยาการพล้ังงาน
-  หล้ักสูตร “ภูมิพล้ังแผ่นดิน” สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่� 2  จุฬาล้งกรณ์มหาวิทยาล้ัย
-  หล้ักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื�อสังคม” (นมธ.) รุ่นท่� 2 มหาวิทยาล้ัยธรรมศาสตร์
-  การบริหารจัดการด้านความมั�นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นท่� 4  สมาคมวิทยาล้ัยป้องกันราชอาณาจักร  
-  หล้ักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่� 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
-  หล้ักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าแล้ะการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่� 5 สถาบันวิทยาการการค้า   
 มหาวิทยาล้ัยหอการค้าไทย
-   หล้ักสูตรต่อต้านการทุจริตสำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-   หล้ักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตล้าดทุน (วตท.) รุ่นท่� 12  สถาบันวิทยาการตล้าดทุน
-   หล้ักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นท่� 16/2545  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-  Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte, Ltd.
- หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หล้ักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

122   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วีเอ็น จำากัด 

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Amata Township Long Thanh Join Stock Company
พ.ค.2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Amata City Long Thanh Join Stock Company
2561- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   Amata City Bien Hoa, Vietnam
2561- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร
2561- ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจ่นศึกษา    
  มหาวิทยาล้ัยหัวเฉ่ยวเฉล้ิมพระเก่ยรติ
2560 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบ่ยนไทย (TLCA)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการท่�มิใช่ผู้บริหาร/  สภาธุรกิจตล้าดทุนไทย (FETCO)
 รองประธานกรรมการ  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์เพิ�มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
  ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูล้นิธิทิสโก้เพื�อการกุศล้

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย.2563 - ก.ย.2563 กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจ่ คอร์ปอเรชั�น
2561 - ส.ค. 2562 กรรมการท่�มิใช่ผู้บริหาร/  ตล้าดหล้ักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/ 
 อนุกรรมการตรวจสอบ/ 
 อนุกรรมการบรรษัทภิบาล้แล้ะ
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ประเทศไทย  
2558 – 2562 ประธานคณะกรรมการโครงการ  กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
 SHIFT Fund Facility Investment
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบ่ยนไทย (TLCA)
2553 - เม.ย. 2562 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร/   บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเช่ยล้กรุ๊ป
 ประธานกรรมการบริหาร
2553 - 2559 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร/  บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเช่ยล้กรุ๊ป   
 ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารกลุ้่มทิสโก้
2552 - 2553 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร/  บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเช่ยล้กรุ๊ป
 กรรมการคณะกรรมการบริหาร/ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
2553 - เม.ย. 2562 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร/   บมจ. ธนาคารทิสโก้
 ประธานกรรมการบริหาร
2557 - 2561 กรรมการท่�มิใช่ผู้บริหาร/  บจ. หล้ักทรัพย์ ทิสโก้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2557 - 2560 กรรมการอิสระ/  บล้จ. ทิสโก้
 ประธานกรรมการบริษัท/ 
 กรรมการตรวจสอบ
2554 - 2560 กรรมการ บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้

รายงานประจำาปี
2563 123



4
อายุ 64 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ 

กรรมการต่รวจสอบ
กรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา 
และการกำากับดู้แลกิจการ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 20 เมษัายัน 2561

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.)
 George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนต่ิบัณฑ์ิต่ไทยั
-  ปริญญาต่รี นิต่ิศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ (เก้ยัรต่ินิยัมอันด้ับ 2) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นท่� 104/2556  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

124   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรียล้เอสเตท
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ. ฟินันซ่า
 ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
 แล้ะกำาหนดค่าตอบแทน

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บจ. หล้ักทรัพย์ ฟินันซ่า 

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม่.ค. 2560 - ส.ค. 2562 ผู้อำานวยการงานกฎหมายกลุ้่ม บมจ. ธนบุรี เฮล้ท์แคร์ กรุ๊ป
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 กรรมการบริษัทในเครือ   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand)
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)  
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 Senior Associate บจ. ท่�ปรึกษากฎหมายสากล้
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 Partner บจ. ท่�ปรึกษากฎหมายสากล้
มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532 เล้ขานุการ ศาล้แรงงานกล้าง
ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530 ผู้พิพากษา ศาล้จังหวัดนครราชส่มา
ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529 ผู้พิพากษา ศาล้คด่เด็กแล้ะเยาวชนจังหวัดนครราชส่มา
ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528 ผู้พิพากษา ศาล้แขวงสุรินทร์
ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาล้แขวงสุรินทร์

รายงานประจำาปี
2563 125



5
อายุ 66 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ 

กรรมการต่รวจสอบ
ประธานกรรมการ Board Risk 
and Compliance Committee

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 13 ธันวาคม 2561

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาเอก (คอมพ่วเต่อร์) University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-   ปริญญาโท (คอมพ่วเต่อร์) University of  Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาต่รี (สถืิต่ิ) Macquarie University, 
 ประเทศออสเต่รเล้ยั (Colombo Plan Scholarship)

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ รุ่นท่� 1/2559 ส
 มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่� 1/2558 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-    หล้ักสูตร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นท่� 14/2557 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หล้ักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นท่� 6/2556 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หล้ักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นท่� 172/2556 
 (ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หล้ักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นท่� 1/2556
- หล้ักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
- หล้ักสูตร The Four Roles of Leadership Programme 
 ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้ะเทคโนโล้ย่แห่งชาติ (NSTDA)
-  นักศึกษา วตท. รุ่นท่� 1 ของสถาบันวิทยาการตล้าดทุน ตล้าดหล้ักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics  
 Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
- หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หล้ักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

126   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานคณะกรรมการรักษาความมั�นคง
 คณะกรรมการนโยบายฯ ปล้อดภ้ยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บจ. ชิค รีพับบล้ิค
 กรรมการตรวจสอบ
2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการร่วม บจ. วตท. เพื�อสังคม

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2552 - 2563 กรรมการอิสระ  บมจ. หล้ักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหล้ักทรัพย์
2560 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล้็กทรอนิกส์
2558 - 2562 ปรึกษาประธานมูล้นิธิ มูล้นิธิแม่ฟ้าหล้วง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานบริหารแล้ะพัฒนาองค์ความรู้ 
  (องค์การมหาชน)
2555 - 2561 กรรมการ  คณะกรรมการระบบชำาระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 (ผู้เช่�ยวชาญระบบสารสนเทศ)
2558 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
  (องค์การมหาชน) 
2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยแล้ะพัฒนา
  กิจการกระจายเส่ยง กิจการโทรทัศน์ แล้ะกิจการ
  โทรคมนาคมเพื�อประโยชน์สาธารณะ
2553 - 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคด่พิเศษ กรมสอบสวนคด่พิเศษ 
  กระทรวงยุติธรรม

รายงานประจำาปี
2563 127



6
อายุ 62 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ 

กรรมการต่รวจสอบ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 18 เมษัายัน 2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาโท บัญชั่้มหาบัณฑ์ิต่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั
-  ปริญญาต่รี บัญชั่้บัณฑ์ิต่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั
-  ประกาศน้ยับัต่รผูู้้สอบบัญชั่้ชั่ั�นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั
-  ผูู้้สอบบัญชั่้รับอนุญาต่แห่งประเทศไทยั 
-  ผูู้้สอบบัญชั่้รับอนุญาต่ท้�ได้้รับความเห็นชั่อบจากสำานักงาน ก.ล.ต่.
-  ผูู้้สอบบัญชั่้รับอนุญาต่ในการประเมินระบบการควบคุมภิายัใน และระเบ้ยับวิธ้ปฏิิบัต่ิ
 ในด้้านการลงทุน และด้้านอ่�นๆ ท้�เก้�ยัวข้้อง กรมการประกันภิัยั กระทรวงพาณิชั่ยั์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-    หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience 
- หล้ักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่� 300/2020 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

128   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ มหาวิทยาล้ัยนวมินทราธิราช
 ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาล้ัย
 นวมินทราธิราช
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการ สภาวิชาช่พบัญช่  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญช่
 รับอนุญาต

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - 2563 กรรมการในคณะอนุกรรมการ สภาวิชาช่พบัญช่  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้ทรงคุณวุฒิเก่�ยวกับการทดสอบ
 การปฏิบัติงานสอบบัญช่
 ด้านวิชาการสอบบัญช่
2549 - 2561 Director of Auditing Office บจ. ด่ล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช่
2539 - 2561 Audit Partner บจ. ด่ล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช่
2541 - 2560 กรรมการในคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาช่พสอบบัญช่ (ก.บช.)  
 ทดสอบการทดสอบความรู้ สภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ของผู้สอบบัญช่รับอนุญาต
2551 - 2554 ท่�ปรึกษาในคณะท่�ปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการกำากับหล้ักทรัพย์
 ด้านการสอบบัญช่  แล้ะตล้าดหล้ักทรัพย์
 (เดิมคณะท่�ปรึกษาด้านวินัย
 ผู้สอบบัญช่)
2548 - 2554  กรรมการในคณะกรรมการ สภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 วิชาช่พด้านการสอบบัญช่
2544 - 2547 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนา สมาคมนักบัญช่แล้ะผู้สอบบัญช่รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 วิชาช่พแล้ะการศึกษาต่อเนื�อง
2544 - 2546 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหล้ักทรัพย์
 เพื�อพิจารณาผล้การปฏิบัติงาน แล้ะตล้าดหล้ักทรัพย์
 ของผู้สอบบัญช่
2543 - 2544 กรรมการในคณะกรรมการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหล้ักทรัพย์
 การศึกษา แล้ะตล้าดหล้ักทรัพย์

รายงานประจำาปี
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7
อายุ 58 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ 

กรรมการและประธานสำารอง Board Risk  
and Compliance Committee

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 18 เมษัายัน 2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาโท วิทยัาศาสต่ร์ประยัุกต่์ (Applied Science) University of Waterloo
- ปริญญาต่รี วิทยัาศาสต่ร์ (Science) McGill University

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Director Certification Programme (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
-   หล้ักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หล้ักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

130   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. ติงส์ ออน เน็ต
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูโรโว เซาท์อ่สท์ เอเช่ย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดิจิเวล้ท์
2561 - ปัจจุบัน ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อ่เล้ิร์นนิต่้ (ประเทศไทย)   

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ก.ย. 2562  ผู้อำานวยการ บจ. เคพีเอ็มจ่ ภูมิไชย ท่�ปรึกษาธุรกิจ
2540 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล้ คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย)
2535 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด 
  (ประเทศไทย)
2533 - 2540  Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
2531 - 2533 Manager Bell Canada Enterprises

รายงานประจำาปี
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8
อายุ 36 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการ

กรรมการ Board Risk  
and Compliance Committee

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 24 กันยัายัน 2563

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago
- Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and New Zealand

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตร Director’s Bootcamp by Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หล้ักสูตร Bank Capital Adequacy Under Basel III by Fitch Learning 
- หล้ักสูตร Introduction to Corporate Directorship by Institute of Corporate Directors Malaysia
- หล้ักสูตร Financial Fundamentals for Boards by Institute of Corporate Directors Malaysia
- หล้ักสูตร Strategic Risk Management by Institute of Corporate Directors Malaysia
- หล้ักสูตร Risk Management & Internal Control Systems by Asia School of Business  
- หล้ักสูตร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module A (Bank) 
 by Asia School of Business   
- หล้ักสูตร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module B (Bank) 
 by Asia School of Business
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

132   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Mount Terra Investments Limited
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Mount Gading Ventures Sdn Bhd
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Gunung Nuang Ventures Limited
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Teluk Dalam Investments Limited
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Pagon Hill Investments Limited 
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน Vice President Khazanah Nasional Berhad, Malaysia

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2555 - ต.ค. 2557 Audit Manager   Ernst & Young, USA

รายงานประจำาปี
2563 133



9
อายุ 47 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการ (ม้อำานาจลงนามผูู้กพัน)

กรรมการ Board Risk  
and Compliance Committee

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 30 มกราคม 2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- วิทยัาศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ (สาข้าเศรษัฐศาสต่ร์) London School of Economics
- Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England  

and Wales

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตร CFA charterholder as awarded by the CFA Institute
- หล้ักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

134   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน Head,  CIMB Group Holding Bhd
 Group Wholesale Banking  
ปัจจุบัน  Deputy CEO, Malaysia CIMB Bank Malaysia

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- 30 ก.ย.2563 Group Chief Operating Officer CIMB Group Holding Bhd
2561 - 2561 ผู้บริหารสูงสุด  RHB Group
 Group Wholesale Banking
2559 - 2561 กรรมการบริหาร/ประธาน Malaysia Airlines
 เจ้าหน้าท่�บริหารด้านการเงิน
2558 - 2558 กรรมการบริหาร Khazanah Nasional
2548 - 2558 กรรมการผู้จัดการ CIMB Investment Bank

รายงานประจำาปี
2563 135



10
อายุ 51 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการ (ม้อำานาจลงนามผูู้กพัน)

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 6 ตุ่ลาคม 2563

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Master in Arts (MA) (Economics) Cambridge University 
- Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW) 

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร PNB Senior Management Retreat 2019 โดย PNB 
- หล้ักสูตร IT Blueprint : Post - Visioning Workshop โดย Ernst & Young Tax Consultants Sdn Bhd
- หล้ักสูตร PNB Leadership Forum 2019 - From Governance to Performance โดย PNBRI 
- หล้ักสูตร PNB Leadership Forum 2019 - Positive Autocracy : Leadership Model for Industry 4.0  
 โดย PNBRI
- หล้ักสูตร Leadership In Digital World 0 Managing Integration Of Digital Strategies, 
 Technology Execution And Measurement For Leaders  โดย Marcus Evans (M) Sdn Bhd 
- หล้ักสูตร Contingency Funding Plan (CFP) Simulation Exercise - Business Continuity  
 Management Committee โดย PNB 
- หล้ักสูตร PNB Corporate Summit 2019 - Rebooting Corporate Malaysia โดย PNBRI 
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

136   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มิ.ย. 2563 -   ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารของกลุ้่ม/  CIMB Group Holdings Berhad
 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารของกลุ้่ม/  CIMB Bank Berhad
 กรรมการท่�เป็นผู้บริหาร

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 -พ.ค. 2563  กรรมการท่�ไม่ใช่กรรมการอิสระ/  Sime Darby Berhad
 ประธานท่�ไม่ใช่กรรมการบริหาร
ม.ค.2560 - พ.ค. 2563 กรรมการท่�ไม่ใช่กรรมการอิสระ/  Velesto Energy Berhad
 ประธานท่�ไม่ใช่กรรมการบริหาร
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 President & Group CEO Permodalan Nasional Berhad
ก.ย. 2552 - ก.พ. 2559 CEO Ekuiti Nasional Berhad
2544 - ส.ค. 2552 Group CEO/ED Media Prima Bhd

รายงานประจำาปี
2563 137



11
อายุ 51 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการ (ม้อำานาจลงนามผูู้กพัน)

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 8 กุมภิาพันธ์ 2564

ตัำ�แหน่ง
กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
และผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่ 
และรักษัาการผูู้้บริหารสูงสุด้พาณิยั์ธนกิจ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 กุมภิาพันธ์  2564

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Bachelor of Business (Major in Banking & Finance) 
 Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเต่รเล้ยั

138   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 2561- ม.ค. 2564 Group Chief Operations Officer CIMB Bank Bhd
พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Regional Head, Consumer  CIMB Bank Bhd
 Strategic Business Support 
เม.ย. 2558 - พ.ค. 2559 Head, Regional Projects CIMB Bank Bhd
ก.ค. 2556 - ม่.ค. 2558 Head Strategy, ASEAN  CIMB Bank Bhd
 business solutions & Projects
ก.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Designate Head, Retail Banking CIMB Bank Bhd / Bank of Commerce, 
  Philippines
ต.ค. 2550 - มิ.ย. 2556 Senior Vice President,  CIMB Bank Bhd
 Head of  Sales Management - 
 Consumer Sales & Distribution
พ.ค. 2550 - ต.ค. 2550 Vice President /  Alliance Bank Bhd 
 Regional Sales Manager
ก.ค. 2549 – พ.ค. 2550 Senior Manager, Partnership  Prudential Assurance Malaysia Bhd 
 Distrbution, Bancassurance
ก.ค. 2548 - ก.ค. 2549 Head, Mobile Sales OCBC, Malaysia 
เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2548 Head, Sales Development  OCBC, Malaysia 
 and Coaching
มิ.ย. 2542 - เม.ย. 2546 Branch Manager OCBC, Singapore 
เม.ย. 2539 - พ.ค. 2542 Assistant Manager,  OCBC, Singapore 
 Credit & Marketing Officer

รายงานประจำาปี
2563 139



ปีระวัตัิผู่้บริห�รระด้ับสำูง ณ วันที่ี� 28 กิุม้ภ�พันธ์ 2564

1
อายุ 51 ปี

ตัำ�แหน่ง
กรรมการ (ม้อำานาจลงนามผูู้กพัน)

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 8 กุมภิาพันธ์ 2564

ตัำ�แหน่ง
กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
และผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่ 
และรักษัาการผูู้้บริหารสูงสุด้พาณิยั์ธนกิจ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 กุมภิาพันธ์  2564

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Bachelor of Business (Major in Banking & Finance) 
 Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเต่รเล้ยั 

140   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 2561- ม.ค. 2564 Group Chief Operations Officer CIMB Bank Bhd
พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Regional Head, Consumer  CIMB Bank Bhd
 Strategic Business Support 
เม.ย. 2558 - พ.ค. 2559 Head, Regional Projects CIMB Bank Bhd
ก.ค. 2556 - ม่.ค. 2558 Head Strategy, ASEAN  CIMB Bank Bhd
 business solutions & Projects
ก.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Designate Head, Retail Banking CIMB Bank Bhd / Bank of Commerce, 
  Philippines
ต.ค. 2550 - มิ.ย. 2556 Senior Vice President,  CIMB Bank Bhd
 Head of  Sales Management - 
 Consumer Sales & Distribution
พ.ค. 2550 - ต.ค. 2550 Vice President /  Alliance Bank Bhd 
 Regional Sales Manager
ก.ค. 2549 – พ.ค. 2550 Senior Manager, Partnership  Prudential Assurance Malaysia Bhd 
 Distrbution, Bancassurance
ก.ค. 2548 - ก.ค. 2549 Head, Mobile Sales OCBC, Malaysia 
เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2548 Head, Sales Development  OCBC, Malaysia 
 and Coaching
มิ.ย. 2542 - เม.ย. 2546 Branch Manager OCBC, Singapore 
เม.ย. 2539 - พ.ค. 2542 Assistant Manager,  OCBC, Singapore 
 Credit & Marketing Officer

รายงานประจำาปี
2563 141



2
อายุ 60 ปี

ตัำ�แหน่ง
ท้�ปร้กษัากรรมการผูู้้จัด้การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 กุมภิาพันธ์ 2564

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถืาบันบัณฑ์ิต่พัฒน บริหารศาสต่ร์ 
-  ปริญญาต่รี วิศวกรรมศาสต่ร์ มหาวิทยัาลัยัสงข้ลานครินทร์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- วิทยาล้ัยป้องกันราชอาณาจักร 
-   หล้ักสูตร Market Risk for Treasury Products,  
 New York  institute of Finance (Financial Times) 
-  หล้ักสูตร Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore 
-   หล้ักสูตร Treasury Training Scheme, The  
 Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore 
 • Offshore Deposit Market 
 • Foreign Exchange Arithmetic 
 • Financial Future 
 • Options 
 • Citibank Bourse Game 
- หล้ักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

142   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการตล้าดการเงินไทย  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564 กรรมการ   บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
1 ก.ย.  2563 - 31 ม.ค. 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
 แล้ะประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
 แล้ะผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจ
 ขนาดใหญ่ แล้ะรักษาการ
 ผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ
2557 - ต.ค. 2563 ผู้บริหารสูงสุดร่วม  บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
 ธุรกิจขนาดใหญ่แล้ะ
 ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
ม่.ค. 2554 - 18 ส.ค. 2563 กรรมการ บจ. หล้ักทรัพย์ ซ่จ่เอส-ซ่ไอเอ็มบ่ (ประเทศไทย)
23 เม.ย. 2556 -  พ.ค. 2562 กรรมการ สมาคมตล้าดตราสารหน่้ไทย
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อายุ 54 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยัง

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 มกราคม 2560

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado   
   โบลเด้อร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Senior Credit Officer Workshop Standard Chartered Bank ประเทศไทย
-  หล้ักสูตร Assets Valuation Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
-  หล้ักสูตร Executive Program INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรั�งเศส
-  หล้ักสูตร Engaging & Managing People Standard Chartered Bank ล้อนดอน
-  หล้ักสูตร Market  Risks Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
-  หล้ักสูตร Credit  Skills  Assessment (OMEGA) Standard Chartered Bank
-  หล้ักสูตร Corporate Finance Deutsche Bank AG ประเทศสิงคโปร์
-  หล้ักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA), CIMB Thai Bank Public Company Limited
-  หล้ักสูตร Data Governance CIMB Thai Bank Public Company Limited
-  หล้ักสูตร Leading into the Future CIMB Thai Bank Public Company Limited
-  หล้ักสูตร Onboarding Session for CIMB Leader 
 CIMB Thai Bank Public Company Limited

144   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ม่อำานาจ บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั�น   

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559 ผู้บริหารสูงสุด ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจ่ สาขากรุงเทพฯ
 ด้านบริหารความเส่�ยง
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื�อ ธนาคารฮ่องกงแล้ะเซ่�ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั�น จำากัด 
  (เอชเอสบ่ซ่) ประเทศไทย
2548 - 2551 ท่�ปรึกษา - Alternate  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
 Investment Group
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 สายงานบริหารสินทรัพย์
 กลุ้่มพิเศษ
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อายุ 48 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจข้นาด้ใหญ่

ผูู้้บริหารสูงสุด้บรรษััทธุรกิจและวาณิชั่ธนกิจ 

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 กันยัายัน 2556

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาต่รี (สาข้าบัญชั่้) มหาวิทยัาลัยัเกษัต่รศาสต่ร์ 
- โครงการนักเรียันทุนแลกเปล้�ยัน AFS

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่� 73/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2551)
- หล้ักสูตรผู้บริหารตล้าดทุน CMA-GMS รุ่นท่� 2 (CMA-GMS2) 
 ตล้าดหล้ักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559)

146   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ธนาคารธนชาต
 ท่มธุรกิจลู้กค้ารายใหญ่ 2
ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 สายงานสถาบันธนกิจ
ม่.ค. 2550 - ก.ย. 2551 กรรมการผู้จัดการ บจ. หล้ักทรัพย์ ซิต่้คอร์ป (ประเทศไทย) 
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5
อายุ 63 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้สารสนเทศและปฏิิบัต่ิการ

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 4 มกราคม 2560

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาต่รี สาข้า วิทยัาศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ (เศรษัฐศาสต่ร์ – การเกษัต่ร) 
มหาวิทยัาลัยัเชั่้ยังใหม่

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Core Operations, Managing People, Citibank, Singapore                            
- หล้ักสูตร Custody Services, E-Business, Citibank, Singapore and Hong Kong        
- หล้ักสูตร Process Management, Quality ISO, Citibank, Singapore                       
- หล้ักสูตร Risk in Financial Market, Citibank, Philippines 
- หล้ักสูตร Executive Program, Columbia Business School, Columbia University
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กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559  ท่�ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2551 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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6
อายุ 56 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ต่รวจสอบภิายัใน

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  22 กุมภิาพันธ์ 2553

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาโท (พาณิชั่ยัศาสต่ร์มหาบัณฑ์ิต่) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์
-  ปริญญาต่รี (บัญชั่้บัณฑ์ิต่) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program
-  หล้ักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
-  หล้ักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
-     หล้ักสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2562 
 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารแล้ะสถาบันการเงิน
-     หล้ักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-     หล้ักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

150   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - 2551 ผู้อำานวยการอาวุโส  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2549 - 2550 Senior Audit Manager,  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 Group Internal Audit 
2549 Head of Compliance ธนาคารคาล้ิยง สาขากรุงเทพฯ
2546 - 2548 Head of ASEAN Hub Audit ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ่ สาขากรุงเทพฯ
 (Excl. Indonesia and Singapore)
2535 - 2548 Country Head of  ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ่ สาขากรุงเทพฯ
 Audit – Thailand
2529 - 2535 ผู้ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ฝ่ายกำากับแล้ะตรวจสอบ
 ธนาคารพาณิชย์
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7
อายุ 47 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ทรัพยัากรบุคคล

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  30 ธันวาคม 2559

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยัาลัยัเกษัต่รศาสต่ร์
-  ปริญญาต่รี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Program (ปี 2556)
-   หล้ักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching (ปี 2556)
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กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร บมจ. เอฟดับบล้ิวด่ ประกันช่วิต
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล้
2554 รักษาการ ผู้บริหาร ธนาคารฮ่องกงแล้ะเซ่�ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั�น
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล้
2548 - 2554 ผู้อำานวยการ ธนาคารฮ่องกงแล้ะเซ่�ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั�น
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล้

รายงานประจำาปี
2563 153



8
อายุ 49 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้การเงิน

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  30 ธันวาคม 2559

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาต่รี เศรษัฐศาสต่ร์ Macquarie University ประเทศออสเต่รเล้ยั

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- CIMB-INSEAD Leadership Programme  – Cohort 8
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 – สมาคมบริษัทจดทะเบ่ยนไทย 
- E-Learning CFO’s Refresher Course 2020 – ตล้าดหล้ักทรัพย์แห่งประเทศไทย

154   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บล้จ. พรินซิเพิล้ จำากัด

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - 2559 ผู้อำานวยการ สายการเงินกลุ้่ม CIMB Bank
2548 - 2551 ฝ่ายบัญช่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2543 - 2548 ผู้จัดการ PriceWaterhouseCoopers/IBM

รายงานประจำาปี
2563 155
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อายุ 46 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจรายัยั่อยั

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  2 มกราคม 2563

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath สหราชั่อาณาจักร
-   ปริญญาต่รีวิศวกรรมศาสต่ร์ (เก้ยัรต่ินิยัมอันด้ับ 1) 
 University College London สหราชั่อาณาจักร

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตร CIMB-INSEAD Executive Development Programme, Cohort 4

156   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย ออโต้
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซ่ท่ คอล้

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 -ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
2562 - 2563 กรรมการ บจ. เวิล้ด์ล้่ส
2559 - 2562 ผู้บริหารสูงสุดกล้ยุทธ์ บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
2556 - 2558 ผู้จัดการทั�วไป บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย CIMB Bank 
  สาขาล้อนดอน
2554 - 2556 ผู้บริหารสูงสุด – การบริหาร Private Equity – Portfolio Management 
 พอร์ต Private Equity (CIMB Group)

รายงานประจำาปี
2563 157



10
อายุ 57 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ส่�อสารองค์กร

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  1 เมษัายัน 2553

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถืาบันบัณฑ์ิต่พัฒนบริหารศาสต่ร์ 
- ปริญญาต่รี ครุศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตรผู้บริหารการสื�อสารมวล้ชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเส่ยงแล้ะกิจการโทรทัศน์ (บสส.)        
 รุ่นท่� 9  ปี 2562 สถาบันอิศรา
-    A Business Creativity (ABC) รุ่นท่� 8 ปี 2561 มหาวิทยาล้ัยศรีปทุม
-    วิทยาล้ัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่� 59 (2559-2560)
-   หล้ักสูตรผู้บริหารระดับสูง “CIMB Leadership” รุ่นท่� 3 INSEAD University

158   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่�  บมจ. บัตรกรุงไทย
 บริหารสื�อสารการตล้าด

รายงานประจำาปี
2563 159
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อายุ 51 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้กำากับการปฏิิบัต่ิงาน

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  24 กุมภิาพันธ์ 2560

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis, 
 University of Nottingham, U.K.
- Master of Business Administration in Finance, 
 University of Texas at San Antonio, U.S.A.
- บริหารธุรกิจบัณฑ์ิต่ สาข้าวิชั่าการจัด้การทั�วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  หล้ักสูตร Central Bank Course
- หล้ักสูตร Bourse Game ซิต่้แบงค์
- หล้ักสูตร Commercial Banking Course
- หล้ักสูตร Risk Management in Financial Institutions
- หล้ักสูตร Macroeconomic Management, SEACEN, ประเทศมาเล้เซ่ย
- หล้ักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 25/2016 (ACPG) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หล้ักสูตร Company Secretary Program Class 70/2016 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-    หล้ักสูตร Director Certification Program 276/2019 (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

160   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 Executive Vice President,  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 Compliance
ม่.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 Executive Vice President,  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 Compliance & Procedure Sector
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558 Executive Director,  ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
 Head of Compliance
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 Assistant Vice President,  ธนาคารดอยซ์แบงค์
 Compliance

รายงานประจำาปี
2563 161
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อายุ 39 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้กลยัุทธ์

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  1 สิงหาคม 2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- Bachelor of Arts in Computer Science and Economics of 
 Cornell University, Ithaca, นิวยัอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-  CIMB-INSEAD Leadership Programme  – Cohort 7

162   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 – 31 ก.ค. 2562 กรรมการ Corporate Strategy  CIMB Bank Berhad
 and Planning

รายงานประจำาปี
2563 163
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อายุ 49 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกิจบริหารเงิน

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  29 กรกฎาคม 2563

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-  ปริญญาต่รี คณะเศรษัฐศาสต่ร์ University of Washington

ป็ระวัติิกัารอบีรม

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

164   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2563 รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย 
 รองสายธุรกิจบริหารเงิน
16 พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
 รองสายบริหารเงิน   
15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไทย
 บริหารเงินแล้ะค้าผล้ิตภัณฑ์การเงิน
พ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 Head of Fixed Income and  Credit Agricole-CIB Bank, Bangkok
 Capital Markets (Treasurer)
ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2552 Head of Rates for SE Asia ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์
ก.ย. 2536 - ก.ค. 2545 Senior Trader, IRD ธนาคารฮ่องกงแล้ะเซ่้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั�น 

รายงานประจำาปี
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14
อายุ 54 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้�  1 พฤษัภิาคม  2562

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- วิทยัาศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ (วท.บ.) / วิศวกรรมเคม้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั
- วิทยัาศาสต่ร์มหาบัณฑ์ิต่(วท.ม.) / วิทยัาศาสต่ร์คอมพ่วเต่อร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั

ป็ระวัติิกัารอบีรม

- หล้ักสูตร Leader as a coach
- หล้ักสูตร Marketing in Action
- หล้ักสูตร Practical Trade Finance
- หล้ักสูตร Working Capital Solution
- หล้ักสูตร Blue Ocean

166   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - 2561 Head of Transaction Banking บมจ. ธนาคาร ธนชาต
2557 - 2557  Head of TB Product and  บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 Channel Management
2555 - 2556 Head of GTS Channel  บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 Management
2552 - 2555 Head of Business Channel  บมจ. ธนาคาร ทหารไทย
 and Network Management
2542 - 2552 Head of Solution Delivery บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

รายงานประจำาปี
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15
อายุ 52 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้  บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 สิงหาคม  2561

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
 มหาวิทยัาลัยัเซึ่นต่์หลุยัส์ มลรัฐมิสซึู่รี� ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาต่รี บัญชั่้บัณฑ์ิต่ มหาวิทยัาลัยัธรรมศาสต่ร์ 

ป็ระวัติิกัารอบีรม

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

168   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2561 ผู้อำานวยการอาวุโส  บมจ. ธนาคาร ยูโอบ่ (ไทย)
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ

รายงานประจำาปี
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16
อายุ 40 ปี

ตัำ�แหน่ง
ผูู้้บริหารสูงสุด้กฎหมายั 

วันที่ี�ได้้รับแตั่งตัั�ง 
วันท้� 1 พฤษัภิาคม 2561

กิ�รถือหุ้นในธน�ค�ร
จำานวนหุ้นท้�ถื่อ ณ สิ�นปี พ.ศ. 2563
- โด้ยัต่นเอง -ไม่ม้-
- โด้ยัคู่สมรส หร่อบุต่รท้�ยัังไม่บรรลุนิต่ิภิาวะ -ไม่ม้-

คุณวุฒิทางกัารศึกัษา

-   นิต่ิศาสต่ร์มหาบัณฑ์ิต่ เก้ยัรต่ินิยัมด้้เยั้�ยัม มหาวิทยัาลัยัวอร์ริก สหราชั่อาณาจักร
- นิต่ิศาสต่ร์บัณฑ์ิต่ เก้ยัรต่ินิยัมอันด้ับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยัาลัยั

ป็ระวัติิกัารอบีรม

-   หล้ักสูตรอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพการบริหาร  (หล้ักสูตรสำาหรับผู้บริหารหญิง) 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดน่เซ่ย
- หล้ักสูตรการ  Coaching ให้เกิดผล้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
- หล้ักสูตรพัฒนาส่งเสริมสำาหรับทนายท่�ปรึกษา  บริษัท คล้ิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

170   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กิ�รด้ำ�รงตัำ�แหน่งกิรรม้กิ�รในบริษัที่ กิิจกิ�ร/องค์กิรอื�น
แลัะปีระสำบกิ�รณ์ที่ำ�ง�น

บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บีริษัทที�ไม่ ใช่บีริษัทจดทะเบีียนในติลัาดหลัักัทรัพื่ย์ฯ แลัะกัิจกัาร/องค์กัรอ่�น

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ป็ระสบีกัารณ์ทÓงาน

ช่วงเวล้า  ตำาแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - 2561 ผู้อำานวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย บมจ. ซ่ไอเอ็มบ่ไทย
2557 - 2559 ผู้อำานวยการอาวุโส 
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
2555 - 2557 ผู้อำานวยการอาวุโส  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
 ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
2552 - 2555 ผู้อำานวยการ  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
 ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
2550 - 2552 ท่�ปรึกษากฎหมายอาวุโส บจ. คล้ิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 

รายงานประจำาปี
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คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการประกอบด้้วยักรรมการธนาคารจำานวน 3 คน เป็น
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท้�ไม่เป็นผูู้้บริหาร 1 คน โด้ยัม้ประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั�งน้� คณะกรรมการกำาหนด้
ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ ม้ความรับผู้ิด้ชั่อบหลักเป็นไปต่ามท้�กำาหนด้ไว้ในกฎบัต่รคณะกรรมการ
กำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ และนโยับายัการกำากับดู้แลกิจการข้องธนาคาร

ในปี 2563 คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการม้การประชัุ่มทั�งสิ�น 13 ครั�ง ซึ่่�งม้ 
การด้ำาเนินงานท้�สำาคัญด้ังน้� 

1. คัด้เล่อกกรรมการ และผูู้้บริหารธนาคารท้�ม้คุณสมบัติ่เหมาะสมเพ่�อด้ำารงต่ำาแหน่งต่่างๆ ได้้แก่ ต่ำาแหน่งรักษัาการ
กรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร และต่ำาแหน่งกรรมการผูู้้จัด้การใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�
บริหาร โด้ยักำาหนด้ค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่น์อ่�นๆ ท้�เหมาะสมกับภิาระหน้าท้�และความรับผิู้ด้ชั่อบ เพ่�อเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิ ก่อนนำาเสนอข้ออนุมัติ่ต่่อธนาคารแห่งประเทศไทยั

2. พ่จารณาการแต่่งตั่�งกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสูงข้องบริษััทในเคร่อข้องธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พ่จารณาให้ความเห็นชั่อบ

3. จัด้ให้ม้การประเมินการปฏิิบัติ่งานข้องผูู้้บริหารระด้ับสูงเท้ยับกับเป้าหมายัและหลักเกณฑ์์การปฏิิบัต่ิงาน และนำาเสนอ
ผู้ลการประเมินต่่อคณะกรรมการธนาคารเพ่�อพ่จารณากำาหนด้ค่าต่อบแทนและผู้ลประโยัชั่น์ท้�เหมาะสม

4. ทบทวนและพ่จารณาการปรับเงินเด้่อนและโบนัสประจำาปีโด้ยัรวมข้องพนักงานธนาคาร และนำาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิ

5. ทบทวนนโยับายัการกำากับดู้แลกิจการ สำาหรับกรรมการและพนักงานข้องธนาคาร เพ่�อให้เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์ ์
การกำากับดู้แลกิจการข้องหน่วยังานกำากับดู้แลท้�เก้�ยัวข้้อง และนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารพ่จารณาอนุมัติ่ 

6. ดู้แลและให้คำาแนะนำาการทบทวนแผู้นส่บทอด้ต่ำาแหน่ง (Succession Planning) ซึ่่�งเป็นกระบวนการสำาคัญ 
ในการเต่รียัมการส่บทอด้ต่ำาแหน่งงานสำาคัญๆ ท้�ม้ผู้ลกระทบอยั่างสูงหากข้าด้ผูู้้ส่บทอด้ (Critical Position)  

7. ทบทวนแนวปฏิิบัต่ิด้้านการกำากับดู้แลกิจการเพ่�อให้หน่วยังานท้�เก้�ยัวข้้องนำาไปปฏิิบัต่ิ และนำาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพ่จารณาอนุมัต่ิเพ่�อส่งเสริมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ข้องธนาคาร

8. ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิ้การพนักงาน

คณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการพ่จารณาแล้วเห็นว่าค่าต่อบแทนข้องกรรมการและ 
ผูู้้บริหารในปี 2563 ม้ความเหมาะสมกับภิาระหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบ ผู้ลการปฏิิบัติ่งานข้องแต่่ละบุคคล ภิาวะเศรษัฐกิจ
โด้ยัรวม และผู้ลประกอบการข้องธนาคาร

(นายัอนนต่์ สิริแสงทักษิัณ)
ประธานคณะกรรมการกำาหนด้ค่าต่อบแทน 
สรรหา และการกำากับดู้แลกิจการ

172   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



คณะกรรมการต่รวจสอบธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั จำากัด้ (มหาชั่น) ประกอบด้้วยักรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน  ปัจจุบัน
คณะกรรมการต่รวจสอบข้องธนาคารประกอบด้้วยั 

1. นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล  ประธานคณะกรรมการต่รวจสอบ
2. นายัชั่าญมนู  สุมาวงศ์  กรรมการ
3. ด้ร.รอม  หิรัญพฤกษั์  กรรมการ 
4. นายันิต่ิ  จ่งนิจนิรันด้ร์  กรรมการ 
                                                            
คณะกรรมการต่รวจสอบปฏิิบัต่ิหน้าท้�ต่ามข้อบเข้ต่ ความรับผู้ิด้ชั่อบท้�ระบุในกฎบัต่รคณะกรรมการต่รวจสอบ และ 
ต่ามท้�ได้้รับมอบหมายัจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการต่รวจสอบสนับสนุนการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ข้อง
ธนาคารในเร่�องความรับผู้ิด้ชั่อบ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความซึ่่�อสัต่ยั์ รวมถ่ืงการต่รวจสอบและถื่วงดุ้ล  
เพ่�อรักษัาไว้ซ่ึ่�งผู้ลประโยัชั่น์สูงสุด้ข้องผูู้้ม้ส่วนได้้เส้ยัข้องธนาคาร  ในระหว่างปี 2563 ม้การประชัุ่มคณะกรรมการ 
ต่รวจสอบรวม 15 ครั�ง เป็นการประชัุ่มร่วมกับฝ่ายัจัด้การ ผูู้้บริหารกลุ่มงานท้�เก้�ยัวข้้อง ผูู้้ต่รวจสอบภิายัใน และ 
ผูู้้ต่รวจสอบบัญชั่้ โด้ยัได้้รายังานผู้ลการประชัุ่มให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั�ง ซึ่่�งการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ข้อง 
คณะกรรมการต่รวจสอบม้สาระสำาคัญด้ังน้�

งบกิ�รเงิน
สอบทานงบการเงินประจำาไต่รมาส รายังวด้คร้�งปี และงวด้ประจำาปีข้องธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและบริษััทยั่อยั
ร่วมกับผูู้้สอบบัญชั่้และผูู้้บริหารสูงสุด้การเงิน เพ่�อพ่จารณาความครบถื้วนถืูกต่้องข้องการแสด้งข้้อมูลในงบการเงิน 
และหมายัเหตุ่ประกอบงบการเงินต่ามมาต่รฐานการรายังานทางการเงินและหลักการบัญชั่้ท้�รับรองทั�วไป รวมถ่ืง 
ข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมายัต่่างๆ ท้�เก้�ยัวข้้องกับธุรกิจธนาคารและบริษััทในเคร่อ  

ระบบกิ�รควบคุม้ภ�ยใน
สอบทานความเพียังพอข้องระบบการควบคุมภิายัใน รวมถ่ืงการควบคุมด้้านเทคโนโลยั้สารสนเทศและการรับม่อ 
ภิัยัคุกคามไซึ่เบอร์ โด้ยัพ่จารณาจากผู้ลการต่รวจสอบภิายัในข้องผูู้้ต่รวจสอบภิายัใน ผู้ลการต่รวจสอบข้องผูู้้สอบบัญชั่้
ผู้ลการต่รวจสอบข้องผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญจากภิายันอกด้้านเทคโนโลย้ัสารสนเทศ และผู้ลการต่รวจสอบโด้ยัหน่วยังานกำากับ 
ดู้แลข้องทางการท้�เก้�ยัวข้้องกับธนาคารและบริษััทในเคร่อ เพ่�อให้มั�นใจว่าการควบคุมภิายัในและกระบวนการจัด้ทำา
รายังานทางการเงินม้ประสิทธิผู้ล คณะกรรมการต่รวจสอบม้การต่ิด้ต่ามดู้แลให้ม้การด้ำาเนินการแก้ไข้ประเด้็นท้�พบจาก 
การต่รวจสอบให้เป็นไปอยั่างเหมาะสมภิายัในเวลาท้�กำาหนด้ นอกจากนั�น คณะกรรมการต่รวจสอบได้้แนะนำาให้ธนาคาร 
จัด้ทำาและ/หร่อปรับปรุงนโยับายัและข้ั�นต่อนการปฏิิบัติ่งานเพ่�อเสริมสร้างระบบการควบคุมภิายัในให้ด้้ข้้�น

ระบบกิ�รบริห�รคว�ม้เสำี�ยง
สอบทานความม้ประสิทธิผู้ลข้องกระบวนการและระบบการบริหารความเส้�ยังร่วมกับผูู้้บริหารสูงสุด้บริหารความเส้�ยัง 
โด้ยัพ่จารณาจากรายังานการบริหารความเส้�ยังด้้านต่่างๆ และแนวทางในการจัด้การปัจจัยัความเส้�ยังและความเส้ยัหายั
ท้�เกิด้ข้้�น เพ่�อให้มั�นใจว่าระบบการบริหารความเส้�ยังม้ความเหมาะสม
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กิ�รปีฎิิบัติัตั�ม้กิฎิระเบียบ
สอบทานความม้ประสิทธิผู้ลข้องการปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑ์์ต่ามท้�หน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการกำาหนด้ รวมทั�งต่ิด้ต่าม
และควบคุมให้ม้การด้ำาเนินการแก้ไข้ประเด็้นข้้อต่รวจพบต่ามรายังานการต่รวจสอบข้องหน่วยังานกำากับดู้แลข้องทางการ
อยั่างเหมาะสมโด้ยัฝ่ายัจัด้การ

ผู่้ตัรวจสำอบภ�ยนอกิ
สอบทานและประเมินความเป็นอิสระ คุณวุฒิด้้านวิชั่าชั่้พ และผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องผูู้้ต่รวจสอบภิายันอก รวมถ่ืงข้อบเข้ต่
โด้ยัรวมข้องการต่รวจสอบงบการเงินประจำางวด้คร้�งปีและประจำาปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล อ้กทั�งพ่จารณา
คัด้เล่อกผูู้้สอบบัญช้ั่ และกำาหนด้ค่าต่อบแทนข้องผูู้้สอบบัญชั่้ภิายันอกท้�เหมาะสม นำาเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร 
เพ่�อนำาเสนอต่่อท้�ประชัุ่มผูู้้ถื่อหุ้นเพ่�อพ่จารณาอนุมัต่ ิ

ธุรกิรรม้ขึ้องธน�ค�รกิับบุคคลัหร่อกิิจกิ�รที่ี�เกิี�ยวขึ้้องกิัน
สอบทานและประเมินธุรกรรมข้องธนาคารกับบุคคลหร่อกิจการท้�เก้�ยัวข้้องกันหร่อธุรกรรมท้�อาจม้ความข้ัด้แยั้งทาง 
ผู้ลประโยัชั่น์ ก่อนนำาเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพ่�อพ่จารณาอนุมัต่ิ

กิ�รกิำ�กิับดู้แลัง�นตัรวจสำอบภ�ยใน
สอบทานและอนุมัติ่กฎบัต่รและนโยับายังานต่รวจสอบภิายัใน แนวทางการประเมินความเส้�ยังเพ่�อการวางแผู้น 
การต่รวจสอบประจำาปี และแผู้นการต่รวจสอบประจำาปี คณะกรรมการต่รวจสอบทำาการสอบทานผู้ลการต่รวจสอบภิายัใน 
ให้คำาแนะนำา และต่ิด้ต่ามการด้ำาเนินการแก้ไข้ประเด้็นข้้อสังเกต่จากการต่รวจสอบเป็นประจำาทุกเด้่อน  

จากการปฏิิบัติ่ภิารกิจข้องคณะกรรมการต่รวจสอบต่ามบทบาทหน้าท้�และความรับผู้ิด้ชั่อบข้้างต่้น คณะกรรมการ 
ต่รวจสอบม้ความเห็นว่ารายังานการเงินและการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลข้องธนาคารและบริษััทในเคร่อม้ความถูืกต่้องต่ามท้�ควร 
ในสาระสำาคัญและสอด้คล้องกับมาต่รฐานการรายังานทางการเงินและหลักการบัญชั่้ท้�รับรองทั�วไป ระบบการควบคุม
ภิายัใน การบริหารความเส้�ยัง การกำากับดู้แลการปฏิิบัติ่งานให้ถืูกต่้องต่ามกฎระเบ้ยับข้องทางการ และกระบวนการ 
ต่รวจสอบภิายัในท้�ม้ความเป็นอิสระและสอด้คล้องกับมาต่รฐานงานต่รวจสอบ ม้ความเพียังพอเพ่�อสนับสนุนการด้ำาเนิน
ธุรกิจข้องธนาคารในปัจจุบัน  

(นางอรนุชั่ อภิิศักด้ิ์ศิริกุล)
ประธานคณะกรรมการต่รวจสอบ

174   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



คณะกรรมการธนาคารเป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบต่่องบการเงินข้อง ธนาคาร ซ้ึ่ไอเอ็มบ้ ไทยั จำากัด้ (มหาชั่น) และบริษััทยั่อยั และ
สารสนเทศทางการเงินท้�ปรากฏิในรายังานประจำาปี งบการเงินด้ังกล่าวจัด้ทำาข้้�นต่ามมาต่รฐานการบัญชั่้ท้�รับรองทั�วไป
ในประเทศไทยั และต่ามมาต่รฐานการบัญชั่้สากล โด้ยัเล่อกใชั่้นโยับายับัญช้ั่ท้�เหมาะสมและถื่อปฏิิบัต่ิอยั่างสมำ�าเสมอ 
ต่ลอด้จนใชั่้ดุ้ลพ่นิจอยั่างระมัด้ระวังและใชั่้ประมาณการท้�ด้้ท้�สุด้ในการจัด้ทำา ม้การเปิด้เผู้ยัข้้อมูลสำาคัญอยั่างเพียังพอใน
หมายัเหตุ่ประกอบงบการเงิน รวมทั�งการปฏิิบัต่ิต่ามประกาศข้องธนาคารแห่งประเทศไทยั ข้้อบังคับข้องต่ลาด้หลักทรัพยั์
แห่งประเทศไทยั และข้้อกำาหนด้ข้องสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยั์และต่ลาด้หลักทรัพยั์

คณะกรรมการธนาคารได้้จัด้ให้ม้และด้ำารงรักษัาไว้ซ่ึ่�งระบบการควบคุมภิายัในท้�ม้ประสิทธิผู้ลเพ่�อให้มั�นใจได้้อยั่างม้เหตุ่ผู้ล
ว่าการบันท่กข้้อมูลทางบัญช้ั่ม้ความถืูกต่้อง ครบถื้วน และเพียังพอท้�จะด้ำารงรักษัาไว้ซึ่่�งทรัพยั์สิน และเพ่�อให้ทราบจุด้
อ่อนเพ่�อป้องกันมิให้เกิด้การทุจริต่หร่อการด้ำาเนินการท้�ผู้ิด้ปกต่ิอยั่างม้สาระสำาคัญ

ในการน้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการต่รวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยักรรมการท้�มิใชั่่ผูู้้บริหารเป็นผูู้้ดู้แลรับ
ผู้ิด้ชั่อบเก้�ยัวกับคุณภิาพข้องรายังานทางการเงินและระบบควบคุมภิายัใน โด้ยัความเห็นข้องคณะกรรมการต่รวจสอบเก้�ยัว
กับเร่�องน้� ปรากฏิในรายังานข้องคณะกรรมการต่รวจสอบซึ่่�งแสด้งไว้ในรายังานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารม้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภิายัในข้องธนาคารโด้ยัรวมอยัู่ในระด้ับท้�น่าพอใจ และสามารถื
สร้างความเช่ั่�อมั�นอยั่างม้เหตุ่ผู้ลต่่อความเชั่่�อถื่อได้้ในงบการเงินข้องธนาคารและบริษััทยั่อยั ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563
 

(นายัโอมาร์ ซึ่ิด้ด้ิก บิน อามิน โนเออร์ ราชั่ิด้) (นายัพอล วอง ชั่้ คิน)
กรรมการ กรรมการ
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เสนอผูู้้ถื่อหุ้นข้องธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั จำากัด้ (มหาชั่น)

คว�ม้เห็น
ข้้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสด้งฐานะการเงินรวมข้องธนาคาร ซึ่้ไอเอ็มบ้ ไทยั จำากัด้ 
(มหาชั่น) (ธนาคาร) และบริษััทยั่อยั (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 
ผู้ลการด้ำาเนินงานรวมและผู้ลการด้ำาเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสด้รวมและกระแสเงินสด้เฉพาะธนาคารสำาหรับ 
ปีสิ�นสุด้วันเด้้ยัวกัน โด้ยัถูืกต่้องต่ามท้�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการรายังานทางการเงิน และหลักเกณฑ์์ข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยัท้�เก้�ยัวข้้องกับการจัด้ทำาและนำาเสนอรายังานทางการเงินต่ามท้�เปิด้เผู้ยัในหมายัเหตุ่ประกอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้้อ 2 และข้้อ 3  

งบกิ�รเงินที่ี�ตัรวจสำอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบด้้วยั
• งบแสด้งฐานะการเงินรวมและงบแสด้งฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกำาไรข้าด้ทุนเบ็ด้เสร็จรวมและงบกำาไรข้าด้ทุนเบ็ด้เสร็จเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ�นสุด้วันเด้้ยัวกัน 
• งบแสด้งการเปล้�ยันแปลงส่วนข้องเจ้าข้องรวมและงบแสด้งการเปล้�ยันแปลงส่วนข้องเจ้าข้องเฉพาะธนาคาร 

สำาหรับปีสิ�นสุด้วันเด้้ยัวกัน 
• งบกระแสเงินสด้รวมและงบกระแสเงินสด้เฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ�นสุด้วันเด้้ยัวกัน และ
• หมายัเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซ่ึ่�งรวมถ่ืงนโยับายัการบัญชั่้ท้�สำาคัญและหมายัเหตุ่ 

เร่�องอ่�น ๆ

เกิณฑ์ในกิ�รแสำด้งคว�ม้เห็น 
ข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชั่้ ความรับผู้ิด้ชั่อบข้องข้้าพเจ้าได้้กล่าวไว้ ในส่วนข้อง 
ความรับผู้ิด้ชั่อบข้องผูู้้สอบบัญชั่้ต่่อการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายังานข้องข้้าพเจ้า 
ข้้าพเจ้าม้ความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารต่ามข้้อกำาหนด้จรรยัาบรรณข้องผูู้้ประกอบวิชั่าชั่้พบัญชั่้ท้�กำาหนด้
โด้ยัสภิาวิชั่าชั่้พบัญชั่้ในส่วนท้�เก้�ยัวข้้องกับการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้้าพเจ้า 
ได้้ปฏิิบัต่ิต่ามความรับผู้ิด้ชั่อบด้้านจรรยัาบรรณอ่�น ๆ ซึ่่�งเป็นไปต่ามข้้อกำาหนด้เหล่าน้� ข้้าพเจ้าเชั่่�อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชั่้ท้�ข้้าพเจ้าได้้รับเพียังพอและเหมาะสมเพ่�อใชั่้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้า

เร่�องสำำ�คัญในกิ�รตัรวจสำอบ
เร่�องสำาคัญในการต่รวจสอบค่อเร่�องต่่าง ๆ ท้�ม้นัยัสำาคัญท้�สุด้ต่ามดุ้ลยัพ่นิจเยั้�ยังผูู้้ประกอบวิชั่าชั่้พข้องข้้าพเจ้า 
ในการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับงวด้ปัจจุบัน ข้้าพเจ้าได้้ระบุเร่�อง ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุน 
ด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นสำาหรับเงินให้สินเช่ั่�อแก่ลูกหน้� ภิาระผูู้กพันวงเงินสินเช่ั่�อ และสัญญาคำ�าประกันทาง การเงิน  
เป็นเร่�องสำาคัญในการต่รวจสอบและได้้นำาเร่�องน้�มาพ่จารณาในบริบทข้องการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะธนาคารโด้ยัรวมและในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้า ทั�งน้� ข้้าพเจ้าไม่ได้้แสด้งความเห็นแยักต่่างหากสำาหรับเร่�องน้�
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ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นสำาหรับเงินให้สินเชั่่�อแก่ลูกหน้� ภิาระผูู้กพันวงเงินสินเชั่่�อ และสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน

อ้างถ่ืงหมายัเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 3.3.1 เร่�องมาต่รฐานการรายังานทางการเงินเก้�ยัวกับ 
เคร่�องม่อทางการเงิน ข้้อ 12 เร่�องการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลเก้�ยัวกับเงินให้สินเช่ั่�อแก่ลูกหน้� และข้้อ 25 เร่�องการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลท้�เก้�ยัวกับ 
ประมาณการหน้�สิน

เงินให้สินเช่ั่�อแก่ลูกหน้�ถื่อเป็นส่วนสำาคัญข้องสินทรัพยั์รวม
ซ่ึ่�งคิด้เป็นร้อยัละ 54.47 ข้องสินทรัพยั์รวมโด้ยั ณ วันท้� 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้สินเช่ั่�อรวมข้องกลุ่มกิจการประกอบ
ด้้วยัเงินให้สินเช่ั่�อข้องภิาคธุรกิจธนาคาร คิด้เป็นร้อยัละ 83.24 
และลูกหน้�ต่ามสัญญาเชั่่าซ่ึ่�อจากการด้ำาเนินงานข้องบริษััทยั่อยั 
คิด้เป็นร้อยัละ 16.76 ผูู้้บริหารประมาณค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้าน
เครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นสำาหรับเงินให้สินเช่ั่�อเฉพาะรายั สินเชั่่�อ
ทั�งหมด้โด้ยัรวม ภิาระผูู้กพันวงเงินสินเชั่่�อ และสัญญาคำ�าประกัน
ทางการเงิน โด้ยัใชั่้ทั�งข้้อมูลเชั่ิงปริมาณและพ่จารณาปัจจัยัเชั่ิง
คุณภิาพซึ่่�งม้ความซึ่ับซึ่้อน 

ข้้าพเจ้าให้ความสำาคัญในการต่รวจสอบเร่�องด้ังกล่าวเน่�องจาก 
ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นภิายัใต่้
มาต่รฐานการรายังานทางการเงิน ฉบับท้� 9 เร่�อง เคร่�องม่อ
ทางการเงิน กำาหนด้ให้ ใชั่้แบบจำาลองท้�ซึ่ับซึ่้อนและสมมต่ิฐาน 
ท้�สำาคัญท้� เก้�ยัวข้้องกับสภิาพทางเศรษัฐกิจในอนาคต่และ 
ความสามารถืในการชั่ำาระหน้�

อ้กทั�งผูู้้บริหารใชั่้ดุ้ลยัพ่นิจท้�สำาคัญในการประมาณค่าเผู่้�อ
ผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นต่ามมาต่รฐานการ
รายังานทางการเงินในเร่�องด้ังต่่อไปน้�

• จัด้ทำาแบบจำาลองเป็นแบบกลุ่มลูกหน้� เพ่�อใชั่้ ในการ
คำานวณค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้
ข้้�น โด้ยัแบบจำาลองม้ความซัึ่บซึ่้อนและใชั่้ดุ้ลยัพ่นิจใน
การพ่จารณาความเหมาะสมข้องการสร้างแบบจำาลอง

• การระบุเงินให้สินเช่ั่�อแก่ลูกหน้�ท้�เคยัม้ความเส้�ยังด้้าน
เครด้ิต่เพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญ

• สมมติ่ฐานท้�ใชั่้ ในแบบจำาลองค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้าน
เครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น เชั่่น กระแสเงินสด้ท้�คาด้ว่าจะ
ได้้รับในอนาคต่ ข้้อมูลท้�ม้การคาด้การณ์ไปในอนาคต่
 ข้องปัจจัยัทางเศรษัฐศาสต่ร์มหภิาค ค่าความน่าจะ
เป็นถื่วงนำ�าหนักในแต่่ละสถืานการณ์จำาลอง และสำารอง
ท้�ธนาคารตั่�งไว้รองรับปัจจัยัอ่�นท้�ไม่สามารถืใส่ในแบบ
จำาลองได้้ (Management Overlay) ในชั่่วงสถืานการณ์
 การระบาด้ข้อง COVID-19 และ

• ข้้อมูลและสมมต่ิฐานท้�สำาคัญท้�ม้ผู้ลต่่อค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุน 
ด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นสำาหรับลูกหน้�แต่่ละรายั
ท้�เป็นสาระสำาคัญ เชั่่น กระแสเงินสด้ท้�คาด้ว่าจะได้้รับ 
ในอนาคต่ และราคาประเมินหลักประกัน

ข้้าพเจ้าได้้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการนำามาใชั่้ และ
ทด้สอบความม้ประสิทธิผู้ลข้องการปฏิิบัต่ิการควบคุมหลักเก้�ยัวกับ
ข้้อมูลท้�เข้้าสู่ระบบ และการคำานวณค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�
คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นในระบบ ด้ังต่่อไปน้�

• ข้้าพเจ้าทด้สอบการควบคุมข้องผูู้้บริหารต่่อความถูืกต่้อง
ข้องข้้อมูลท้�ใชั่้ ความเหมาะสมข้องวิธ้การคำานวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคุมภิายัในท้�เก้�ยัวข้้องกับการประมวล
ผู้ลเพ่�อประเมินความน่าเชั่่�อถื่อข้องผู้ลลัพธ์ในการตั่�งค่าเผู้่�อผู้ล
ข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น

• ข้้าพเจ้าทด้สอบการควบคุมหลักทั�งการควบคุมแบบอัต่โนมัต่ิ
และการควบคุมโด้ยับุคคล โด้ยัข้้าพเจ้าให้ผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญด้้าน
เทคโนโลย้ัสารสนเทศข้องข้้าพเจ้าทด้สอบการควบคุมการ
เข้้าถ่ืงระบบ และการควบคุมในการคำานวณค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุน 
ด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น รวมทั�งความถูืกต่้องข้องยัอด้
คงเหล่อข้องบัญชั่้ลูกหน้�ท้�นำามาใชั่้ ในการคำานวณ นอกจากน้� 
ข้้าพเจ้ายัังได้้ทด้สอบการควบคุมภิายัในเก้�ยัวกับความถูืกต่้อง 
ข้องการนำาข้้อมูลเข้้าสู่ระบบท้�ใชั่้ในการคำานวณค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุน 
ด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น มูลค่าหลักประกัน และการโอนย้ัายั 
ข้้อมูล

• ข้้าพเจ้าทด้สอบการควบคุมข้องการกำากับดู้แลการพัฒนาแบบ
จำาลองค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น และการ
แก้ ไข้แบบจำาลอง ซ่ึ่�งรวมถ่ืงการอนุมัต่ิการใชั่้แบบจำาลอง การดู้แล
ต่ิด้ต่าม และการทด้สอบแบบจำาลอง

• ข้้าพเจ้าทด้สอบการควบคุมข้องผูู้้บริหารในการสอบทานและ 
การอนุมั ติ่การตั่� งค่า เผู้่� อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้
ว่าจะเกิด้ข้้�น โด้ยัข้้าพเจ้าได้้อ่านรายังานการประชัุ่มข้อง 
คณะกรรมการหลักข้องกลุม่กจิการ ได้้แก่ คณะกรรมการต่รวจสอบ 
คณะกรรมการด้้านความเส้�ยัง คณะกรรมการจัด้การ และ 
คณะกรรมการธนาคารข้องกลุ่มกิจการ

รายงานประจำาปี
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นอกจากน้�ผูู้้บริหารได้้ ใชั่้มาต่รการการให้ความชั่่วยัเหล่อ 
ลูกหน้�เพ่�มเติ่มในชั่่วงสถืานการณ์การระบาด้ข้อง COVID-19 
โด้ยัการปรับเง่�อนไข้การชั่ำาระหน้�ให้กับลูกหน้� เชั่่น ข้ยัายั
ระยัะเวลาการผู้่อนชั่ำาระ ลด้อัต่ราด้อกเบ้�ยั หร่อ ปรับปรุง
โครงสร้างหน้� ให้เหมาะสมต่ามสถืานะข้องลูกหน้� และจัด้ชั่ั�น 
ลูกหน้�ท้�เข้้ามาต่รการต่ามชั่ั�นเด้ิมก่อนการให้ความชั่่วยัเหล่อ
ต่ามหนังส่อเวียันธนาคารแห่งประเทศไทยัเร่�องมาต่รการ
การให้ความชั่่วยัเหล่อลูกหน้�ในชั่่วงสถืานการณ์การระบาด้
ข้อง COVID-19 ซ่ึ่� งม้ผู้ลกระทบต่่อการจัด้ชั่ั�นลูกหน้� 
และประมาณการค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่า 
จะเกิด้ข้้�น

ข้้าพเจ้าไม่พบประเด้็นจากการทด้สอบข้องข้้าพเจ้า จ่งทำาให้
ข้้าพเจ้าเช่ั่�อถื่อการควบคุมข้องกลุ่มกิจการและสามารถืใชั่้ผู้ลเพ่�อ
วัต่ถืุประสงค์ในการต่รวจสอบข้องข้้าพเจ้าได้้ นอกจากน้�ข้้าพเจ้ายััง
ได้้ปฏิิบัติ่งานอ่�นๆ ด้ังต่่อไปน้�

• ข้้าพเจ้าให้ผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญด้้านแบบจำาลองความเส้�ยังทางการเงิน
และผูู้้เชั่้�ยัวชั่าญด้้านเทคโนโลย้ัสารสนเทศข้องข้้าพเจ้าทด้สอบ
ความเหมาะสมข้องแบบจำาลองค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ 
ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นแบบกลุ่มลูกหน้� และชัุ่ด้คำาสั�งคอมพ่วเต่อร์ 
(สคริปท์ ) ในระบบท้� ใชั่้ ในการคำานวณค่า เ ผู่้�อผู้ลข้าด้ทุน 
ด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น นอกจากน้� ข้้าพเจ้าประเมินและ 
ทด้สอบวิธ้การรวมถ่ืงสมมต่ิฐานท้�สำาคัญ และความน่าเชั่่�อถื่อ
ข้องข้้อมูลท้�ใชั่้ ในแบบจำาลองค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้� 
คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น และพ่จารณาความสมเหตุ่สมผู้ลข้องข้้อมูล 
ท้�ม้การคาด้การณ์ ไปในอนาคต่โด้ยัเปรียับเท้ยับกับข้้อมูล 
ในต่ลาด้ 

• ข้้าพเจ้าทด้สอบโด้ยัการสุ่มเล่อกต่ัวอยั่างเงินให้ สินเชั่่�อ 
แก่ลูกหน้�และใชั่้ข้้อมูลต่่าง ๆ ท้�เก้�ยัวข้้องประกอบกับดุ้ลยัพ่นิจ
ข้องข้้าพเจ้าเพ่�อประเมินว่า กลุ่มต่ัวอยั่างลูกหน้�ม้ความเส้�ยัง
ด้้านเครด้ิต่เพ่�มข้้�นอยั่างม้นัยัสำาคัญ หร่อ หลักฐานข้้อเท็จ
จริงข้องการด้้อยัค่าหร่อไม่ และพ่จารณาความเหมาะสมข้อง 
การจัด้ชั่ั�นลูกหน้� ข้้าพเจ้าได้้ทำาการวิเคราะห์สินเช่ั่�อโด้ยัอิสระ 
โด้ยัเล่อกเงินให้สินเช่ั่�อต่ามเกณฑ์์ข้นาด้ความเส้�ยัง ข้้าพเจ้า 
ทด้สอบการจัด้อันดั้บความน่าเช่ั่�อถ่ือข้องเงินให้สินเช่ั่�อท้�จัด้ทำา 
โด้ยัธนาคารว่า เป็นไปต่ามนโยับายัการจัด้อันด้ับความน่าเช่ั่�อถ่ือ 
ภิายัในข้องธนาคาร

• ข้้าพเจ้าสุ่มเล่อกต่ัวอยั่างในการต่รวจความถืูกต่้อง และความ
ครบถื้วนข้องข้้อมูลข้องการจัด้ชั่ั�นลูกหน้�ต่ามมาต่รการการ
ให้ความชั่่วยัเหล่อลูกหน้�ในชั่่วงสถืานการณ์การระบาด้ข้อง  
COVID-19 ข้องธนาคารแห่งประเทศไทยั การคำานวณค่าเผู่้�อ 
ผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น และ กระทบยัอด้ค่า
เผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นระหว่างระบบเงิน 
ให้สินเชั่่�อและระบบบัญชั่้แยักประเภิทว่าถูืกต่้องต่รงกัน

• ข้้าพเจ้าทด้สอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติ่ข้อง
ผูู้้บริหารสำาหรับการตั่�ง Management Overlay ข้้าพเจ้า
ประเมินความเหมาะสมข้อง Management Overlay โด้ยัใชั่้
ประสบการณ์ด้้านธุรกิจธนาคารและความรู้ข้องข้้าพเจ้า และ
เง่�อนไข้สภิาพทางเศรษัฐกิจในปัจจุบัน
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เร่�องสำำ�คัญในกิ�รตัรวจสำอบ วิธีกิ�รตัรวจสำอบ

• กรณ้ค่าเผู่้�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นคำานวณ
เป็นแบบรายัสัญญา ข้้าพเจ้าประเมินความเพียังพอข้องค่าเผู่้�อ
ผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น โด้ยัสอบถืามในเชั่ิง
ทด้สอบเก้�ยัวกับหลักการการประมาณกระแสเงินสด้ในอนาคต่
ซึ่่�งจัด้ทำาโด้ยัผูู้้บริหาร และประเมินความเหมาะสมข้องประมาณ
การโด้ยัการต่รวจหลักฐานสนับสนุนท้�เก้�ยัวข้้องและได้้สอบถืาม
ผูู้้บริหารในรายัละเอ้ยัด้เก้�ยัวกับกระแสเงินสด้ท้�คาด้ว่าจะได้้รับ
จากลูกหน้�ในอนาคต่ ข้้าพเจ้าใชั่้ดุ้ลยัพ่นิจข้องผูู้้ประกอบวิชั่าชั่้พ
และหลักฐานจากภิายันอก (ถื้าม้) ในการประเมินความเหมาะสม
ข้องประมาณการกระแสเงินสด้ รวมถ่ืงการทด้สอบการคำานวณ
การคิด้ลด้กระแสเงินสด้

• สำาหรับมูลค่าข้องหลักประกันท้�ประเมินโด้ยัผูู้้ประเมินราคานั�น  
ข้้าพเจ้าได้้ประเมินคุณสมบัต่ิข้องผูู้้ประเมินราคาเหล่านั�น 
จากนั�นข้้าพเจ้าได้้สุ่มเล่อกต่ัวอยั่างการประเมินราคาเพ่�อ
ทด้สอบว่าผูู้้บริหารได้้ ใชั่้ราคาประเมินล่าสุด้ในการคำานวณ 
ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น ข้้าพเจ้าได้้
ประเมินความเหมาะสมข้องวิธ้การประเมินราคา โด้ยัพ่จารณา
ว่าผูู้้ประเมินราคาได้้ ใชั่้วิธ้การประเมินราคาต่ามเกณฑ์์ข้อง
หน่วยังานกำากับดู้แล นอกจากน้�ข้้าพเจ้ายัังได้้ทด้สอบความ
ข้องถูืกต่้องข้องการนำาราคาหลักประกันไปใชั่้ ในแบบจำาลอง 
ค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น

จากผู้ลการปฏิิบัติ่งานข้องข้้าพเจ้า ข้้าพเจ้าไม่พบความแต่กต่่างท้�ม้
สาระสำาคัญข้องค่าเผู้่�อผู้ลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�นต่าม
ท้�ผูู้้บริหารได้้ประเมินไว้

ขึ้้อมู้ลัแลัะเหตุักิ�รณ์ที่ี�เน้น
ข้้าพเจ้าข้อให้สังเกต่หมายัเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 2 และข้้อ 3 ท้�อธิบายัถ่ืง 
นโยับายัการบัญชั่้เก้�ยัวกับการนำาข้้อยักเว้นจากมาต่รการผู้่อนปรนชัั่�วคราวเพ่�อลด้ผู้ลกระทบจากสถืานการณ์ 
การแพร่ระบาด้ข้องโรคติ่ด้เช่ั่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้�ออกโด้ยัสภิาวิชั่าชั่้พบัญชั่้มาถื่อปฏิิบัต่ิ ทั�งน้� ความเห็น
ข้องข้้าพเจ้าไม่ได้้เปล้�ยันแปลงไปเน่�องจากเร่�องท้�ข้้าพเจ้าให้ข้้อสังเกต่น้�

ขึ้้อมู้ลัอื�น
กรรมการเป็นผูู้้รับผิู้ด้ชั่อบต่่อข้้อมูลอ่�น ข้้อมูลอ่�นประกอบด้้วยั ข้้อมูลซึ่่�งรวมอยัู่ในรายังานประจำาปี แต่่ไม่รวมถื่ง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ท้�อยูั่ในรายังานนั�น ข้้าพเจ้าคาด้ว่าข้้าพเจ้า 
จะได้้รับรายังานประจำาปีภิายัหลังวันท้�ในรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้น้� 
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ความเห็นข้องข้้าพเจ้าต่่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถ่ืงข้้อมูลอ่�น และข้้าพเจ้า 
ไม่ได้้ให้ความเชั่่�อมั�นต่่อข้้อมูลอ่�น

ความรับผู้ิด้ชั่อบข้องข้้าพเจ้าท้�เก้�ยัวเน่�องกับการต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารค่อ การอ่าน 
และพ่จารณาว่าข้้อมูลอ่�นม้ความข้ัด้แยั้งท้�ม้สาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หร่อกับความรู้ 
ท้�ได้้รับจากการต่รวจสอบข้องข้้าพเจ้า หร่อปรากฏิว่าข้้อมูลอ่�นม้การแสด้งข้้อมูลท้�ขั้ด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
หร่อไม่ 

เม่�อข้้าพเจ้าได้้อ่านรายังานประจำาปี หากข้้าพเจ้าสรุปได้้ว่าม้การแสด้งข้้อมูลท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้้าพเจ้า
ต่้องส่�อสารเร่�องด้ังกล่าวกับคณะกรรมการต่รวจสอบ

คว�ม้รับผ่ิด้ชอบขึ้องกิรรม้กิ�รต่ัองบกิ�รเงินรวม้แลัะงบกิ�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร
กรรมการม้หน้าท้�รับผู้ิด้ชั่อบในการจัด้ทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้� โด้ยัถืูกต่้อง 
ต่ามท้�ควรต่ามมาต่รฐานการรายังานทางการเงินและหลักเกณฑ์์ข้องธนาคารแห่งประเทศไทยัท้�เก้�ยัวข้้องกับการจัด้ทำา 
และนำาเสนอรายังานทางการเงิน และรับผู้ิด้ชั่อบเก้�ยัวกับการควบคุมภิายัในท้�กรรมการพ่จารณาว่าจำาเป็น เพ่�อให้สามารถื
จัด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท้�ปราศจากการแสด้งข้้อมูลท้�ขั้ด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต่หร่อข้้อผิู้ด้พลาด้ 

ในการจัด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผู้ิด้ชั่อบในการประเมินความสามารถืข้องกลุ่ม
กิจการและธนาคารในการด้ำาเนินงานต่่อเน่�อง เปิด้เผู้ยัเร่�องท้�เก้�ยัวกับการด้ำาเนินงานต่่อเน่�อง (ต่ามความเหมาะสม) 
และการใชั่้เกณฑ์์การบัญชั่้สำาหรับการด้ำาเนินงานต่่อเน่�อง เว้นแต่่กรรมการม้ความตั่�งใจท้�จะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร 
หร่อหยุัด้ด้ำาเนินงาน หร่อไม่สามารถืด้ำาเนินงานต่่อเน่�องต่่อไปได้้ 

คณะกรรมการต่รวจสอบม้หน้าท้�ชั่่วยักรรมการในการกำากับดู้แลกระบวนการในการจัด้ทำารายังานทางการเงินข้อง 
กลุ่มกิจการและธนาคาร

คว�ม้รับผ่ิด้ชอบขึ้องผู่้สำอบบัญชีตั่อกิ�รตัรวจสำอบงบกิ�รเงินรวม้แลัะงบกิ�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร
การต่รวจสอบข้องข้้าพเจ้าม้ วัต่ถืุประสงค์ เพ่�อให้ ได้้ความเชั่่�อมั�นอยั่างสมเหตุ่สมผู้ลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารโด้ยัรวมปราศจากการแสด้งข้้อมูลท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่ ไม่ว่าจะเกิด้ 
จากการทุจริต่หร่อข้้อผู้ิด้พลาด้ และเสนอรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ซึ่่�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้าอยูั่ด้้วยั ความเชั่่�อมั�น 
อยั่างสมเหตุ่สมผู้ลค่อความเช่ั่�อมั�นในระดั้บสูง แต่่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัต่ิงานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐาน 
การสอบบัญชั่้จะสามารถืต่รวจพบข้้อมูลท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท้�ม้อยูั่ ได้้ เสมอไป ข้้อมูลท้� 
ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอาจเกิด้จากการทุจริต่หร่อข้้อผู้ิด้พลาด้ และถ่ือว่าม้สาระสำาคัญเม่�อคาด้การณ์อยั่างสมเหตุ่สมผู้ล 
ได้้ว่ารายัการท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงแต่่ละรายัการ หร่อทุกรายัการรวมกันจะม้ผู้ลต่่อการตั่ด้สินใจทางเศรษัฐกิจข้อง 
ผูู้้ ใชั่้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้� 
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ในการต่รวจสอบข้องข้้าพเจ้าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชั่้ ข้้าพเจ้าได้้ ใชั่้ดุ้ลยัพ่นิจเย้ั�ยังผูู้้ประกอบวิชั่าชั่้พและ 
การสังเกต่และสงสัยัเยั้�ยังผูู้้ประกอบวิชั่าชั่้พต่ลอด้การต่รวจสอบ การปฏิิบัต่ิงานข้องข้้าพเจ้ารวมถื่ง

• ระบุและประเมินความเส้�ยังจากการแสด้งข้้อมูลท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต่หร่อข้้อผิู้ด้พลาด้ ออกแบบและปฏิิบัต่ิงานต่ามวิธ้การ 
ต่รวจสอบเพ่�อต่อบสนองต่่อความเส้�ยังเหล่านั�น และได้้หลักฐานการสอบบัญชั่้ท้� เพียังพอและเหมาะสม 
เพ่�อเป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้า ความเส้�ยังท้�ไม่พบข้้อมูลท้�ข้ัด้ต่่อข้้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
ซึ่่�งเป็นผู้ลมาจากการทุจริต่จะสูงกว่าความเส้�ยังท้�เกิด้จากข้้อผู้ิด้พลาด้ เน่�องจากการทุจริต่อาจเก้�ยัวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด้ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั่�งใจละเว้นการแสด้งข้้อมูล การแสด้งข้้อมูลท้�ไม่ต่รง 
ต่ามข้้อเท็จจริงหร่อการแทรกแซึ่งการควบคุมภิายัใน

• ทำาความเข้้าใจในระบบการควบคุมภิายัในท้�เก้�ยัวข้้องกับการต่รวจสอบ เพ่�อออกแบบวิธ้การต่รวจสอบท้�เหมาะสม 
กับสถืานการณ์ แต่่ไม่ใชั่่เพ่�อวัต่ถุืประสงค์ในการแสด้งความเห็นต่่อความม้ประสิทธิผู้ลข้องการควบคุมภิายัใน 
ข้องกลุ่มกิจการและธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมข้องนโยับายัการบัญชั่้ท้�กรรมการใชั่้และความสมเหตุ่สมผู้ลข้องประมาณการทางบัญชั่ ้ 
และการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลท้�เก้�ยัวข้้องซ่ึ่�งจัด้ทำาข้้�นโด้ยักรรมการ 

• สรุปเก้�ยัวกับความเหมาะสมข้องการใช้ั่เกณฑ์์การบัญชั่้สำาหรับการด้ำาเนินงานต่่อเน่�องข้องกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชั่้ท้�ได้้รับ และประเมินว่าม้ความไม่แน่นอนท้�ม้สาระสำาคัญท้�เก้�ยัวกับเหตุ่การณ์หร่อสถืานการณ์ท้�อาจ
เป็นเหตุ่ให้เกิด้ข้้อสงสัยัอยั่างม้นัยัสำาคัญต่่อความสามารถืข้องกลุ่มกิจการและธนาคารในการด้ำาเนินงานต่่อเน่�อง
หร่อไม่ ถื้าข้้าพเจ้าได้้ข้้อสรุปว่าม้ความไม่แน่นอนท้�ม้สาระสำาคัญ ข้้าพเจ้าต่้องกล่าวไว้ในรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ข้อง
ข้้าพเจ้าโด้ยัให้ข้้อสังเกต่ถ่ืงการเปิด้เผู้ยัข้้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท้�เก้�ยัวข้้อง หร่อถื้าการ
เปิด้เผู้ยัดั้งกล่าวไม่เพียังพอ ความเห็นข้องข้้าพเจ้าจะเปล้�ยันแปลงไป ข้้อสรุปข้องข้้าพเจ้าข้้�นอยูั่กับหลักฐานการสอบ
บัญชั่้ท้�ได้้รับจนถ่ืงวันท้�ในรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ข้องข้้าพเจ้า อยั่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หร่อสถืานการณ์ในอนาคต่ 
อาจเป็นเหตุ่ให้กลุ่มกิจการและธนาคารต่้องหยัุด้การด้ำาเนินงานต่่อเน่�อง 

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน่�อหาข้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโด้ยัรวม รวมถ่ืง 
การเปิด้เผู้ยัข้้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสด้งรายัการ และเหตุ่การณ์ในรูปแบบท้�ทำาให้ 
ม้การนำาเสนอข้้อมูลโด้ยัถูืกต่้องต่ามท้�ควรหร่อไม่

• ได้้รับหลักฐานการสอบบัญชั่้ท้�เหมาะสมอยั่างเพียังพอเก้�ยัวกับข้้อมูลทางการเงินข้องธนาคารภิายัในกลุ่มหร่อ 
กิจกรรมทางธุรกิจภิายัในกลุ่มกิจการเพ่�อแสด้งความเห็นต่่องบการเงินรวม ข้้าพเจ้ารับผิู้ด้ชั่อบต่่อการกำาหนด้ 
แนวทาง การควบคุมดู้แลและการปฏิิบัต่ิงานต่รวจสอบกลุ่มกิจการ ข้้าพเจ้าเป็นผูู้้รับผู้ิด้ชั่อบแต่่เพียังผูู้้เด้้ยัวต่่อ 
ความเห็นข้องข้้าพเจ้า

ข้้าพเจ้าได้้ส่�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบในเร่�องต่่าง ๆ ท้�สำาคัญซึ่่�งรวมถ่ืงข้อบเข้ต่และชั่่วงเวลาข้องการต่รวจสอบ
ต่ามท้�ได้้วางแผู้นไว้ ประเด้็นท้�ม้นัยัสำาคัญท้�พบจากการต่รวจสอบ และข้้อบกพร่องท้�ม้นัยัสำาคัญในระบบการควบคุมภิายัใน
หากข้้าพเจ้าได้้พบในระหว่างการต่รวจสอบข้องข้้าพเจ้า
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ข้้าพเจ้าได้้ ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการต่รวจสอบว่า ข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบัติ่ต่ามข้้อกำาหนด้จรรยัาบรรณท้�เก้�ยัวข้้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้้ส่�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบเก้�ยัวกับความสัมพันธ์ทั�งหมด้ ต่ลอด้จนเร่�องอ่�นซึ่่�งข้้าพเจ้า 
เชั่่�อว่าม้เหตุ่ผู้ลท้�บุคคลภิายันอกอาจพ่จารณาว่ากระทบต่่อความเป็นอิสระข้องข้้าพเจ้าและมาต่รการท้�ข้้าพเจ้า 
ใชั่้เพ่�อป้องกันไม่ให้ข้้าพเจ้าข้าด้ความเป็นอิสระ

จากเร่�องท้�ส่�อสารกับคณะกรรมการต่รวจสอบ ข้้าพเจ้าได้้พ่จารณาเร่�องต่่าง ๆ ท้�ม้นัยัสำาคัญท้�สุด้ในการต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวด้ปัจจุบันและกำาหนด้เป็นเร่�องสำาคัญในการต่รวจสอบ ข้้าพเจ้าได้้ 
อธิบายัเร่�องเหล่าน้�ในรายังานข้องผูู้้สอบบัญชั่้ เว้นแต่่กฎหมายัหร่อข้้อบังคับไม่ให้เปิด้เผู้ยัต่่อสาธารณะเก้�ยัวกับ 
เร่�องด้ังกล่าว หร่อในสถืานการณ์ท้�ยัากท้�จะเกิด้ข้้�น ข้้าพเจ้าพ่จารณาว่าไม่ควรส่�อสารเร่�องด้ังกล่าวในรายังานข้องข้้าพเจ้า
เพราะการกระทำาดั้งกล่าวสามารถืคาด้การณ์ได้้อยั่างสมเหตุ่ผู้ลว่าจะม้ผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลประโยัชั่น์ต่่อส่วน
ได้้เส้ยัสาธารณะจากการส่�อสารด้ังกล่าว 

บริษััท ไพร้ซึ่วอเต่อร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบ้เอเอส จำากัด้

บุญเลิศ  กมลชั่นกกุล
ผูู้้สอบบัญชั่้รับอนุญาต่เลข้ท้� 5339
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภิาพันธ์ พ.ศ. 2564
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ธนาคาร ซีีไอเอ็มบีี ไทย จÓกััด (มหาชน)

งบีกัารเงินรวมแลัะ

งบีกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563

กรรมการ

183
รายงานประจำาปี

2563



หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

สินทรัพย์  หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินส่ด 918,593,772 1,351,567,764 1,749,088,328 917,689,843 1,350,614,011 1,745,984,494 

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 7 6,884,873,058 6,421,713,044 6,790,160,122 6,716,284,057 6,205,670,653 6,684,224,569 

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 8 34,426,785,221 - - 34,426,785,221 - -

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 9 57,560,610,597 43,459,245,755 23,395,513,202 57,560,610,597 43,459,245,755 23,395,513,202 

เงินลงทุนสุ่ทธิ 10 61,545,507,298 86,798,230,526 92,172,323,106 61,543,507,298 86,796,230,526 92,172,323,107 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุ่ทธิ 11 - - - 2,933,315,115 2,208,315,115 2,208,315,115 

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 12, 13, 14 221,843,843,591 232,025,109,288 217,667,030,649 217,575,772,174 224,522,047,873 211,061,910,374 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง - 83,360,105 77,698,965 - 83,360,105 77,698,965 

ทรัพย์ส่ินรอการขายสุ่ทธิ 15 1,082,474,739 1,123,900,062 1,016,509,206 909,229,206 894,230,172 831,149,160 

ท้�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุ่ทธิ 16 3,265,886,780 3,428,635,255 3,536,093,184 3,184,960,352 3,339,032,032 3,471,101,060 

ส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้สุ่ทธิ 17 293,567,543 - - 231,112,349 - -

ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุนสุ่ทธิ 18 970,407,387 1,061,691,787 488,639,652 920,772,733 1,015,531,376 480,958,226 

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ 19 671,711,434 693,659,148 1,043,963,387 - 219,181,210 589,374,978 

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051,131,778 14,967,549,671 6,052,943,866 16,051,131,778 14,967,549,671 6,052,943,866 

ส่ินทรัพย์อื�นสุ่ทธิ 20 1,733,638,801 2,258,703,848 3,077,857,230 1,450,159,918 1,843,161,859 2,825,287,493 

รวมสินทรัพย์ 407,249,031,999 393,673,366,253 357,067,820,897 404,421,330,641 386,904,170,358 351,596,784,609

184   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี้สิน

เงินรับฝาก 21 193,955,570,315 199,034,749,069 185,100,505,109 194,149,733,163 199,132,082,337 185,215,037,339 

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 22 47,667,617,572 43,393,672,214 44,533,942,327 47,667,617,572 43,393,672,214 44,533,942,327 

หน้�สิ่นจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 256,215,690 268,816,305 378,991,448 256,215,690 268,816,305 378,991,448 

หน้�สิ่นทางการเงินท้�วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

23 28,948,798,788 24,422,519,906 35,512,717,532 28,948,798,788 24,422,519,906 35,512,717,532 

หน้�สิ่นตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 9 57,221,163,685 44,659,756,168 24,318,002,735 57,221,163,685 44,659,756,168 24,318,002,735 

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 24 19,449,377,487 25,818,667,017 18,968,347,710 19,449,377,487 23,818,667,017 16,968,347,710 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง - 83,360,105 77,698,965 - 83,360,105 77,698,965 

หน้�สิ่นตุามส่ัญญาเช่า 296,677,054 - - 233,549,214 - -

ประมาณการหน้�ส่ิน 25 2,679,569,475 2,298,834,098 1,987,605,894 2,512,525,405 2,140,697,917 1,892,940,782 

หน้�สิ่นภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ 19 37,854,384 - - 29,749,582 - -

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111,017,104 9,158,264,057 3,910,494,022 12,111,017,104 9,158,264,057 3,910,494,022 

หน้�สิ่นอื�น 26 3,081,311,886 4,102,518,535 3,962,352,358 2,609,852,049 3,001,524,762 3,012,897,171 

รวมหน้ีสิน 365,705,173,440 353,241,157,474 318,750,658,100 365,189,599,739 350,079,360,788 315,821,070,031

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 28 

ทุนจดทะเบ้ยน
หุ้นส่ามัญ 34,822,261,748 หุ้น

มูลค่าท้�ตุราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 

ทุนท้�ออกและช�าระแล้ว
หุ้นส่ามัญ 34,822,261,748 หุ้น

มูลค่าท้�ตุราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 

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

องค์ประกอบอื�นของส่่วนของเจ้าของ 1,541,465,035 1,468,042,132 1,400,797,437 1,593,402,211 1,512,574,667 1,422,487,528 

ส่่วนเกินจากการเปล้�ยนแปลงส่่วนได้เส่้ย 
ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751) - - -

ก�าไรส่ะส่ม

จัดส่รรแล้ว - ส่�ารองตุามกฎหมาย 30 536,200,000 403,980,000 403,600,000 536,200,000 403,980,000 403,600,000 

ยังไม่ได้จัดส่รร 11,951,850,547 11,045,843,670 8,998,422,383 9,545,031,963 7,351,158,175 6,392,530,322

รวมส่วนของเจ้าของ 41,543,858,559 40,432,208,779 38,317,162,797 39,231,730,902 36,824,809,570 35,775,714,578

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 407,249,031,999 393,673,366,253 357,067,820,897 404,421,330,641 386,904,170,358 351,596,784,609
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ดอกเบ้�ย 34 15,011,724,895 17,105,532,589 11,201,604,569 13,649,194,419 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ย 35 (4,072,358,247) (5,513,358,198) (4,054,796,751) (5,465,461,170)

รายได้้ด้อกเบ้ียสุทธัิ 10,939,366,648 11,592,174,391 7,146,807,818 8,183,733,249

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ 1,629,614,706 2,476,081,102 1,152,370,880 1,535,745,658

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน้ยมและบริการ (373,875,155) (385,927,966) (359,666,589) (370,326,208)

รายได้้ค่าธัรรมเนียมและบริการสุทธัิ 36 1,255,739,551 2,090,153,136 792,704,291 1,165,419,450

ก�าไร (ขาดทุน) สุ่ทธิจากเคร่�องมือทางการเงิน

   ท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 37 940,068,305 (176,978,157) 940,068,305 (176,978,157)

ก�าไรสุ่ทธิจากเงินลงทุน 38 306,009,145 343,978,417 306,009,145 343,978,417

ก�าไรสุ่ทธิจากการขายส่ินเชื�อด้อยคุณภาพ 113,136,112 398,585,923 45,184,134 -

รายได้จากการด�าเนินงานอื�นๆ 39 1,372,733,807 511,589,578 1,650,540,439 137,640,997

รวมรายได้้จากการด้ำาเนินงาน 14,927,053,568 14,759,503,288 10,881,314,132 9,653,793,956

ค่าใช้้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอ่�นๆ

  ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับพนักงาน 4,258,267,208 5,045,384,493 3,555,060,193 4,367,809,334

  ค่าตุอบแทนกรรมการ 11,740,100 11,811,200 11,451,500 11,507,000

  ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับอาคารส่ถึานท้�และอุปกรณ์ 834,725,076 1,213,316,406 649,001,726 1,050,453,383

  ค่าภาษ้อากร 410,391,115 433,029,282 396,209,137 397,538,486

  อื�นๆ 3,384,090,654 2,674,236,169 1,891,063,068 1,173,413,223

รวมค่าใช้้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอ่�นๆ 8,899,214,153 9,377,777,550 6,502,785,624 7,000,721,426

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 40 4,468,266,285 - 1,852,458,534 -

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ 41 - 2,793,070,098 - 1,406,052,259

กำาไรก่อนภาษีีเงินได้้ 1,559,573,130 2,588,655,640 2,526,069,974 1,247,020,271

ค่าใช้จ่ายภาษ้เงินได้ 42 (268,991,026) (570,846,561) (311,794,035) (318,004,626)

กำาไรสุทธัิสำาหรับปีี 1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กำาไรเบ็ด้เสร็จอ่�น

รายการที�จะถููกจัด้ปีระเภทรายการใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรหรือขาด้ทุนในภายหลัง

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - 472,498,608 - 472,498,608

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�
  ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 237,077,203 - 237,077,203 -

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติุธรรมเคร่�องมือท้�ใช้
   ส่�าหรับการป้องกันความเส่้�ยงในกระแส่เงินส่ด 270,828,601 (54,736,432) 270,828,601 (54,736,432)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
   จากการด�าเนินงานในตุ่างประเทศ (5,674,282) (16,238,529) (5,674,282) (16,238,529)

ภาษ้เงินได้ท้�เก้�ยวกับรายการท้�จะถูึกจัดประเภท 
  รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหร่อขาดทุนในภายหลัง (101,638,137) (52,189,142) (101,638,137) (52,189,142)

รวมรายการท้�จะถึูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก�าไรหร่อขาดทุนในภายหลัง 400,593,385 349,334,505 400,593,385 349,334,505

รายการที�ไม่ถููกจัด้ปีระเภทรายการใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรหรือขาด้ทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้
  วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น (4,745,397) - (4,745,397) -

ขาดทุนจากหน้�สิ่นทางการเงินท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
  มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุนอันเนื�องมาจาก
  ความเส้่�ยงด้านเครดิตุ (109,829,298) - (109,829,298) -

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
   หลังออกจากงาน 39,131,711 (257,808,214) 48,387,513 (229,255,158)

ภาษ้เงินได้ท้�เก้�ยวกับรายการท้�ไม่ถึูกจัดประเภท
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหร่อขาดทุนในภายหลัง 235,002 5,710,612 (1,616,159) -

รวมรายการที�ไม่ถููกจัด้ปีระเภทรายการใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรหรือขาด้ทุนในภายหลัง (75,207,982) (252,097,602) (67,803,341) (229,255,158)

รวมกำาไรเบ็ด้เสร็จอ่�น 325,385,403 97,236,903 332,790,044 120,079,347

กำาไรเบ็ด้เสร็จรวมสำาหรับงวด้ 1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปีันกำาไรสุทธัิ

ส่่วนท้�เป็นของผู้ถืึอหุ้นของธนาคาร 1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645

ส่่วนท้�เป็นของส่่วนได้เส่้ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุม - - - -

1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645

การแบ่งปีันกำาไรเบ็ด้เสร็จรวม

ส่่วนท้�เป็นของผู้ถืึอหุ้นของธนาคาร 1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992

ส่่วนท้�เป็นของส่่วนได้เส่้ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุม - - - -

1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992

กำาไรต่่อหุ้นสำาหรับกำาไรส่วนที�เปี็นของผูู้้ถู่อหุ้น
  ของธันาคาร 44 

ก�าไรตุ่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน (บาทตุ่อหุ้น) 0.04 0.06 0.06 0.03

จ�านวนหุ้นส่ามัญท้�ถัึวเฉล้�ยถึ่วงน��าหนัก (หุ้น) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 196 ถึึง 327   
เป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสด้จากกิจกรรมด้ำาเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษ้เงินได้ 1,559,573,130 2,588,655,640 2,526,069,974 1,247,020,271

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษ้เงินได้เป็น

   เงินส่ดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่�อมราคาและรายจ่ายตุัดบัญช้ 691,322,106 433,202,518 608,622,299 409,743,630

   ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 40 4,468,266,285 - 1,852,458,534 -

   หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ 41 - 2,793,070,098 - 1,406,052,259 

   ผลประโยชน์ของพนักงานท้�จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ 32 25,854,417 41,716,546 25,854,417 41,716,546

   ส่�ารองจากการประมาณการหน้�ส่ิน 155,711,110 196,402,040 138,769,927 161,484,027

   ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์ส่ินรอการขาย 1,038,298,688 1,015,432,235 (2,936,179) (1,689,129)

   ก�าไรจากอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศ
      ของตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืมและตุราส่ารอนุพันธ์

(1,862,371,975) (926,288,301) (1,862,371,975) (926,288,301)

   ก�าไรจากทรัพย์ส่ินรอการขาย (74,985,699) (28,247,855) (39,082,892) (24,352,727)

   ก�าไรจากการขายส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
      ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน / เงินลงทุน

(388,727,855) 193,856,530 (388,727,855) 193,856,530

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุน (306,009,145) (2,186,608,362) (306,009,146) (2,186,608,362)

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,995,613) (11,871,882) (5,363,271) (10,105,201)

  ขาดทุนจากการตัุดจ�าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และ 
       สิ่นทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุน

102,322,776 19,481,182 102,249,659 19,481,182

   ขาดทุนจากการด้อยค่าส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุน 138,703,033 - 138,703,033 -

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการขายลูกหน้�ด้อยคุณภาพ (113,136,112) 9,118,106 (45,184,134) 9,118,106

   ก�าไรจากการเปล้�ยนแปลงเง่�อนไขและยกเลิกส่ัญญาเช่า (446,664) - (446,664) -

   ขาดทุนสุ่ทธิจากการวัดมูลค่าหน้�สิ่นทางการเงิน
      ท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม

37 1,292,422,476 480,589,053 1,292,422,476 480,589,053

   ดอกเบ้�ยรับ 34 (15,011,724,895) (17,105,532,589) (11,201,604,569) (13,649,194,419)

   เงินปันผลรับ (10,245,396) (8,427,415) (755,659,304) (8,427,415)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ย 35 4,072,358,247 5,513,358,198 4,054,796,751 5,465,461,170
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ขาด้ทุนจากการด้ำาเนินงานก่อนการเปีลี�ยนแปีลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด้ำาเนินงาน (4,228,811,086) (6,982,094,258) (3,867,438,919) (7,372,142,780)

สินทรัพย์ด้ำาเนินงาน (เพ่�มข้้น) ลด้ลง

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (466,412,210) 364,870,026 (513,865,600) 474,976,864

   ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
      ผ่านก�าไรหร่อขาดทุน / เงินลงทุนเพ้�อค้า (2,142,418,330) (5,757,584,312) (2,142,418,330) (5,757,584,312)

   เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 3,251,738,131 (19,056,551,151) 6,220,000,565 (13,645,310,689)

   ทรัพย์ส่ินรอการขาย 2,445,554,228 2,157,885,423 113,989,747 71,511,170

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

   ส่ินทรัพย์อื�น 479,041,395 612,740,441 399,212,947 738,342,336

หน้ีสินด้ำาเนินงานเพ่�มข้้น (ลด้ลง)

   เงินรับฝาก (5,079,178,753) 13,934,243,960 (4,982,349,174) 13,917,044,998

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,273,945,357 (1,140,270,113) 4,273,945,357 (1,140,270,113)

   หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม (12,600,615) (110,175,143) (12,600,615) (110,175,143)

   เงินกู้ยืมระยะส่ั�น (2,638,406,819) 4,168,522,046 (2,638,406,819) 4,168,522,046

   ประมาณการหน้�ส่ิน (196,101,383) (143,437,882) (181,922,457) (143,437,882)

   เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 2,952,753,047 5,247,770,035 2,952,753,047 5,247,770,035

   หน้�ส่ินอื�น (547,398,870) 154,841,763 (61,646,504) 21,876,071

เงินสด้ใช้้ไปีในกิจกรรมด้ำาเนินงาน (2,991,878,015) (15,463,844,970) (1,524,328,862) (12,443,483,204)

   ดอกเบ้�ยรับ 13,875,785,186 14,165,286,507 10,064,766,872 10,726,606,727

   ดอกเบ้�ยจ่าย (6,359,515,005) (6,578,613,485) (6,335,935,161) (6,579,515,960)

   ภาษ้ (จ่าย) รับ (381,355,767) (164,761,796) (160,468,867) 121,054,277

เงินสด้สุทธัิได้้มาจาก (ใช้้ไปีใน) กิจกรรมด้ำาเนินงาน 4,143,036,399 (8,041,933,744) 2,044,033,982 (8,175,338,160)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563
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กระแสเงินสด้จากกิจกรรมลงทุน

เงินส่ดจ่ายในการซื้ื�อเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 
/ หลักทรัพย์เผื�อขาย (36,098,538,904) (27,549,333,482) (36,098,538,904) (27,549,333,482)

เงินส่ดรับจากการจ�าหน่ายและไถึ่ถึอนเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�
ท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 
/ หลักทรัพย์เผื�อขาย 31,097,145,355 42,795,057,786 31,097,145,355 42,795,057,786

เงินส่ดจ่ายในการซื้ื�อเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัุดจ�าหน่าย / ตุราส่ารหน้�ท้�จะถืึอจนครบก�าหนด (2,605,255,006) (4,194,283,404) (2,605,255,006) (4,192,283,404)

เงินส่ดรับจากการไถึ่ถึอนเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัุดจ�าหน่าย / ตุราส่ารหน้�ท้�จะถืึอจนครบก�าหนด 461,800,000 4,731,280,000 461,800,000 4,731,280,000

เงินส่ดรับจากการรับช�าระหน้�เงินลงทุนในลูกหน้� - 788,253 - 788,253

เงินส่ดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั�วไป - 2,564,090 - 2,564,090

เงินส่ดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนด
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 9,791,713 - 9,791,713 -

เงินส่ดจ่ายเพ่�มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - (725,000,000) -

เงินส่ดจ่ายจากการซื้ื�ออาคารและอุปกรณ์ (186,002,100) (295,357,042) (164,644,697) (250,101,510)

เงินส่ดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 7,600,359 9,342,879 6,963,414 7,577,958

เงินส่ดจ่ายซื้ื�อส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุน (423,145,279) (708,309,652) (403,693,296) (667,017,974)

เงินปันผลรับ 10,245,396 8,427,415 755,659,304 8,427,415

ดอกเบ้�ยรับ 1,220,375,445 2,283,245,525 1,220,332,892 2,283,217,733

เงินสด้สุทธัิ (ใช้้ไปีใน) ได้้มาจากกิจกรรมลงทุน (6,505,983,021) 17,083,422,368 (6,445,439,225) 17,170,176,865
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กระแสเงินสด้จากกิจกรรมจัด้หาเงิน

ดอกเบ้�ยจ่าย (17,113,425) (48,800,000) - -

เงินส่ดรับจากการกู้ยืมเงิน 5,155,406,850 8,534,832,747 5,155,406,850 8,534,832,747 

เงินส่ดจ่ายจากการกู้ยืมเงิน (2,915,146,478) (17,909,088,000) (932,259,903) (17,909,088,000)

เงินปันผลจ่าย (174,111,309) - (174,111,309) -

เงินส่ดจ่ายช�าระหน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า (113,388,014) - (74,879,569) -

เงินสด้สุทธัิได้้มาจาก (ใช้้ไปีใน) กิจกรรมจัด้หาเงิน 1,935,647,624 (9,423,055,253) 3,974,156,069 (9,374,255,253)

ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน
   ในตุ่างประเทศ (5,674,994) (15,953,935) (5,674,994) (15,953,935)

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ลด้ลงสุทธัิ (432,973,992) (397,520,564) (432,924,168) (395,370,483)

เงินส่ดและรายการเท้ยบเท่าเงินส่ด ณ วันตุ้นปี 1,351,567,764 1,749,088,328 1,350,614,011 1,745,984,494

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ ณ วันปีลายปีี 918,593,772 1,351,567,764 917,689,843 1,350,614,011

ข้อมูลเพ่�มเต่ิมปีระกอบกระแสเงินสด้ 

รายการท้�มิใช่เงินส่ด

   ซืื้�ออาคารและอุปกรณ์ท้�ยังไม่ถึึงก�าหนดช�าระเงิน - 1,597,778 - 1,597,778

   รับโอนทรัพย์ส่ินรอการขายจากท้�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,281,470 89,686,806 39,281,470 89,686,806

   การเปล้�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 47,472,417 472,498,608 47,472,417 472,498,608

   ตุัดจ�าหน่ายส่่วนเกินหร่อส่่วนลดอัตุราดอกเบ้�ย 381,042,146 124,753,905 381,042,146 124,753,905
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1 ข้อมููลทั�วไป

ธนาคาร ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซื้ึ�งจัดตัุ�งข้�นในประเทศไทยและเป็น 
บริษัทจดทะเบ้ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตัุ�งแตุ่วันท้� 8 ม้นาคม  
พ.ศ. 2492 และม้ท้�อยู่ตุามท้�ได้จดทะเบ้ยน เลขท้� 44 ถึนนหลังส่วน แขวงลุมพ่น้ เขตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบ้ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ้�อวัตุถุึประส่งค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกรวม 
ธนาคารและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ โดยธนาคารม้ CIMB Bank Berhad เป็นบริษัทใหญ่ และม้บริษัท CIMB Group 
Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB ซื้ึ�งบริษัทดังกล่าวจัดตัุ�งในประเทศมาเลเซื้้ย

บริษัทย่อยทั�งหมดจัดตัุ�งเป็นบริษัทจ�ากัดตุามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 
ทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้ื�อ ธุรกิจให้เช่าส่ินทรัพย์แบบลิส่ซื้ิ�ง และธุรกิจติุดตุามหน้�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติุจากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวันท้� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชีี

นโยบายบัญช้ท้�ส่�าคัญซื้ึ�งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารม้ดังตุ่อไปน้�

2.1 เกณฑ์์ในการจัด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธันาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดท�าข้�นตุามหลักการบัญช้ท้�รับรองทั�วไปใน
ประเทศไทยภายใตุ้พระราชบัญญัติุการบัญช้ พ.ศ. 2543 ซื้ึ�งหมายถึึงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินท้�ออก 
ภายใตุ้พระราชบัญญัตุิวิชาช้พบัญช้ พ.ศ. 2547 และตุามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตุลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเส่นอรายงานทางการเงินภายใตุ้พระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และ
ตุลาดหลักทรัพย์ การแส่ดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิน ได้ท�าข้�นเพ้�อให้ 
เป็นไปตุามข้อก�าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท้� ส่นส่. 21/2561 เร่�อง “การจัดท�าและ 
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ�งท้�เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันท้� 31 ตุุลาคม
 พ.ศ. 2561

งบการเงินรวมได้จัดท�าข้�นโดยใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเร่�องท้� 
อธิบายในนโยบายการบัญช้ในล�าดับตุ่อไป

การจัดท�างบการเงินให้ส่อดคล้องกับหลักการบัญช้ท้�รับรองทั�วไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญช ้
ท้�ส่�าคัญและการใช้ดุลยพ่นิจของผู้บริหารซื้ึ�งจัดท�าข้�นตุามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญช้ของกลุ่มกิจการ 
ไปถึือปฏิิบัติุ และตุ้องเปิดเผยเร่�องการใช้ดุลยพ่นิจของผู้บริหาร หร่อความซื้ับซื้้อน หร่อเก้�ยวกับข้อส่มมติุฐาน 
และประมาณการท้�ม้นัยส่�าคัญตุ่องบการเงินในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 5

สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2563
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ธนาคารได้จัดท�างบการเงินเฉพาะธนาคารเพ้�อประโยชน์ตุ่อส่าธารณะ ซื้ึ�งแส่ดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตุามวิธ้ราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าข้�นจากงบการเงินตุามกฎหมายท้�เป็นภาษาไทย ในกรณ้ท้�ม้เนื�อความขัดแย้งกัน 
หร่อม้การตุ้ความในส่องภาษาแตุกตุ่างกัน ให้ใช้งบการเงินตุามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

นโยบายการบัญช้ท้�ใช้ในการจัดท�างบการเงินเป็นนโยบายเด้ยวกันกับนโยบายการบัญช้ท้�ใช้ในการจัดท�างบการเงิน 
ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเร่�องดังตุ่อไปน้� 

1) การน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่รวมถึึงมาตุรการผ่อนปรนมาถึือปฏิิบัติุตุามท้�อธิบายไว้ใน 
หมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 3

2) การน�าข้อยกเว้นจากมาตุรการผ่อนปรนชั�วคราวเพ้�อลดผลกระทบจากส่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตุิดเชื�อ
ไวรัส่โคโรนา 2019 (มาตุรการผ่อนปรนชั�วคราวเพ้�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ท้�ออกโดยส่ภาวิชาช้พบัญช้  
มาถืึอปฏิิบัติุส่�าหรับรอบระยะเวลารายงานส่ิ�นสุ่ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึง 
วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังตุ่อไปน้� 

การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีีเงินได้้รอต่ัด้บัญช้ี
กลุ่มกิจการเลือกท้�จะไม่น�าขัอมูลส่ถึานการณ์ COVID-19 ซื้ึ�งเป็นส่ถึานการณ์ท้�ม้ความไม่แน่นอน มาร่วมในการพ่จารณา 
ประมาณการความเพียงพอของก�าไรทางภาษ้ท้�จะเกิดข้�นในอนาคตุเพ้�อจะใช้ประโยชน์จากส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้ 
รอการตุัดบัญช้ แตุ่กลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ลง เมื�อเห็นว่าไม่ม้ 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท้�จะม้ก�าไรทางภาษ้เพียงพอเพ้�อท้�จะใช้ประโยชน์จากส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตัุดบัญช้ดังกล่าว  
ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ม้การกลับรายการส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตัุดบัญช้

การด้้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มกิจการเลือกท้�จะไม่น�าข้อมูลท้�เก้�ยวกับส่ถึานการณ์ COVID-19 มาถืึอเป็นข้อบ่งช้�การด้อยค่า ในการพ่จารณาว่า
ส่ินทรัพย์ของกลุ่มกิจการอาจม้การด้อยค่าหร่อไม่ 

ส่�าหรับการทดส่อบการด้อยค่าของ ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุนท้�ยังไม่พร้อมใช้งาน ท้�กลุ่มกิจการตุ้องด�าเนินการทดส่อบการ
ด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปีนั�น กลุ่มกิจการเลือกท้�จะไม่น�าข้อมูลท้�เก้�ยวกับส่ถึานการณ์ COVID-19  ท้�กระทบตุ่อการพยากรณ์
ทางการเงินในอนาคตุมาใช้ประกอบการทดส่อบการด้อยค่าของสิ่นทรัพย์ดังกล่าว

ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการพ่จารณาประมาณการผลกระทบของการส่ิ�นสุ่ดการใช้มาตุรการผ่อนปรนชั�วคราวเพ้�อลด 
ผลกระทบจาก COVID-19 ของงบการเงินในปี พ.ศ. 2564

2.2 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปีรับปีรุงมาถู่อปีฏิิบัต่ิสำาหรับรอบระยะเวลาบัญช้ีที�เริ�มในหรือ 
 หลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผู้ลกระทบที�มีนัยสำาคัญต่่อกลุ่มกิจการ

ก) เครื�องม่อทางการเงิน

มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท้�เก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงินม้ดังน้�

มาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 32 การแส่ดงรายการเคร่�องมือทางการเงิน

มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่�องมือทางการเงิน

มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 เคร่�องมือทางการเงิน

การตุ้ความมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16 การป้องกันความเส่้�ยงของเงินลงทุนสุ่ทธิในหน่วยงานตุ่างประเทศ

การตุ้ความมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 19 การช�าระหน้�ส่ินทางการเงินด้วยตุราส่ารทุน
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กลุ่มมาตุรฐานการรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงินได้ก�าหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภท 
และการวัดมูลค่าของเคร่�องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิิบัติุส่�าหรับการตุัดรายการส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงิน  
และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถืึอปฏิิบัติุการบัญช้ป้องกันความเส่้�ยงเพ้�อลดผลกระทบจากความแตุกตุ่าง 
ในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการท้�ถึูกป้องกันความเส่้�ยงและเคร่�องมือป้องกันความเส่้�ยง (Accounging  
mismatch) และให้แนวปฏิิบัตุิในรายละเอ้ยดเก้�ยวกับการจัดประเภทเคร่�องมือทางการเงินท้�ออกโดยกิจการว่าเป็น 
หน้�ส่ินหร่อทุน และก�าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงินและความเส่้�ยงท้� เก้�ยวข้อง 
ในรายละเอ้ยด

หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการส่ินทรัพย์ทางการเงินนั�น กิจการตุ้องพ่จารณาจากทั�ง ก) โมเดลธุรกิจส่�าหรับ 
การถืึอสิ่นทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแส่เงินส่ดตุามสั่ญญาว่าเข้าเง่�อนไขของการเป็นเงินตุ้นและดอกเบ้�ย (SPPI)  
หร่อไม่ ซื้ึ�งการจัดประเภทนั�นจะม้ผลตุ่อการวัดมูลค่าของรายการสิ่นทรัพย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ยังรวมถึึง 
การพ่จารณาค่าเผื�อผลขาดทุนการด้อยค่าของส่ินทรัพย์ทางการเงินรวมทั�งสิ่นทรัพย์ท้�เกิดจากส่ัญญา ซื้ึ�งกิจการ 
จะตุ้องพ่จารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น ณ วันท้�รับรู้รายการเริ�มแรก 

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงิน 
มาถึือปฏิิบัตุิ โดยผลกระทบท้�เกิดจากการน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน 
หมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 3

ข) มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช้่า

มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16 เร่�อง ส่ัญญาเช่า ส่่งผลให้กลุม่กิจการในฐานะผูเ้ช่ารับรู้ส่ัญญาเช่าเกือบทั�งหมด 
ในงบแส่ดงฐานะการเงิน โดยไม่ตุ้องจัดประเภทเป็นสั่ญญาเช่าด�าเนินงานและส่ัญญาเช่าการเงินอ้กตุ่อไป กลุ่มกิจการตุ้องรับ
รู้สิ่นทรัพย์สิ่ทธิการใช้ และหน้�สิ่นตุามส่ัญญาเช่า เว้นแตุ่เป็นส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นและส่ัญญาเช่าซื้ึ�งส่ินทรัพย์อ้างอิงม้มูลค่าตุ��า 

ณ วนัท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงนิท้�เก้�ยวกับส่ญัญาเชา่ฉบบัใหมม่าถึือปฏิบิัตุ ิ 
โดยผลกระทบท้�เกิดจากการน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการ
เงินข้อ 3

ค) มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปีรับปีรุงใหม่ฉบับอ่�นๆ

มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซื้ึ�งเก้�ยวข้องกับกลุ่มกิจการม้ดังตุ่อไปน้�

มาตุรฐานการบัญช้ ฉบับท้� 12 เร่�อง ภาษ้เงินได้

มาตุรฐานการบัญช้ ฉบับท้� 19 เร่�อง ผลประโยชน์พนักงาน

การตุ้ความมาตุรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท้� 23 เร่�อง ความไม่แน่นอนเก้�ยวกับวิธ้การทางภาษ้เงินได้

การปรับปรุงมาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 12 เร่�อง ภาษ้เงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษ้เงินได้ 
ของเงินปันผลจากตุราส่ารทุน ให้รับรู้ภาษ้เงินได้โดยให้ส่อดคล้องกับการรับรู้รายการหร่อเหตุุการณ์ในอด้ตุ 
ท้�ท�าให้เกิดก�าไรท้�น�ามาจัดส่รรเงินปันผล 

การปรับปรุงมาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 19 เร่�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ
หร่อการจ่ายช�าระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเก้�ยวกับวิธ้การบัญช้ส่�าหรับกรณ้ท้�ม้การแก้ไขโครงการ การลดขนาด 
โครงการ หร่อการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ท้�ก�าหนดไว้ โดยเมื�อการเปล้�ยนแปลงโครงการ 
ได้เกิดข้�น กลุ่มกิจการจะตุ้องใช้ข้อส่มมตุิท้�เป็นปัจจุบัน ณ วันท้�ท้�ม้การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หร่อ 
การจ่ายช�าระผลประโยชน์ ในการค�านวณตุ้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบ้�ยสุ่ทธิส่�าหรับระยะเวลาท้�เหลือของ 
รอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปล้�ยนแปลงดังกล่าว
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การตุ้ความมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 23 เร่�อง ความไม่แน่นอนเก้�ยวกับวิธ้การทางภาษ้เงินได้ ได้อธิบาย
วิธ้การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสิ่นทรัพย์และหน้�สิ่นภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้และส่ินทรัพย์และหน้�สิ่นภาษ้เงินได้ 
ในงวดปัจจุบันในกรณ้ท้�ม้ความไม่แน่นอนเก้�ยวกับวิธ้การทางภาษ้เงินได้ ในเร่�องดังตุ่อไปน้�

- กิจการตุ้องส่มมติุว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษ้จะตุรวจส่อบวิธ้การทางภาษ้ท้�ม้ความไม่แน่นอน และม้ความรู้เก้�ยวกับข้อมูล
ท้�เก้�ยวข้องทั�งหมดอย่างครบถึ้วน โดยไมน่�าเหตุุผลว่าจะตุรวจพบหร่อไม่มาเป็นข้อในการพ่จารณา

- หากกลุ่มกิจการส่รุปว่าไม่ม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท้�หน่วยงานจัดเก็บภาษ้จะยอมรับวิธ้การทางภาษ้ท้�ม้ความ 
ไม่แน่นอน กลุ่มกิจการตุ้องส่ะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค�านวณบัญช้ภาษ้เงินได้ด้วย

- กลุ่มกิจการตุ้องประเมินการใช้ดุลยพ่นิจหร่อประมาณการใหม่ เมื�อข้อเท็จจริงและส่ถึานการณ์ท้�เคยอ้างอิงในการใช้  
ดุลยพ่นิจหร่อประมาณการม้การเปล้�ยนแปลงไป หร่อข้อมูลใหม่ท้�ส่่งผลกระทบตุ่อการใช้ดุลยพ่นิจหร่อประมาณการ

ผู้บริหารถืึอปฏิิบัตุิมาตุรฐานท้�ปรับปรุงใหม่ข้างตุ้นแล้ว และไม่ม้ผลกระทบท้�ม้นัยส่�าคัญตุ่อกลุ่มกิจการ

2.3 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปีรับปีรุงที�มีผู้ลบังคับใช้ส้ำาหรับรอบระยะเวลาบัญช้ีในหรือ 
 หลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผู้ลกระทบที�มีนัยสำาคัญต่่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซื้ึ�งยังไม่ม้ผลบังคับใช้ใน
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบันม้ดังน้�

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตุรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่�มเตุิมหลักการใหม่และแนวปฏิิบัตุิ 
ในเร่�องตุ่อไปน้�

- การวัดมูลค่า ซื้ึ�งรวมถึึงปัจจัยท้�ตุ้องพ่จารณาในการเลือกเกณฑ์์การวัดมูลค่า
- การแส่ดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน 

เบ็ดเส่ร็จอื�น
- เร่�องกิจการท้�เส่นอรายงานอาจเป็นกิจการเด้ยวหร่อส่่วนของกิจการหร่อประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซื้ึ�งไม่จ�าเป็นตุ้องเป็นกิจการตุามกฎหมาย
- การตุัดรายการส่ินทรัพย์และหน้�ส่ิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค�านิยามของสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ิน และเกณฑ์์ในการรวมสิ่นทรัพย์และหน้�สิ่นในงบการเงิน รวมทั�ง
ได้อธิบาย ให้ชัดเจนข้�นถึึงบทบาทของความส่ามารถึของฝ่ายบริหาร ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และ ความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่า ในการรายงานทางการเงิน

ข) การปรับปรุงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 3 เร่�อง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค�านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซื้ึ�งก�าหนด
ให้การได้มาซื้ึ�งธุรกิจตุ้องรวมถึึงข้อมูลปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการท้�ส่�าคัญเป็นอย่างน้อยซื้ึ�งเมื�อน�ามารวมกันม้ส่่วน
อยา่งมนั้ยส่�าคัญท�าใหเ้กิดความส่ามารถึในการส่รา้งผลผลิตุ รวมทั�งปรบัปรุงค�านิยามของ “ผลผลิตุ” โดยใหค้วามส่นใจ 
ในตัุวของสิ่นค้าและบริการท้�ให้กับลูกค้า และตุัดเร่�องการอ้างอิงความส่ามารถึในการลดตุ้นทุนและผลประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจอื�นออกไป

ค) การปรับปรุงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 เร่�อง เคร่�องมือทางการเงิน และมาตุรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับท้� 7 เร่�อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่�องมือทางการเงิน ปรับเปล้�ยนข้อก�าหนดการบัญช้ป้องกันความเส่้�ยง 
โดยเฉพาะ เพ้�อบรรเทาผลกระทบท้�อาจเกิดข้�นจากความไม่แน่นอนท้�เกิดจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ้�ยอ้างอิง เช่น อัตุรา
ดอกเบ้�ยอ้างอิงท้�ก�าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้� การปรับปรุงได้ก�าหนด 
ให้กิจการให้ข้อมูลเพ่�มเตุิมเก้�ยวกับความส่ัมพันธ์ของการป้องกันความเส่้�ยงท้�ได้รับผลกระทบโดยตุรงจากความ 
ไม่แน่นอนใด ๆ นั�น

ง) การปรับปรุงมาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 1 เร่�อง การน�าเส่นองบการเงิน และมาตุรฐานการบัญช้ ฉบับท้� 8 เร่�อง นโยบาย
การบัญช้ การเปล้�ยนแปลงประมาณการทางบัญช้และข้อผิดพลาด ปรับปรุงค�านิยามของ ”ความม้ส่าระส่�าคัญ” โดย
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ให้เป็นไปในแนวทางเด้ยวกันกับมาตุรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึึงการน�าความม้ส่าระ
ส่�าคัญไปประยุกตุ์ได้ชัดเจนข้�น รวมถึึงเพ่�มเตุิมแนวปฏิิบัตุิในมาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 1 ท้�เก้�ยวกับข้อมูลท้�ไม่เป็นส่าระ
ส่�าคัญ

อย่างไรก็ตุาม ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประมาณจ�านวนเงินของผลกระทบท้�ส่มเหตุุส่มผล

2.4 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับปีรับปีรุงที�มีผู้ลบังคับใช้ส้ำาหรับรอบระยะเวลาบัญช้ีในหรือหลัง 
 วันที� 1  มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผู้ลกระทบที�มีนัยสำาคัญต่่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซื้ึ�งยังไม่ม้ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบันม้ดังน้�

การปรับปรุงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16 เร่�อง สั่ญญาเช่า เก้�ยวกับแนวผ่อนปรนในทางปฏิิบัตุิกรณ้ 
ม้การเปล้�ยนแปลงสั่ญญาเช่าท้�เข้าเง่�อนไขท้�ก�าหนดซื้ึ�งเกิดจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ้�ยอ้างอิง (เช่น การทดแทนอัตุรา 
THBFIX ด้วยอัตุราดอกเบ้�ยอ้างอิงใหม่ซื้ึ�งเป็นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผู้เช่าตุ้องวัดมูลค่าหน้�ส่ินตุามสั่ญญาเช่า
ใหม่ โดยใช้อัตุราคิดลดท้�ปรับปรุงซื้ึ�งส่ะท้อนการเปล้�ยนแปลงของอัตุราดอกเบ้�ย เพ้�อคิดลดค่าเช่าจ่ายท้�เปล้�ยนแปลงไป  
โดยอนุญาตุให้ถึือปฏิิบัตุิก่อนวันท้�ม้ผลบังคับใช้ได้ 

อย่างไรก็ตุาม ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประมาณจ�านวนเงินของผลกระทบท้�ส่มเหตุุส่มผล

2.5 การรับรู้รายได้้

(ก) ดอกเบ้�ยและส่่วนลดรับจากเงินให้ส่ินเชื�อ

วิธ้การรับรู้ดอกเบ้�ยให้รับรู้ตุามอัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริง การรับรู้รายได้ดอกเบ้�ยจากเงินให้กู้ยืมท้�ค้างช�าระเกินกว่าส่ามเดือน
นับตัุ�งแตุ่วันครบก�าหนดช�าระ หร่อลูกหน้�ระดับท้� 3 ตุามนิยามมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 จะรับรู้รายได้
ด้วยอัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงของราคาตุามบัญช้หลังหักค่าเผื�อการด้อยค่า

(ข) ดอกเบ้�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบ้�ยรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตุามเกณฑ์์ส่ัดส่่วนของเวลาโดยค�านึงถึึงอัตุราผลตุอบแทนท้�แท้จริงของเงินลงทุน  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เมื�อม้การประกาศจ่ายเงินปันผลท�าให้ธนาคารม้สิ่ทธิได้รับเงินปันผลท้�จ่าย

(ค) รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ เมื�อม้การให้บริการลูกค้า ซื้ึ�งประกอบด้วยค่าธรรมเน้ยมและบริการหลาย
ประเภท

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการท้�จะรับรู้รายได้เมื�อปฏิิบัตุิตุามภาระท้�ตุ้องปฏิิบัตุิเส่ร็จส่ิ�น เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้า
ขายประกัน รายได้ค่าธรรมเน้ยมในการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเน้ยมในการตุิดตุามทวงถึามหน้�และค่าธรรม
เน้ยมอื�นๆ ท้�เก้�ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมของกลุ่มกิจการ

ส่่วนรายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการท้�จะรับรู้รายได้ตุลอดช่วงระยะเวลาของการให้บริการดังกล่าว เช่น ค่าบริการจากการ
รับรอง รับอาวัล และการค��าประกัน และรายได้ค่าธรรมเน้ยมจัดการ

(ง) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถึือเป็นรายได้หร่อค่าใช้จ่าย ณ วันท้�รับช�าระเงิน
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(จ) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์ส่ินรอการขาย

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์ส่ินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หร่อค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ เมื�อได้โอนการ
ควบคุมในทรัพย์สิ่นรอการขายให้กับผู้ซื้ื�อ ซื้ึ�งก็คือเมื�อม้การโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์ส่ินรอการขายและไม่ม้ภาระ
ผูกพันท้�อาจส่่งผลกระทบตุ่อการยอมรับในส่ินทรัพย์รอการขายของผู้ซืื้�อ

(ฉ) รายได้จากส่ัญญาเช่าซื้ื�อ

บริษัทย่อยค�านวณรายได้จากส่ัญญาเช่าซื้ื�อโดยวิธ้อัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงตุามระยะเวลาของส่ัญญาเช่า

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากส่ัญญาเช่าซื้ื�อตุามเกณฑ์์เด้ยวกับการรับรู้ดอกเบ้�ยจากเงินให้ส่ินเชื�อ

(ช) รายได้อื�น

รายได้อื�นรับรู้ตุามเกณฑ์์คงค้าง

2.6 การรับรู้ค่าใช้้จ่าย

(ก) ดอกเบ้�ยจ่าย

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ยเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่ายตุามวิธ้อัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริง

(ข) ค่านายหน้าเพ้�อก่อให้เกิดส่ัญญาเช่าซื้ื�อ

ค่านายหน้าจ่ายเพ้�อก่อให้เกิดสั่ญญาเช่าซื้ื�อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตุลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระตุามวิธ้อัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริง

(ค) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน้ยมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื�น

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน้ยมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื�นรับรู้ตุามเกณฑ์์คงค้าง

2.7 เงินสด้

เงินส่ด หมายถึึง เงินส่ดในมือซื้ึ�งเป็นไปตุามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2.8 เงินลงทุนในบริษีัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึึงกิจการท้�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการม้การเปิดรับหร่อม้ส่ิทธิ 
ในผลตุอบแทนผันแปรจากการเก้�ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและม้ความส่ามารถึท�าให้เกิดผลกระทบตุ่อผลตุอบแทน 
จากการใช้อ�านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัุ�งแตุ่วันท้� 
กลุ่มกิจการม้อ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม
นับจากวันท้�กลุ่มกิจการสู่ญเส่้ยอ�านาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญช้การรวมธุรกิจโดยถืึอปฏิิบัตุิตุามวิธ้ซื้ื�อ สิ่�งตุอบแทนท้�โอนให้ส่�าหรับการซืื้�อบริษัทย่อย 
ประกอบด้วยมูลค่ายุตุิธรรมของสิ่นทรัพย์ท้�ผู้ซื้ื�อโอนให้และหน้�ส่ินท้�ก่อข้�นเพ้�อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูึกซืื้�อ 
และส่่วนได้เส่้ยในส่่วนของเจ้าของท้�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่�งตุอบแทนท้�โอนให้รวมถึึงมูลค่ายุตุิธรรมของสิ่นทรัพย ์ 
หร่อหน้�ส่ินท้�ผู้ซื้ื�อคาดว่าจะตุ้องจ่ายช�าระตุามข้อตุกลง
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ตุ้นทุนท้�เก้�ยวข้องกับการซื้ื�อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข้�น มูลค่าเริ�มแรกของส่ินทรัพย์ท้�ระบุได้ท้�ได้มาและหน้�ส่ินและ 
หน้�ส่ินท้�อาจเกิดข้�นท้�รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูึกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรม ณ วันท้�ซืื้�อ ในการรวมธุรกิจแตุ่ละครั�ง
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่่วนได้เส่้ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุมในผู้ถึูกซื้ื�อด้วยมูลค่ายุตุิธรรม หร่อ มูลค่าของส่ินทรัพย์สุ่ทธ ิ
ท้�ระบุได้ของผู้ถูึกซื้ื�อตุามส่ัดส่่วนของหุ้นท้�ถึือโดยส่่วนได้เส่้ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจท้�ด�าเนินการส่�าเร็จจากการทยอยซืื้�อ ผู้ซื้ื�อตุ้องวัดมูลค่าส่่วนได้เส่้ยท้�ผู้ซืื้�อถืึออยู่ในผู้ถูึกซืื้�อก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุตุิธรรม ณ วันท้�ซื้ื�อและรับรู้ผลก�าไรหร่อขาดทุนท้�เกิดข้�นจากการวัดมูลค่าใหม่นั�น 
ในก�าไรหร่อขาดทุน

ส่ิ�งตุอบแทนท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายออกไปโดยกลุม่กิจการรับรูด้้วยมูลค่ายุติุธรรม ณ วนัท้�ซื้ื�อ การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายตุุธิรรม 
ของส่ิ�งตุอบแทนท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายท้�รับรู้ภายหลังวันท้�ซื้ื�อซื้ึ�งจัดประเภทเป็นส่ินทรัพย์หร่อหน้�สิ่นให้รับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุน
 สิ่�งตุอบแทนท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายซื้ึ�งจัดประเภทเป็นส่่วนของเจ้าของตุ้องไม่ม้การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�าระใน
ภายหลังไว้ในส่่วนของเจ้าของ

ส่่วนเกินของมูลค่าสิ่�งตุอบแทนท้�โอนให้ มูลค่าส่่วนได้เส้่ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุมในผู้ถึูกซื้ื�อ และมูลค่ายุตุิธรรม ณ วันซื้ื�อธุรกิจ 
ของส่่วนได้เส่้ยในส่่วนของเจ้าของของผู้ถูึกซื้ื�อท้�ผู้ซืื้�อถึืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท้�มากกว่ามูลค่ายุตุิธรรมสุ่ทธิ ณ วันท้�ซื้ื�อของ 
ส่ินทรัพย์สุ่ทธิของบริษัทย่อยท้�ระบุได้ท้�ได้มา ตุ้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิ�งตุอบแทนท้�โอนให้ มูลค่า
ส่่วนได้เส่้ยท้�ไม่ม้อ�านาจควบคุมในผู้ถึูกซื้ื�อ และมูลค่ายุติุธรรม ณ วันซื้ื�อธุรกิจของส่่วนได้เส่้ยในส่่วนของเจ้าของของ 
ผู้ถึูกซื้ื�อท้�ผู้ซื้ื�อถึืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติุธรรมของสิ่นทรัพย์สุ่ทธิของบริษัทย่อยท้�ได้มาเนื�องจาก 
การซื้ื�อในราคาตุ��ากว่ามูลค่ายุตุิธรรม จะรับรู้ส่่วนตุ่างโดยตุรงไปยังก�าไรขาดทุน

กิจการจะตัุดรายการบัญช้ระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�าไรท้�ยังไม่ได้เกิดข้�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน 
ท้�ยังไม่เกิดข้�นจริงก็จะตัุดรายการในท�านองเด้ยวกัน เว้นแตุ่รายการนั�นม้หลักฐานว่าสิ่นทรัพย์ท้�โอนระหว่างกันเกิด 
การด้อยค่า นโยบายการบัญช้ของบริษัทย่อยได้ถึูกปรับปรุงเพ้�อให้ส่อดคล้องกับนโยบายการบัญช้ของกลุ่มกิจการ

2.9 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์ส่ินรอการขายประกอบด้วยอสั่งหาริมทรัพย์และส่ังหาริมทรัพย์ ซื้ึ�งแส่ดงในราคาทุนท้�ได้มาหร่อมูลค่าท้�คาดว่า 
จะได้รับคืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแตุ่ราคาใดจะตุ��ากว่าในขณะท้�ได้ส่ินทรัพย์นั�นมา ในกรณ้ท้�มูลค่า
ตุามบัญช้ของทรัพย์สิ่นรอการขายม้การด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพย์ส่ินรอการขายทั�งจ�านวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์ส่ินรอการขายเป็นรายได้หร่อค่าใช้จ่ายทั�งจ�านวนตุาม 
หลักเกณฑ์์ท้�ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.10 ที�ดิ้น อาคารและอุปีกรณ์และค่าเส่�อมราคา

ท้�ดิน และอาคารซื้ึ�งส่่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส่�านักงาน แส่ดงด้วยมูลค่ายุติุธรรมตุามราคาประเมิน 
ซื้ึ�งผู้ประเมินราคาอิส่ระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วยค่าเสื่�อมราคาส่ะส่ม 
ของอาคาร ส่่วนอุปกรณ์อื�น ๆ รับรู้เมื�อเริ�มแรกตุามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม

ตุ้นทุนท้�เกิดข้�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตุามบัญช้ของสิ่นทรัพย์หร่อรับรู้แยกเป็นอ้กสิ่นทรัพย์หนึ�งตุามความเหมาะส่ม  
เมื�อตุ้นทุนนั�นเกิดข้�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตุแก่กลุ่มกิจการและตุ้นทุนดังกล่าวส่ามารถึ 
วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถืึอ และมูลค่าตุามบัญช้ของชิ�นส่่วนท้�ถูึกเปล้�ยนแทนจะถูึกตัุดรายการออก ส่�าหรับค่าซื้่อมแซื้ม 
และบ�ารุงรักษาอื�น ๆ บริษัทจะรับรู้ตุ้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหร่อขาดทุนเมื�อเกิดข้�น

การตุ้ราคาท้�ดินและอาคารใหม่ท�าให้มูลค่าตุามบัญช้ท้�เพ่�มข้�นจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นและจะแส่ดงอยู่ 
ในส่่วนเกินทุนจากการตุ้ราคาสิ่นทรัพย์ในส่่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่่วนท้�เคยม้การตุ้ราคาเพ่�มนั�น 
ลดลงกลุ่มกิจการจะน�าส่่วนท้�ลดลงจากการตุ้ราคาใหม่ไปรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น และลดส่่วนเกินทุนจาก 
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การตุ้ราคาสิ่นทรัพย์ข้างตุ้นท้�อยู่ในส่่วนของเจ้าของลดลงตุามไปด้วย ส่่วนท้�ลดลงท้�เหลือจะบันทึกไปยังก�าไรหร่อขาดทุน  
ในแตุ่ละงวดผลตุ่างระหว่างวิธ้คิดค่าเส่ื�อมราคาท้�ค�านวณจากมูลค่าตุามบัญช้ของสิ่นทรัพย์ท้�ตุ้ราคาใหม่ กับค่าเส่ื�อมราคา
ท้�ค�านวณจากราคาทุนเดิมของส่ินทรัพย์ จะถึูกโอนจากส่่วนเกินทุนจากการตุ้ราคาส่ินทรัพย์ไปยังก�าไรส่ะส่ม

ท้�ดินไม่ม้การคิดค่าเสื่�อมราคา  ค่าเส่ื�อมราคาของสิ่นทรัพย์อื�นค�านวณโดยใช้วิธ้เส่้นตุรงเพ้�อลดราคาทุน (หร่อราคา 
ท้�ตุ้ใหม่) แตุ่ละชนิดตุลอดอายุการให้ประโยชน์ท้�ประมาณการไว้ของส่ินทรัพย์ดังตุ่อไปน้�

อาคาร 20 ปี และ 40 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี 

ทุกส่ิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้ม้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ่นทรัพย์ 
ให้เหมาะส่ม

ในกรณ้ท้�มูลค่าตุามบัญช้สู่งกว่ามูลค่าท้�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตุามบัญช้จะถึูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท้�คาดว่า 
จะได้รับคืนทันท้ (ดูหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 2.12)

ผลก�าไรหร่อขาดทุนท้�เกิดจากการจ�าหน่ายท้�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเท้ยบจากส่ิ�งตุอบแทนสุ่ทธิท้�ได้รับ
จากการจ�าหน่ายสิ่นทรัพย์กับมูลค่าตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

ในการจ�าหน่ายส่ินทรัพย์ท้�ม้การตุ้ราคาใหม่ ส่่วนเกินทุนจากการตุ้ราคาสิ่นทรัพย์จะโอนไปยังก�าไรส่ะส่ม

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตั่วต่น

(ก) โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์

ส่ิทธิการใช้โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์โดยท้�ซืื้�อมาม้ลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสิ่นทรัพย์โดยค�านวณจากตุ้นทุนในการได้มาและ
การด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นส่ามารถึน�ามาใช้งานได้ตุามประส่งค์ โดยจะตัุดจ�าหน่ายตุลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

ตุ้นทุนท้�ใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข้�น ค่าใช้จ่ายท้�เกิดจากการพัฒนา 
ท้�เก้�ยวข้องโดยตุรงในการออกแบบและทดส่อบโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ท้�ม้ลักษณะเฉพาะเจาะจงซื้ึ�งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล  
จะรับรู้เป็นส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนเมื�อเป็นไปตุามข้อก�าหนดทุกข้อดังน้�

• ม้ความเป็นไปได้ทางเทคนิคท้�กิจการจะท�าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้เส่ร็จส่มบูรณ์เพ้�อน�ามาใช้ประโยชน์หร่อขายได้
• ผู้บริหารม้ความตัุ�งใจท้�จะท�าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้เส่ร็จส่มบูรณ์และน�ามาใช้ประโยชน์หร่อขาย
• กิจการม้ความส่ามารถึท้�จะน�าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นมาใช้ประโยชน์หร่อขาย
• ส่ามารถึแส่ดงว่าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตุอย่างไร
• ม้ความส่ามารถึในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื�นได้เพียงพอท้�จะน�ามาใช้เพ้�อท�าให้ 

การพัฒนาเส่ร็จส่ิ�นส่มบูรณ์ และน�าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์มาใช้ประโยชน์หร่อน�ามาขายได้
• กิจการม้ความส่ามารถึท้�จะวัดมูลค่าของรายจ่ายท้�เก้�ยวข้องกับโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ท้�เกิดข้�นในระหว่างการพัฒนา

ได้อย่างน่าเชื�อถึือ

ตุ้นทุนโดยตุรงท้�รับรู้เป็นส่่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ จะรวมถึึงตุ้นทุนพนักงานท้�ท�างานในท้มพัฒนาโปรแกรม
คอมพ่วเตุอร์และค่าใช้จ่ายท้�เก้�ยวข้องในจ�านวนเงินท้�เหมาะส่ม

ตุ้นทุนการพัฒนาอื�นท้�ไม่เข้าเง่�อนไขเหล่าน้�จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข้�น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้าน้�รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนในเวลาภายหลัง
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(ข) ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนอื�น

รายจ่ายเพ้�อให้ได้รับส่ิทธิ ได้บันทึกเป็นส่ินทรัพย์และตุัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธ้อัตุราเส่้นตุรง ตุลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนจะไม่ม้การประเมินมูลค่าใหม่

2.12 การด้้อยค่าของสินทรัพย์

สิ่นทรัพย์ท้�ม้อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซื้ึ�งไม่ม้การตุัดจ�าหน่ายจะถึูกทดส่อบการด้อยค่าเป็น
ประจ�าทุกปี สิ่นทรัพย์อื�นท้�ม้การตุัดจ�าหน่ายจะตุ้องม้การทบทวนการด้อยค่า เมื�อม้เหตุุการณ์หร่อส่ถึานการณ์บ่งช้�ว่าราคา
ตุามบัญช้อาจสู่งว่ามูลค่าท้�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์
สู่งกว่ามูลค่าสุ่ทธิท้�คาดว่าจะได้รับคืน ซื้ึ�งหมายถึึงจ�านวนท้�สู่งกว่าระหว่างมูลค่ายุตุิธรรมหักตุ้นทุนในการขายเท้ยบกับ
มูลค่าจากการใช้ สิ่นทรัพย์จะถึูกจัดเป็นหน่วยท้�เล็กท้�สุ่ดท้�ส่ามารถึแยกออกมาได้ เพ้�อวัตุถึุประส่งค์ของการประเมินการ
ด้อยค่า สิ่นทรัพย์ท้�ไม่ใช่ส่ินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซื้ึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว
จะถูึกประเมินความเป็นไปได้ท้�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันส่ิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 การแปีลงค่าเงินต่ราต่่างปีระเทศ

(ก) ส่กุลเงินท้�ใช้ในการด�าเนินงานและส่กุลเงินท้�ใช้น�าเส่นองบการเงิน

รายการท้�รวมในงบการเงินของแตุ่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูึกวัดมูลค่าโดยใช้ส่กุลเงินของส่ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักท้�กิจการด�าเนินงานอยู่ (ส่กุลเงินท้�ใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินรวมแส่ดงในส่กุลเงินบาท ซื้ึ�งเป็นส่กุลเงินท้�ใช้ในการ
ด�าเนินงานและส่กุลเงินท้�ใช้น�าเส่นองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการท้�เป็นส่กุลเงินตุราตุ่างประเทศแปลงค่าเป็นส่กุลเงินท้�ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตุราแลกเปล้�ยน ณ วันท้�เกิด
รายการหร่อวันท้�ตุ้ราคาหากรายการนั�นถูึกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและรายการขาดทุนท้�เกิดจากการรับหร่อจ่าย
ช�าระท้�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศ และท้�เกิดจากการแปลงค่าส่ินทรัพย์และหน้�สิ่นท้�เป็นตุัวเงินซื้ึ�งเป็นเงินตุราตุ่างประเทศ ได้
บันทึกไว้ในก�าไรหร่อขาดทุน

เมื�อม้การรับรู้รายการก�าไรหร่อขาดทุนของรายการท้�ไม่เป็นตัุวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น องค์ประกอบของอัตุรา
แลกเปล้�ยนทั�งหมดของก�าไรหร่อขาดทุนนั�นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นด้วย ในทางตุรงข้ามการรับรู้ก�าไรหร่อ
ขาดทุนของรายการท้�ไม่เป็นตุัวเงินไว้ในก�าไรหร่อขาดทุน องค์ประกอบของอัตุราแลกเปล้�ยนทั�งหมดของก�าไรหร่อขาดทุน
นั�นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

2.14 ต่ราสารอนุพันธั์ทางการเงิน

(ก) ตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ม้ไว้เพ้�อค้า

กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงินท้�ม้ไว้เพ้�อค้าตุามมูลค่ายุตุิธรรมโดยจะรับรู้ก�าไรหร่อขาดทุนจาก
การเปล้�ยนแปลงมูลค่ายุตุิธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

(ข) ตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ม้ไว้เพ้�อป้องกันความเส่้�ยง

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ม้ไว้เพ้�อป้องกันความเส่้�ยงตุามลักษณะของความเส่้�ยงประเภทใดประเภทหนึ�ง
ดังตุ่อไปน้�

204   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



1. การป้องกันความเส่้�ยงในมูลค่ายุตุิธรรม 

การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุติุธรรมของตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ถึูกจัดประเภทและเข้าเง่�อนไขของการป้องกันความเส้่�ยงในมูลค่า
ยุตุิธรรม และการเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของรายการส่ินทรัพย์หร่อหน้�ส่ินท้�ม้การป้องกันความเส้่�ยงจะถึูกบันทึก 
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

2. การป้องกันความเส่้�ยงกระแส่เงินส่ด

การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุติุธรรมของตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ถูึกจัดประเภทและเข้าเง่�อนไขของการป้องกันความเส่้�ยง 
กระแส่เงินส่ดเฉพาะส่่วนท้�ม้ประสิ่ทธิผลจะถูึกรับรู้ในส่่วนของเจ้าของ ก�าไรหร่อขาดทุนท้�เกิดจากส่่วนท้�ไม่ม้ประสิ่ทธิผล 
จะถูึกรับรู้ทันท้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ มูลค่าท้�ส่ะส่มในส่่วนของเจ้าของจะถูึกโอนไปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ 
ในงวดท้�รายการท้�ม้การป้องกันความเส่้�ยงม้ผลกระทบตุ่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

หากการป้องกันความเส่้�ยงของรายการท้�คาดว่าจะเกิดข้�น ท�าให้เกิดการรับรู้สิ่นทรัพย์หร่อหน้�ส่ินทางการเงิน ก�าไร
หร่อขาดทุนท้�เกิดจากการป้องกันความเส้่�ยงจะถูึกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น โดยไม่น�าไปรวมไว้ในตุ้นทุนเริ�มแรก 
ของส่ินทรัพย์หร่อหน้�ส่ินท้�ถึูกป้องกันความเส้่�ยง แตุ่จะถึูกบันทึกในส่่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุน 
เมื�อม้การรับรู้ก�าไรหร่อขาดทุนของส่ินทรัพย์หร่อหน้�ส่ินนั�น เส่มือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

หากการป้องกันความเส้่�ยงของรายการท้�คาดว่าจะเกิดข้�น ท�าให้เกิดการรับรู้สิ่นทรัพย์หร่อหน้�ส่ินท้�ไม่ใช่ส่ินทรัพย์ 
หร่อหน้�ส่ินทางการเงินในเวลาตุ่อมาก�าไรและขาดทุนท้�เคยรับรู้ในส่่วนของเจ้าของจะถูึกเปล้�ยนการจัดประเภทใหม่และ 
รวมอยู่ในการวัดมูลค่าเริ�มแรกของตุ้นทุนส่ินทรัพย์

3. การป้องกันความเส่้�ยงในเงินลงทุนสุ่ทธิในหน่วยงานตุ่างประเทศ

การป้องกันความเส่้�ยงในเงินลงทุนสุ่ทธิในหน่วยงานตุ่างประเทศใช้การบันทึกบัญช้เหมือนกับการป้องกันความเส้่�ยง 
กระแส่เงินส่ด

ณ วันเริ�มตุ้นรายการ กลุ่มกิจการได้จัดท�าเอกส่ารท้�ระบุถึึงความส่ัมพันธ์ระหว่างรายการท้�ม้การป้องกันความเส้่�ยง
และตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ใช้เป็นเคร่�องมือป้องกันความเส่้�ยง รวมไปถึึงวัตุถุึประส่งค์ในการบริหารความเส่้�ยง นอกจากนั�น 
กลุ่มกิจการได้ท�าการทดส่อบความม้ประส่ิทธิผลในการหักกลบกันของการเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมหร่อกระแส่เงินส่ด
ของรายการท้�ม้การป้องกันความเส่้�ยง ณ วันเริ�มตุ้นรายการและทุก ๆ งวดท้�ม้การรายงานงบการเงินอย่างส่ม��าเส่มอ

รายละเอ้ยดของตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงินท้�กลุ่มกิจการเป็นคู่สั่ญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 46

2.15 ต่ราสารอนุพันธั์ทางการเงินแฝง

กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตุราส่ารอนุพันธ์แฝง ตุามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้� 

(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่้�ยงของอนุพันธ์แฝงไม่ม้ความสั่มพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตุราส่ารหลัก  
(Not closely related) กลุ่มกิจการจะแยกส่่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตุราส่ารหลัก และประเมิน 
มูลค่ายุติุธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมทั�งรับรู้ก�าไรหร่อขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ ส่่วนตุราส่ารหลัก 
จะถึือปฏิิบัตุิตุามมาตุรฐานบัญช้ท้�เก้�ยวข้อง ในกรณ้ท้�กลุ่มกิจการไม่ส่ามารถึแยกส่่วนของอนุพันธ์แฝงออกจาก 
ตุราส่ารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติุธรรมของตุราส่าร (Hybrid contract) ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจาก 
ราคาของผู้จัดหาตุราส่าร) ทั�งจ�านวนและรับรู้ก�าไรหร่อขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

(ข)  หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่้�ยงของอนุพันธ์แฝงม้ความสั่มพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจ 
และความเส่้�ยงของตุราส่ารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตุราส่ารหลัก 
โดยจะจัดประเภทตุราส่ารตุามมาตุรฐานบัญช้ท้�เก้�ยวข้องกับตุราส่ารหลักดังกล่าว

รายงานประจำาปี
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2.16 หนี้สินทางการเงินที�วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่ายุต่ิธัรรม

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมจะถูึกรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม และจะหยุดรับรู้เมื�อไม่เข้าเง่�อนไข 
การบันทึกบัญช้

การวัดมูลค่า ณ วันเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ก�าไร ณ วันแรกท้�ท�ารายการจะถึูกตัุดจ�าหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธ้เส่้นตุรง 
จนครบก�าหนดสั่ญญาหร่อยกเลิกสั่ญญาก่อนก�าหนด การเปล้�ยนแปลงของมูลค่ายุตุิธรรมของหน้�ส่ินทางการเงิน 
จะรับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จทั�งจ�านวน โดยแส่ดงเป็นรายการก�าไรขาดทุนสุ่ทธิจากหน้�ส่ินทางการเงินท้�วัด 
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน ยกเว้นส่่วนท้�เป็นผลมาจากการเปล้�ยนแปลงความเส่้�ยงด้านเครดิตุ 
ของหน้�ส่ินนั�น จะรับรู้ไปยังงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น

2.17 เงินกู้ย่ม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรมของส่ิ�งตุอบแทนท้�ได้รับหักด้วยตุ้นทุนการจัดท�ารายการท้�เกิดข้�น 

ค่าธรรมเน้ยมท้�จ่ายไปเพ้�อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นตุ้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้ในกรณ้ท้�ม้ความเป็นไปได้ท้�จะใช้ 
วงเงินกู้บางส่่วนหร่อทั�งหมด ในกรณ้น้�ค่าธรรมเน้ยมจะรอการรับรู้จนกระทั�งม้การถึอนเงิน หากไม่ม้หลักฐาน 
ท้�ม้ความเป็นไปได้ท้�จะใช้วงเงินบางส่่วนหร่อทั�งหมดค่าธรรมเน้ยมจะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส่�าหรับ 
การให้บริการส่ภาพคล่องและจะตัุดจ�าหน่ายตุามระยะเวลาของวงเงินกู้ท้�เก้�ยวข้อง

2.18 ผู้ลปีระโยช้น์ของพนักงานและเงินบำาเหน็จพนักงาน 

โครงการสมทบเงินที�กำาหนด้ไว้

กลุ่มกิจการจัดให้ม้กองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พซื้ึ�งเป็นแผนการจ่ายส่มทบตุามท้�ก�าหนดไว้ ส่ินทรัพย์ของกองทุนส่�ารอง 
เล้�ยงช้พได้แยกออกไปจากสิ่นทรัพย์ของกลุ่มกิจการและม้การบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พ
ได้รับเงินส่ะส่มเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินส่มทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่ายส่มทบกองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จส่�าหรับรอบระยะเวลาบัญช้ท้�เกิดรายการนั�น

โครงการผู้ลปีระโยช้น์ที�กำาหนด้ไว้

กลุ่มกิจการม้ระเบ้ยบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซื้ึ�งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื�อเกษ้ยณอายุตุาม
หลักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการม้การตัุ�งประมาณการหน้�สิ่นผลประโยชน์ของพนักงาน ซื้ึ�งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื�อเกษ้ยณ
อายุตุามหลักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ�าเหน็จพนักงาน 

ประมาณการหน้�สิ่นผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดยผู้ช�านาญทางส่ถิึติุอิส่ระโดยใช้วิธ้ Projected Unit Credit  
ตุามเกณฑ์์คณิตุศาส่ตุร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส่เงินส่ด 
ท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายในอนาคตุ และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตุราดอกเบ้�ยของพันธบัตุรรัฐบาลท้�ม้ก�าหนดเวลา
ใกล้เค้ยงกับระยะเวลาของหน้�สิ่นดังกล่าว โดยประมาณการกระแส่เงินส่ดท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายในอนาคตุนั�น 
ประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน อัตุราการลาออก อัตุราการตุาย อายุงานและปัจจัยอื�น ผลก�าไรขาดทุน 
จากการประมาณการตุามหลักคณิตุศาส่ตุร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประส่บการณ์และการเปล้�ยนแปลง 
ข้อส่มมตุิท้�ใช้ในการประมาณการตุามหลักคณิตุศาส่ตุร์ประกันภัย ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตุาม 
หลักคณิตุศาส่ตุร์ประกันภัยรับรู้ในส่่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นในปีท้�เกิด ซื้ึ�งได้รวมอยู่ในก�าไรส่ะส่ม 
ในงบแส่ดงการเปล้�ยนแปลงในส่่วนของเจ้าของและแส่ดงเป็นรายการแยกตุ่างหากในงบแส่ดงการเปล้�ยนแปลงในส่่วน 
ของเจ้าของ
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2.19 ปีระมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหน้�ส่ินก็ตุ่อเมื�อ กลุ่มกิจการม้ภาระผูกพันในปัจจุบันตุามกฎหมายหร่อตุามข้อตุกลง 
ท้�จัดท�าไว้ อันเป็นผลสื่บเนื�องมาจากเหตุุการณ์ในอด้ตุซื้ึ�งการช�าระภาระผูกพันนั�นม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะส่่งผลให้บริษัทตุ้องสู่ญเส่้ยทรัพยากรออกไป และตุามประมาณการจ�านวนท้�ตุ้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถึือ

ในกรณ้ท้�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้�ส่ินเป็นรายจ่ายท้�จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสิ่นทรัพย์แยก 
ตุ่างหากเมื�อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั�นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณ้ท้�ม้ภาระผูกพันท้�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการก�าหนดความน่าจะเป็นท้�จะสู่ญเส่้ยทรัพยากร 
เพ้�อจ่ายช�าระภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพ่จารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได ้
ค่อนข้างแน่ท้�จะสู่ญเส่้ยทรัพยากรเพ้�อช�าระภาระผูกพันบางรายการท้�จัดอยู่ในประเภทเด้ยวกันจะม้ระดับตุ��า

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหน้�สิ่น โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท้�คาดว่าจะตุ้องน�ามาจ่ายช�าระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อัตุราก่อนภาษ้ซื้ึ�งส่ะท้อนถึึงการประเมินส่ถึานการณ์ตุลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตุามเวลา 
และความเส่้�ยงเฉพาะของหน้�ส่ินท้�ก�าลังพ่จารณาอยู่ การเพ่�มข้�นของประมาณการหน้�ส่ินเนื�องจากมูลค่าของเงินตุามเวลา
จะรับรู้เป็นดอกเบ้�ยจ่าย

2.20 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน และหน้�ส่ินทางการเงินจะได้รับการหักกลบในงบแส่ดงฐานะการเงินตุ่อเมื�อกิจการม้ส่ิทธิตุามกฎหมาย
ในการน�าจ�านวนท้�รับรู้มาหักกลบลบหน้�กัน และม้ความตัุ�งใจท้�จะจ่ายช�าระจ�านวนท้�รับรู้ไว้ด้วยยอดสุ่ทธิ หร่อตุั�งใจท้�จะรับ
ประโยชน์จากสิ่นทรัพย์และช�าระหน้�ส่ินในเวลาเด้ยวกัน

2.21 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นส่ามัญของธนาคารส่ามารถึก�าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิส่ระจะจัดประเภทไว้เป็นส่่วนของเจ้าของ  
โดยตุ้นทุนส่่วนเพ่�มท้�เก้�ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หร่อการออกส่ิทธิในการซื้ื�อหุ้นซื้ึ�งสุ่ทธิจากภาษ้จะถึูกแส่ดงในส่่วนของ
เจ้าของโดยน�าไปหักจากส่ิ�งตุอบแทนท้�ได้รับจากการออกตุราส่ารทุนดังกล่าว

2.22 ภาษีีเงินได้้งวด้ปีัจจุบันและภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ค่าใช้จ่ายภาษ้เงินได้ส่�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษ้เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ ภาษ้เงินได้จะรับรู้ 
ในก�าไรหร่อขาดทุน ยกเว้นส่่วนภาษ้เงินได้ท้�เก้�ยวข้องกับรายการท้�รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น หร่อรายการท้�รับรู้
โดยตุรงไปยังส่่วนของเจ้าของ ในกรณ้น้� ภาษ้เงินได้ตุ้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น หร่อโดยตุรงไปยังส่่วนของเจ้าของ
ตุามล�าดับ

ภาษ้เงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตุราภาษ้ตุามกฎหมายภาษ้อากรท้�ม้ผลบังคับใช้อยู่ หร่อ ท้�คาดได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะม้ผลบังคับใช้ภายในสิ่�นรอบระยะเวลาท้�รายงานในประเทศท้�บริษัทย่อยของธนาคารได้ด�าเนินงานและเกิดรายได้ 
ทางภาษ้ ผู้บริหารจะประเมินส่ถึานะของการยื�นแบบแส่ดงรายการภาษ้เป็นงวด ๆ ในกรณ้ท้�ม้ส่ถึานการณ์ท้�การน�า 
กฎหมายภาษ้อากรไปปฏิิบัตุิซื้ึ�งข้�นอยู่กับการตุ้ความ และจะตัุ�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษ้ท้�เหมาะส่มจากจ�านวนท้�คาดว่า
จะตุ้องจ่ายช�าระแก่หน่วยงานท้�จัดเก็บ

ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้ตัุ�งเตุ็มจ�านวนตุามวิธ้หน้�ส่ิน เมื�อเกิดผลตุ่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษ้ของสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ิน
 และราคาตุามบัญช้ท้�แส่ดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตุามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้ท้�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสิ่นทรัพย์ 
หร่อรายการหน้�สิ่นท้�เกิดจากรายการท้�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันท้�เกิดรายการ รายการนั�นไม่ม้ผลกระทบ 
ตุ่อก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญช้หร่อภาษ้ ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้ค�านวณจากอัตุราภาษ้ (และกฎหมาย 
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ภาษ้อากร) ท้�ม้ผลบังคับใช้อยู่ หร่อท้�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม้ผลบังคับใช้ภายในส่ิ�นรอบระยะเวลาท้�รายงาน และคาดว่า
อัตุราภาษ้ดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื�อส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ท้�เก้�ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หร่อหน้�ส่ินภาษ้เงินได้รอตุัด
บัญช้ได้ม้การจ่ายช�าระ

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตัุดบัญช้จะรับรู้หากม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะม้ก�าไรทางภาษ้เพียงพอ 
ท้�จะน�าจ�านวนผลตุ่างชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตุั�งภาษ้เงินได้รอตัุดบัญช้โดยพ่จารณาจากผลตุ่าง 
ชั�วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท้�ตุ้องเส่้ยภาษ้เว้นแตุ่กลุ่มกิจการส่ามารถึควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ 
ผลตุ่างชั�วคราวและการกลับรายการผลตุ่างชั�วคราวม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้�นได้ภายในระยะเวลา 
ท้�คาดการณ์ได้ในอนาคตุ

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้และหน้�ส่ินภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้จะแส่ดงหักกลบกันก็ตุ่อเมื�อกิจการม้สิ่ทธิ 
ตุามกฎหมายท้�จะน�าส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้�สิ่นภาษ้เงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั�งสิ่นทรัพย์
ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้และหน้�สิ่นภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้เก้�ยวข้องกับภาษ้เงินได้ท้�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษ้
หน่วยงานเด้ยวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษ้เด้ยวกันหร่อหน่วยภาษ้ตุ่างกันซื้ึ�งตัุ�งใจจะจ่ายหน้�ส่ินและสิ่นทรัพย์ภาษ้
เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุ่ทธิ

2.23 การจ่ายโด้ยใช้้หุ้นเปี็นเกณฑ์์

ในเดือนม้นาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดตัุ�งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการ
บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั�งจ�านวนในวันท้�ให้ส่ิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมอ้างอิงราคาตุลาดในวันเด้ยวกันของ 
หุ้นส่ามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซื้ึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบ้ยนในตุลาดหลักทรัพย์
ของประเทศมาเลเซ้ื้ยคูณด้วยจ�านวนหุ้นท้�ให้แก่พนักงาน และจ่ายช�าระให้แก่บริษัทท้�เก้�ยวข้องกันในประเทศมาเลเซื้้ย  
ซื้ึ�งจะท�าหน้าท้�ซื้ื�อและถึือครองหุ้นจนถึึงวันท้�โอนหุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื�นในกลุ่ม

ในทุกส่ิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส่�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ ตุามส่ัดส่่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิ่ทธิ  
(vesting period) โดยแส่ดงส่�ารองดังกล่าวเป็นหน้�ส่ินอื�น

ธนาคารจะกลับบัญช้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส่�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ตุามจ�านวนท้�กันไว้เมื�อบริษัทท้�เก้�ยวข้อง
กันในประเทศมาเลเซื้้ยโอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังส่ิ�นสุ่ดช่วงระยะเวลาให้ได้รับส่ิทธิ (vesting period)

2.24 เงินปีันผู้ลจ่าย

เงินปันผลท้�จ่ายไปยังผู้ถืึอหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหน้�ส่ินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญช้ ซื้ึ�งท้�ประชุม 
ผู้ถืึอหุ้นของธนาคารได้อนุมัตุิการจ่ายปันผล

2.25 ข้อมูลจำาแนกต่ามส่วนงาน

ส่่วนงานด�าเนินงานแส่ดงข้อมูลเก้�ยวกับผลิตุภัณฑ์์และบริการท้�กลุ่มกิจการด�าเนินการอยู่และน�าเส่นอตุ่อผู้ม้อ�านาจ 
ตุัดส่ินใจสู่งสุ่ดด้านการด�าเนินงาน ผู้ม้อ�านาจตัุดส่ินใจสู่งสุ่ดด้านการด�าเนินงานหมายถึึงบุคคลท้�ม้หน้าท้�ในการจัดส่รร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิิบัติุงานของส่่วนงานด�าเนินงาน กลุ่มกิจการพ่จารณาว่าคณะผู้บริหารสู่งสุ่ดคือ 
ผู้ม้อ�านาจตัุดส่ินใจสู่งสุ่ดด้านการด�าเนินงาน
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3 การนÓมูาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมู่มูาถืือปฏิิบัติ 
 และการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีี

กลุ่มกิจการได้น�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงิน (มาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 32 
มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 7 และ มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9) โดยปรับปรุงย้อนหลัง 
ในแตุ่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) ส่�าหรับการเปล้�ยนแปลงวิธ้การรับรู้รายได้ดอกเบ้�ยเป็น 
อัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงตัุ�งแตุ่เริ�มตุ้นสั่ญญา ในส่่วนอื�นกลุ่มกิจการจะรับรู้ผลกระทบส่ะส่มโดยการปรับปรุงยอดยกมาของ
ก�าไรส่ะส่ม (modified retrospective) ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแส่ดงฐานะการเงิน

ในส่่วนของมาตุรฐานการรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวกับส่ัญญาเช่า (มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16)  
กลุ่มกิจการได้น�ามาตุรฐานดังกล่าวมาถึือปฏิิบัตุิโดยรับรู้รายการหน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่าตุามภาระผูกพันของค่าเช่า 
คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยเงินกู้ยืมส่่วนเพ่�มของผู้เช่าและส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้จะรับรู้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของหน้�ส่ิน 
ตุามสั่ญญาเช่า ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแส่ดงฐานะการเงิน

การปรับปรุงรายการแตุ่ละรายการในงบแส่ดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตุรฐานการรายงานทางการเงิน 
เก้�ยวกับเคร่�องมือทางการเงิน (มาตุรฐานการบัญช้ฉบับท้� 32 และมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9) และ 
มาตุรฐานเร่�องสั่ญญาเช่า (มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16) เป็นครั�งแรกม้ดังน้�

รายงานประจำาปี
2563 209



งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
บัญ

ช้ฉ
บับ

ท้� 
32

 แล
ะ ม

าตุ
รฐ

าน
กา

รร
าย

งา
นท

าง
กา

รเ
งิน

ฉบ
ับท

้� 9

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
รา

ยง
าน

ทา
งก

าร
เง

ินฉ
บับ

ท้� 
16

ณ
 ว

ันท
้� 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
2

ตุา
มท

้�ปรั
บป

รุง
ให

ม่(1
)

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

กา
รจ

ัดป
ระ

เภ
ท

รา
ยก

าร
ให

ม่
ขอ

งเ
คร

่�อง
มือ

ทา
งก

าร
เง

ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

รา
ยก

าร
ค่า

เผ
ื�อผ

ล
ขา

ดทุ
นด

้าน
เค

รด
ิตุ

ท้�ค
าด

ว่า
จะ

เก
ิดข

้�น

รว
มร

าย
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับ
เค

ร่�อ
งม

ือ
ทา

งก
าร

เง
ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หรั

บก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

ณ
 ว

ันท
้�

 1
 ม

กร
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
3 

ตุา
มท

้�ปร
ับป

รุง
ให

ม่

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท

สิน
ทร

ัพ
ย์

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

ธน
าค

าร
แล

ะตุ
ลา

ดเ
งิน

ส่ท
ธิ

6,
42

2
-

-
1

1
-

6,
42

3

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ท

าง
กา

รเ
งิน

ท้�วั
ดม

ูลค
่าด

้วย
มูล

ค่า
ยุตุ

ิธร
รม

ผ่า
นก

�าไ
รห

ร่อ
ขา

ดท
ุน

-
32

,7
6

8
-

-
32

,7
6

8
-

32
,7

6
8

เง
ินล

งท
ุนส่

ทธ
ิ

86
,7

9
8

(3
2,

80
6

)
-

-
(3

2,
80

6
)

-
53

,9
9

2

เง
ินใ

ห้ส่
ินเ

ชื�อ
แก

่ลูก
หน

้�แล
ะด

อก
เบ

้�ยค
้าง

รับ
สุ่ท

ธิ
23

2,
0

25
38

-
(1

5
4)

(1
16

)
-

23
1,9

0
9

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ส่

ิทธ
ิกา

รใ
ช้

-
-

-
-

-
30

3
30

3

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ภ

าษ
้เง

ินไ
ด้ร

อตุ
ัดบ

ัญ
ช้

6
9

4
-

6
3

-
6

3
-

75
7

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์อ

ื�นส่
ุทธ

ิ
2,

25
9

-
-

(2
4)

(2
4)

-
2,

23
5

รว
มส

ินท
รัพ

ย์
32

8,
19

8
-

6
3

(1
77

)
(1

14
)

30
3

32
8,

38
7

(1
) รา

ยล
ะเอ

้ยด
กา

รป
รับ

ปร
ุงย

้อน
หลั

ง 
ณ

 วั
นท

้� 3
1 

ธัน
วา

คม
 พ

.ศ
. 2

56
2 

ได
้อธ

ิบา
ยไ

ว้ใ
นห

มา
ยเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

ข้อ
 3

.1

210   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
บัญ

ช้ฉ
บับ

ท้� 
32

 แล
ะ ม

าตุ
รฐ

าน
กา

รร
าย

งา
นท

าง
กา

รเ
งิน

ฉบ
ับท

้� 9

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
รา

ยง
าน

ทา
งก

าร
เง

ินฉ
บับ

ท้� 
16

ณ
 ว

ันท
้� 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
2

ตุา
มท

้�ปรั
บป

รุง
ให

ม่(1
)

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

กา
รจ

ัดป
ระ

เภ
ท

รา
ยก

าร
ให

ม่
ขอ

งเ
คร

่�อง
มือ

ทา
งก

าร
เง

ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

รา
ยก

าร
ค่า

เผ
ื�อผ

ล
ขา

ดทุ
นด

้าน
เค

รด
ิตุ

ท้�ค
าด

ว่า
จะ

เก
ิดข

้�น

รว
มร

าย
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับ
เค

ร่�อ
งม

ือ
ทา

งก
าร

เง
ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หรั

บก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

ณ
 ว

ันท
้�

 1
 ม

กร
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
3 

ตุา
มท

้�ปร
ับป

รุง
ให

ม่

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท

หน
ี้สิน

หน้
�ส่น

ตุา
มส่

ญ
ญ

าเ
ช่า

-
-

-
-

-
30

3
30

3

ปร
ะม

าณ
กา

รห
น้�ส่

น
2,

29
9

-
-

21
7

21
7

-
2,

5
16

หน
้�ส่ิน

อื�น
4,

10
3

-
-

-
-

-
4,

10
3

รว
มห

นี้ส
ิน

6
,4

0
2

-
-

21
7

21
7

30
3

6
,9

22

ส่ว
นข

อง
เจ

้าข
อง

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ื�นข

อง
ส่่ว

นข
อง

เ จ
้าข

อง
1,4

6
8

-
(2

0
2)

-
(2

0
2)

-
1,2

6
6

ก�า
ไร

ส่ะ
ส่ม

   
ยัง

ไ ม
่ได

้จัด
ส่ร

ร
11

,0
46

-
26

5
(3

9
4)

(1
29

)
-

10
,9

17

รว
มส

่วน
ขอ

งเ
จ้า

ขอ
ง

12
,5

14
-

6
3

(3
9

4)
(3

31
)

-
12

,18
3

รว
มห

นี้ส
ินแ

ละ
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง
18

,9
16

-
6

3
(1

77
)

(1
14

)
30

3
19

,10
5

(1
) รา

ยล
ะเอ

้ยด
กา

รป
รับ

ปร
ุงย

้อน
หลั

ง 
ณ

 วั
นท

้� 3
1 

ธัน
วา

คม
 พ

.ศ
. 2

56
2 

ได
้อธ

ิบา
ยไ

ว้ใ
นห

มา
ยเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

ข้อ
 3

.1

รายงานประจำาปี
2563 211



งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
ธน

าค
าร

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
บัญ

ช้ฉ
บับ

ท้� 
32

 แล
ะ ม

าตุ
รฐ

าน
กา

รร
าย

งา
นท

าง
กา

รเ
งิน

ฉบ
ับท

้� 9

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
รา

ยง
าน

ทา
งก

าร
เง

ินฉ
บับ

ท้� 
16

ณ
 ว

ันท
้� 

31
 ธั

นว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
2

ตุา
มท

้�ปรั
บป

รุง
ให

ม่(1
)

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

กา
รจ

ัดป
ระ

เภ
ท

รา
ยก

าร
ให

ม่
ขอ

งเ
คร

่�อง
มือ

ทา
งก

าร
เง

ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

รา
ยก

าร
ค่า

เผ
ื�อผ

ล
ขา

ดท
ุนด

้าน
เค

รด
ิตุ

ท้�ค
าด

ว่า
จะ

เก
ิดข

้�น

รว
มร

าย
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับ
เค

ร่�อ
งม

ือ
ทา

งก
าร

เง
ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

ณ
 ว

ันท
้�

 1
 ม

กร
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
3 

ตุา
มท

้�ปร
ับป

รุง
ให

ม่

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท

สิน
ทร

ัพ
ย์

รา
ยก

าร
ระ

ห ว
่าง

ธน
าค

าร
แล

ะตุ
ลา

ดเ
งิน

สุ่ท
ธิ

6,
20

6
-

-
1

1
-

6,
20

7

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ท

าง
กา

รเ
งิน

ท้�วั
ดม

ูลค
่าด

้วย
มูล

ค่า
ยุตุ

ิธร
รม

ผ่า
นก

�าไ
รห

ร่อ
ขา

ดท
ุน

-
32

,7
6

8
-

-
32

,7
6

8
-

32
,7

6
8

เง
ินล

งท
ุนส่

ทธ
ิ

86
,7

9
6

(3
2,

80
6

)
-

-
(3

2,
80

6
)

-
53

,9
9

0

เง
ินใ

ห้ส่
ินเ

ชื�อ
แก

่ลูก
หน

้�แล
ะด

อก
เบ

้�ยค
้าง

รับ
สุ่ท

ธิ
22

4,
52

2
38

-
21

8
25

6
-

22
4,

77
8

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ส่

ิทธ
ิกา

รใ
ช้

-
-

-
-

-
24

0
24

0

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์ภ

าษ
้เง

ินไ
ด้ร

อตุ
ัดบ

ัญ
ช้

21
9

-
5

8
-

5
8

-
27

7

ส่ิน
ทร

ัพ
ย์อ

ื�นส่
ุทธ

ิ
1,8

43
-

-
(2

4)
(2

4)
-

1,8
19

รว
มส

ินท
รัพ

ย์
31

9,
5

86
-

5
8

19
5

25
3

24
0

32
0

,0
79

(1
) รา

ยล
ะเอ

้ยด
กา

รป
รับ

ปร
ุงย

้อน
หลั

ง 
ณ

 วั
นท

้� 3
1 

ธัน
วา

คม
 พ

.ศ
. 2

56
2 

ได
้อธ

ิบา
ยไ

ว้ใ
นห

มา
ยเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

ข้อ
 3

.1

212   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
ธน

าค
าร

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
บัญ

ช้ฉ
บับ

ท้� 
32

 แล
ะ ม

าตุ
รฐ

าน
กา

รร
าย

งา
นท

าง
กา

รเ
งิน

ฉบ
ับท

้� 9

มา
ตุร

ฐา
นก

าร
รา

ยง
าน

ทา
งก

าร
เง

ินฉ
บับ

ท้� 
16

ณ
 ว

ันท
้� 

31
 ธั

นว
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
2

ตุา
มท

้�ปรั
บป

รุง
ให

ม่(1
)

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

กา
รจ

ัดป
ระ

เภ
ท

รา
ยก

าร
ให

ม่
ขอ

งเ
คร

่�อง
มือ

ทา
งก

าร
เง

ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

รา
ยก

าร
ค่า

เผ
ื�อผ

ล
ขา

ดท
ุนด

้าน
เค

รด
ิตุ

ท้�ค
าด

ว่า
จะ

เก
ิดข

้�น

รว
มร

าย
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับ
เค

ร่�อ
งม

ือ
ทา

งก
าร

เง
ิน

รา
ยก

าร
ปร

ับป
รุง

ส่�า
หร

ับก
าร

วัด
มูล

ค่า
ให

ม่

ณ
 ว

ันท
้�

 1
 ม

กร
าค

ม 
พ

.ศ
. 2

56
3 

ตุา
มท

้�ปร
ับป

รุง
ให

ม่

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท
ล้า

นบ
าท

ล้า
นบ

าท

หน
ี้สิน

หน
้�ส่ิน

ตุา
มส่

ัญ
ญ

าเ
ช่า

-
-

-
-

-
24

0
24

0

ปร
ะม

าณ
กา

รห
น้�ส่

น
2,

14
1

-
-

21
9

21
9

-
2,

36
0

หน้
�ส่น

อื�น
3,

00
2

-
-

-
-

-
3,

00
2

รว
มห

นี้ส
ิน

5,
14

3
-

-
21

9
21

9
24

0
5,

60
2

ส่ว
นข

อง
เจ

้าข
อง

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ื�นข

อง
ส่่ว

นข
อง

เ จ
้าข

อง
1,

51
3

-
(2

02
)

-
(2

02
)

-
1,

31
1

ก�า
ไร

ส่ะ
ส่ม

   
ยัง

ไ ม
่ได

้จัด
ส่ร

ร
7,

35
1

-
26

0
(2

4)
23

6
-

7,
58

7

รว
มส่

่วน
ขอ

งเ
จ้า

ขอ
ง

8,
86

4
-

58
(2

4)
34

-
8,

89
8

รว
มห

นี้ส
ินแ

ละ
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง
14

,0
07

-
58

19
5

25
3

24
0

14
,5

00

(1
) รา

ยล
ะเอ

้ยด
กา

รป
รับ

ปร
ุงย

้อน
หลั

ง 
ณ

 วั
นท

้� 3
1 

ธัน
วา

คม
 พ

.ศ
. 2

56
2 

ได
้อธ

ิบา
ยไ

ว้ใ
นห

มา
ยเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

ข้อ
 3

.1

รายงานประจำาปี
2563 213



3.1 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับเครื�องม่อทางการเงิน

3.1.1 การปีรับปีรุงย้อนหลัง

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตุรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่�องมือ 
ทางการเงินโดยปรับปรุงย้อนหลังในแตุ่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) ส่�าหรับ 
การเปล้�ยนแปลงวิธ้การรับรู้รายได้ดอกเบ้�ยเป็นอัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงตัุ�งแตุ่เริ�มตุ้นส่ัญญา 

ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดงการปรับปรุงของรายการในงบการเงินแตุ่ละรายการ

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ตุามท้�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท้�

ปรับปรุงใหม่

ตุามท้�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท้�

ปรับปรุงใหม่

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สิ่นเชื�อแก่ลูกหน้�
   และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 229,911 2,114 232,025 216,201 1,466 217,667

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ 1,172 (478) 694 1,393 (349) 1,044

ส่ินทรัพย์อื�นสุ่ทธิ 2,129 130 2,259 2,975 103 3,078

หน้�ส่ินอื�น 4,248 (145) 4,103 4,138 (176) 3,962

ก�าไรส่ะส่ม - ยังไม่ได้จัดส่รร 9,134 1,912 11,046 7,603 1,395 8,998

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ตุามท้�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท้�

ปรับปรุงใหม่

ตุามท้�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท้�

ปรับปรุงใหม่

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สิ่นเชื�อแก่ลูกหน้�
   และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 222,422 2,100 224,522 209,596 1,466 211,062

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ 694 (475) 219 938 (349) 589

ส่ินทรัพย์อื�นสุ่ทธิ 1,713 130 1,843 2,723 103 2,826

หน้�ส่ินอื�น 3,147 (145) 3,002 3,189 (176) 3,013

ก�าไรส่ะส่ม - ยังไม่ได้จัดส่รร 5,451 1,900 7,351 4,997 1,395 6,392

งบการเงินรวม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตุามท้�รายงาน
ในงวดก่อน

รายการ
ปรับปรุง

ตุามท้�
ปรับปรุงใหม่

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ย 16,421 685 17,106

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ 2,556 (80) 2,476

ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับพนักงาน 5,063 (18) 5,045

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื�นๆ 2,918 (244) 2,674

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ 2,572 221 2,793

ภาษ้เงินได้ (442) (129) (571)

214   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตุามท้�รายงาน
ในงวดก่อน รายการปรับปรุง

ตุามท้�
ปรับปรุงใหม่

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ย 12,978 671 13,649

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ 1,616 (80) 1,536

ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับพนักงาน 4,386 (18) 4,368

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื�นๆ 1,417 (244) 1,173

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ 1,185 221 1,406

ภาษ้เงินได้ (192) (126) (318)

3.1.2 การปีรับปีรุงยอด้ยกมาของกำาไรสะสม

ผลกระทบท้�ม้ตุ่อก�าไรส่ะส่ม ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ม้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร

ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรส่ะส่มยังไม่ได้จัดส่รร ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 11,046 7,351

การปรับปรุงมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นของเงินลงทุนทั�วไปเดิม 226 226

การลดลงจากค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น
   ของค่าเบ้�ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (24) (24)

การลดลงจากการเปล้�ยนแปลงของความเส่้�ยงด้านเครดิตุ
   ของหน้�ส่ินในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น (24) (24)

การลดลงจากค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น
   ของเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� (57) -

การลดลงจากการตุัดรายการระหว่างกัน (313) -

การเพ่�มข้�นของภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ 63 58

   การปรับปรุงก�าไรส่ะส่มยังไม่ได้จัดส่รรจากการน�ามาตุรฐานการรายงาน
      ทางการเงินฉบับท้� 9 มาถึือปฏิิบัตุิ ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (129) 236

ก�าไรส่ะส่มยังไม่จัดส่รร ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซื้ึ�งเป็นผลกระทบ
   จากการน�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 มาถืึอปฏิิบัตุิ 10,917 7,587

3.2 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับสัญญาเช้่า

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการได้น�ามาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 16 เร่�อง ส่ัญญาเช่า มาถึือปฏิบิัตุิ 
โดยรับรู้รายการหน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่าตุามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยเงินกู้ยืมส่่วนเพ่�ม 
ของผู้เช่าและส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้จะรับรู้เท่ากับมูลค่าหน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า ณ วันเริ�มใช้มาตุรฐาน โดยอัตุรากู้ยืม 
ส่่วนเพ่�มถัึวเฉล้�ยถึ่วงน��าหนักท้�กลุ่มกิจการน�ามาใช้ในการคิดลดดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 1.55 - ร้อยละ 2.13 ตุ่อปี
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร

ล้านบาท ล้านบาท

ภาระผูกพันตุามส่ัญญาเช่าด�าเนินงานท้�ได้เปิดเผยไว้ 
   ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 280 170

หัก ผลกระทบจากอัตุราดอกเบ้�ยการกู้ยืมส่่วนเพ่�มของผู้เช่า
     ณ วันท้�น�าใช้เป็นครั�งแรก (2) (2)

หัก ส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นท้�รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตุามวิธ้เส่้นตุรง (5) (5)

หัก ส่ัญญาท้�ได้ม้การประเมินใหม่และรับรู้เป็นส่ัญญาบริการ /
    ส่่วนของค่าบริการท้�ได้รวมอยู่ในค่าเช่า (117) (71)

บวก   รายการปรับปรุงท้�เก้�ยวข้องกับการตุ่อส่ัญญาและการยกเลิกส่ัญญาเช่า 147 148

หน้ีสินต่ามสัญญาเช้่า ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 303 240

3.3 นโยบายการบัญชี้ที�เปีลี�ยนแปีลงไปีจากการนำากลุ่มมาต่รฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับเครื�องม่อทาง 
 การเงิน และมาต่รฐานเรื�องสัญญาเช่้ามาถู่อปีฏิบิัต่ิ

3.3.1  มาต่รฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับเครื�องม่อทางการเงิน

เงินลงทุนและส่ินทรัพย์ทางการเงินอื�น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ตุั�งแตุ่วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทส่ินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งเป็นแตุ่ละประเภทดังน้�
• ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน (FVPL) หร่อด้วยมูลค่ายุติุธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น (FVOCI)
• ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยวิธ้ราคาทุนตัุดจ�าหน่าย (Amortised cost)

กลุ่มกิจการรับรู้สิ่นทรัพย์ทางการเงินในวันท้�จ่ายช�าระด้วยมูลค่ายุตุิธรรม บวกด้วยตุ้นทุนการท�ารายการซื้ึ�งเก้�ยวข้อง
โดยตุรงกับการได้มาซื้ึ�งส่ินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้นสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 
ซื้ึ�งกลุ่มกิจการจะรับรู้ตุ้นทุนการท�ารายการในก�าไรหร่อขาดทุน 

กลุม่กิจการพจ่ารณาลักษณะของกระแส่เงนิส่ดโดยรวมของสิ่นทรพัยท์างการเงนิซื้ึ�งมอ้นพัุนธแ์ฝง (Embedded derivatives)  
เพ้�อพ่จารณาว่าเข้าเง่�อนไขการจ่ายช�าระด้วยเงินตุ้นและดอกเบ้�ยหร่อไม่

ตุราส่ารหน้�

การวัดมูลค่าในภายหลังของตุราส่ารหน้�จะพ่จารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการส่ินทรัพย์ 
ทางการเงินและจากลักษณะของกระแส่เงินส่ดตุามส่ัญญา โดยจะจัดประเภทตุามลักษณะการวัดมูลค่า ดังน้�
- ราคาทุนตัุดจัดหน่าย: ส่ินทรัพย์ท้�กลุ่มกิจการถืึอไว้เพ้�อรับช�าระกระแส่เงินส่ดตุามสั่ญญาท้�ม้ลักษณะของเงินตุ้น 

และดอกเบ้�ย (SPPI) จะรับรู้ด้วยราคาทุนตัุดจ�าหน่าย รายได้ดอกเบ้�ยจะรับรู้ตุามวิธ้อัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริง 
และแส่ดงรวมอยู่ในรายได้ทางการเงิน ก�าไรหร่อขาดทุนจากการตุัดรายการและก�าไรขาดทุนจากอัตุราแลกเปล้�ยน 
จะรับรู้ในรายการก�าไรหร่อขาดทุนอื�น ส่่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกตุ่างหาก

- มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น: สิ่นทรัพย์ท้�กลุ่มกิจการถืึอไว้เพ้�อรับช�าระกระแส่เงินส่ดตุามสั่ญญา 
ท้�ม้ลักษณะของเงินตุ้นและดอกเบ้�ย (SPPI) และถืึอไว้เพ้�อขาย จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 
การเปล้�ยนแปลงในมูลค่าตุามบัญช้ของสิ่นทรัพย์ทางการเงินกลุ่มน้�จะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น ยกเว้นรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกตุ่างหาก รายได้ดอกเบ้�ยจะรับรู้ในส่่วนของรายได้ทางการเงิน และก�าไร
ขาดทุนจากอัตุราแลกเปล้�ยนซื้ึ�งจะรับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุนอื�น ก�าไรหร่อขาดทุนท้�รับรู้ส่ะส่มอยู่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ
อื�นจะถึูกจัดประเภทใหม่มายังก�าไรหร่อขาดทุนเมื�อม้การตุัดรายการส่ินทรัพย์ทางการเงินด้งกล่าว 
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- มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุน: ส่ินทรัพย์ท้�กลุ่มกิจการถึือไว้ท้�ไม่เข้าเง่�อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุนตุัดจ�าหน่าย 
และมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น จะถูึกรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุน โดยก�าไรหร่อขาดทุน
จากการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ�มแรกจะแส่ดงรวมอยู่ในก�าไรหร่อขาดทุนอื�น

กลุ่มกิจการโอนจัดประเภทตุราส่ารหน้�เมื�อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสิ่นทรัพย์ทางการเงินเปล้�ยน
ไปเท่านั�น

ตุราส่ารทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตุราส่ารทุนตุามการวัดมูลค่า ซื้ึ�งไม่ส่ามารถึเปล้�ยนแปลงได้ คือ มูลค่ายุตุิธรรมผ่าน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นซื้ึ�งจะไม่ส่ามารถึรับรู้ไปยังก�าไรหร่อขาดทุนในภายหลัง ส่�าหรับเงินปันผลจากตุราส่ารทุนดังกล่าว
จะรับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุนและแส่ดงรวมอยู่ในรายได้จากการด�าเนินงานอื�น

เงินให้ส่ินเชื�อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เงินให้ส่ินเชื�อแส่ดงตุามจ�านวนเงินตุ้นคงเหลือหักด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น เงินให้ส่ินเชื�อในโมเดล
ธุรกิจท้�ม้วัตุถึุประส่งค์เพ้�อรับกระแส่เงินส่ดตุามส่ัญญา และข้อก�าหนดตุามส่ัญญา ส่ะท้อนกระแส่เงินส่ดซื้ึ�งเป็นการจ่ายช�าระ
เพียงเงินตุ้นและดอกเบ้�ยจากยอดคงเหลือของเงินตุ้น 

ลูกหน้�ตุามส่ัญญาเช่าซืื้�อ

ลูกหน้�ตุามส่ัญญาเช่าซื้ื�อแส่ดงตุามมูลค่าสุ่ทธิท้�จะได้รับจากลูกหน้�ตุามส่ัญญาซื้ื�อหักรายได้จากส่ัญญาเช่าซื้ื�อท้�ยังไม่ถึือ
เป็นรายได้

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น

ตัุ�งแตุ่วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการตุ้องพ่จารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น โดยรวม
การคาดการณ์เหตุุการณ์ในอนาคตุ (Forward looking) ของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�เป็นตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วยวิธ้วัด
มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นและด้วยวิธ้ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย ซื้ึ�งวิธ้การวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อย
ค่านั�น ข้�นอยู่กับว่าม้การเพ่�มข้�นของความเส่้�ยงด้านเครดิตุของส่ินทรัพย์หร่อไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหน้�ตุามสั่ญญา
เช่าและลูกหน้�อื�น ซื้ึ�งกลุ่มกิจการเลือกใช้วิธ้การอย่างง่ายในการพ่จารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นพ่จารณาจากการเปล้�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตุของสิ่นทรัพย์ 
ทางการเงินเป็นส่ามระดับ โดยในแตุ่ละระดับจะก�าหนดวิธ้การวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 
ท้�แตุกตุ่างกันไป ได้แก่

- ระดับท้� 1 หากความเส่้�ยงด้านเครดิตุของเคร่�องมือทางการเงินไม่เพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญนับตุั�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เมื�อเริ�มแรก ค่าเผื�อผลขาดทุนของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุ
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นใน 12 เดือนข้างหน้า

- ระดับท้� 2 หากความเส้่�ยงด้านเครดิตุของเคร่�องมือทางการเงินเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญนับตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เมื�อแรกเริ�ม ค่าเผื�อผลขาดทุนของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

- ระดับท้� 3 เมื�อสิ่นทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่�อนไขเป็นสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุ ค่าเผื�อผลขาดทุน
ของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

กลุ่มกิจการค�านวณเงินส่�ารองส่่วนเกิน ณ วันท้�เริ�มปฏิิบัตุิใช้มาตุรฐานรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวข้องกับเคร่�องมือ 
ทางการเงินเป็นครั�งแรก โดยเปรียบเท้ยบเงินส่�ารองซื้ึ�งค�านวณจากค่าเผื�อขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 
ตุามมาตุรฐานรายงานทางการเงินท้�เก้�ยวข้องกับเคร่�องมือทางการเงินกับเงินส่�ารองทั�งหมดท้�กลุ่มกิจการด�ารงไว ้ 
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซื้ึ�งกลุ่มกิจการจะทยอยลดเงินส่�ารองส่่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธ้เส่้นตุรงเป็น 
ระยะเวลา 5 ปี เพ้�อให้ส่อดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับท้� ธปท.ฝนส่.(23)ว.1603/2562  
ณ วันท้� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเร่�อง ซัื้กซื้้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการส่�ารองส่่วนเกิน

 กลุ่มกิจการแส่ดงหน้�สู่ญรับคืนจากลูกหน้�เงินให้ส่ินเชื�อท้�ถึูกตุัดจ�าหน่ายเป็นส่่วนหนึ�งของรายได้อื�น

ทั�งน้� กลุ่มกิจการเลือกท้�จะน�าข้อยกเว้นจากมาตุรการผ่อนปรนชั�วคราวเพ้�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ท้�ออก 
โดยส่ภาวิชาช้พบัญช้ มาถืึอปฏิิบัติุส่�าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ่�นสุ่ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันท้� 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถึึงวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลือกท้�จะพ่จารณาน��าหนักของข้อมูลท้�ม้การคาดการณ์ไปในอนาคตุ
ท้�เกิดจากภาวะวิกฤตุชั�วคราวเป็นน��าหนักท้�น้อยกว่า ข้อมูลความส่ามารถึในการช�าระหน้�ของลูกหน้�ในอด้ตุมาใช้ 
ในการพ่จารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� ซื้ึ�งกลุ่มกิจการเลือกใช้ 
วิธ้การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตุถึ่วงน��าหนักในส่ถึานการณ์ท้�ร้ายแรงประกอบกับดุลยพ่นิจของผู้บริหารในการ
ประมาณการผลขาดทุนท้�คาดว่าจะเกิดข้�น และคงการจัดชั�นหน้�ของลูกหน้�ตุามเดิมก่อนเข้ามาตุรการ ตุามหนังส่ือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยท้� ธปท. ฝนส่. (23)ว. 276/2563 เร่�องแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้�ท้�ได้รับผลกระทบ 
จากส่ถึานการณ์ท้�ส่่งผลกระทบตุ่อเศรษฐกิจไทย วันท้� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สั่ญญาค��าประกันทางการเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้ส่ัญญาค��าประกันทางการเงินเป็นหน้�สิ่นทางการเงินเมื�อให้การค��าประกันด้วยมูลค่ายุตุิธรรม และวัดมูลค่า 
ในภายหลังด้วยมูลค่าท้�สู่งกว่าระหว่าง ก) จ�านวนเงินค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของสั่ญญา 
ค��าประกันและ ข) จ�านวนเงินท้�รับรู้เมื�อเริ�มแรกหักด้วยจ�านวนเงินส่ะส่มของรายได้ท้�รับรู้

อนุพันธ์ทางการเงิน

อนุพันธ์ทางการเงินรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ วันท้�กลุ่มกิจการเข้าท�าส่ัญญาอนุพันธ์ และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ วันส่ิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการรับรู้การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของอนุพันธ์
ไปยังงบก�าไรหร่อขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ

3.3.2  มาต่รฐานเรื�องสัญญาเช้่า

กลุ่มกิจการม้สั่ญญาเช่า ซื้ึ�งม้ระยะเวลาการเช่าคงท้�อยู่ระหว่าง 1 ถึึง 15 ปี โดยบางสั่ญญาม้เง่�อนไขให้ส่ามารถึ 
ตุ่อสั่ญญาได้ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสั่ญญาเช่าท้�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตุ่าง ๆ เป็น 
ส่ัญญาเช่าประเภทส่ัญญาเช่าการเงิน และส่ัญญาเช่าด�าเนินงาน โดยค่าเช่าท้�จ่ายภายใตุ้ส่ัญญาเช่าด�าเนินงานสุ่ทธิ 
จากเงินจูงใจตุามสั่ญญาเช่าท้�ได้รับจากผู้ให้เช่า จะรับรู้ตุามวิธ้เส่้นตุรงตุลอดอายุส่ัญญาเช่า

ตัุ�งแตุ่วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้ส่ัญญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการส่ามารถึเข้าถึึงส่ินทรัพย์ตุามส่ัญญาเช่า  
เป็นสิ่นทรัพย์ส่ิทธิการใช และหน้�ส่ินตุามสั่ญญาเช่า โดยค่าเช่าท้�ช�าระจะปันส่่วนเป็นการจ่ายช�าระหน้�สิ่นและตุ้นทุน 
ทางการเงิน โดยตุ้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุนตุลอดระยะเวลาสั่ญญาเช่าด้วยอัตุราดอกเบ้�ยคงท้�จาก 
ยอดหน้�ส่ินตุามสั่ญญาเช่าท้�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเส่ื�อมราคาสิ่นทรัพย์ส่ิทธิการใช้ตุามวิธ้เส่้นตุรงตุามอายุ 
ท้�ส่ั�นกว่าระหว่างอายุส่ินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

ส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้และหน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่ารับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจ่าย ซื้ึ�งประกอบไปด้วย
• ค่าเช่าคงท้�สุ่ทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
• ค่าเช่าผันแปรท้�อ้างอิงจากอัตุราหร่อดัชน ้
• มูลค่าท้�คาดว่าจะตุ้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาส่ิทธิเลือกซื้ื�อหากม้ความแน่นอนอย่างส่มเหตุุส่มผลท้�กลุ่มกิจการจะใช้ส่ิทธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกส่ัญญา หากอายุของส่ัญญาเช่าส่ะท้อนถึึงการท้�กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกส่ัญญานั�น
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กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างตุ้นด้วยอัตุราดอกเบ้�ยโดยนัยตุามส่ัญญา หากไม่ส่ามารถึหาอัตุราดอกเบ้�ย 
โดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตุราการกู้ยืมส่่วนเพ่�มของผู้ เช่า ซื้ึ�งก็คืออัตุราท้�ส่ะท้อนถึึงการกู้ยืม  
เพ้�อให้ได้มาซื้ึ�งส่ินทรัพย์ท้�ม้มูลค่าใกล้เค้ยงกัน ในส่ภาวะเศรษฐกิจ อายุส่ัญญา และเง่�อนไขท้�ใกล้เค้ยงกัน

ส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซื้ึ�งประกอบด้วย
• จ�านวนท้�รับรู้เริ�มแรกของหน้�ส่ินตุามสั่ญญาเช่า
• ค่าเช่าจ่ายท้�ได้ช�าระก่อนเริ�ม หร่อ ณ วันท�าสั่ญญาสุ่ทธิจากเงินจูงใจท้�ได้รับตุามส่ัญญาเช่า 
• ตุ้นทุนทางตุรงเริ�มแรก และ
• ตุ้นทุนการปรับส่ภาพส่ินทรัพย์

โดยค่าเช่าท้�จ่ายตุามส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นและส่ัญญาเช่าส่ินทรัพย์ท้�ม้มูลค่าตุ��าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตุามวิธ้เส่้นตุรง  
ส่ัญญาเช่าระยะส่ั�นคือส่ัญญาเช่าท้�ม้อายุสั่ญญาเช่าน้อยกว่าหร่อเท่ากับ 12 เดือน ส่ินทรัพย์ท้�ม้มูลค่าตุ��าประกอบด้วย  
พ้�นท้�ส่�าหรับตุิดตัุ�งตูุ้เอท้เอ็ม ป้าย และส่�านักงานแลกเปล้�ยนเงิน

4 การบริหารความูเสี�ยงด้านการเงิน

4.1 ปีัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการม้ความเส้่�ยงทางการเงินท้�หลากหลายซื้ึ�งได้แก่ ความเส่้�ยงทางการตุลาด (รวมถึึงความเส้่�ยง 
ด้านอัตุราแลกเปล้�ยน ความเส่้�ยงด้านมูลค่ายุตุิธรรมอันเกิดจากการเปล้�ยนแปลงในอัตุราดอกเบ้�ย ความเส่้�ยงด้าน 
กระแส่เงินส่ดอันเกิดจากการเปล้�ยนแปลงอัตุราดอกเบ้�ย และความเส่้�ยงด้านราคา) ความเส่้�ยงด้านการให้สิ่นเชื�อ และ 
ความเส้่�ยงด้านส่ภาพคล่อง แผนการจัดการความเส่้�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปท้�ความผันผวนของ 
ตุลาดการเงินและแส่วงหาวิธ้การลดผลกระทบท้�ท�าให้เส่้ยหายตุ่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
ให้เหลือน้อยท้�สุ่ดเท่าท้�เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เคร่�องมืออนุพันธ์ทางการเงิน เพ้�อป้องกันความเส่้�ยงท้�จะเกิดข้�น

การจัดการความเส้่�ยงเป็นไปตุามนโยบายท้�อนุมัติุโดยคณะกรรมการบริษัท การจัดการความเส้่�ยงในส่่วน
งานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะช้�ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส้่�ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิิบัติุงานตุ่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่้�ยงจะก�าหนด
หลักการโดยภาพรวมเพ้�อจัดการความเส่้�ยงและนโยบายท้�เก้�ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึึงความเส่้�ยง
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่้�ยงด้านอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศ ความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ย  
ความเส่้�ยงด้านการให้ส่ินเชื�อ โดยการใช้ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และการลงทุนใช้ 
ส่ภาพคล่องส่่วนเกินในการจัดการความเส้่�ยง

4.1.1 ความเสี�ยงทางการต่ลาด้

ความเส้่�ยงทางการตุลาด หมายถึึง ความเส่้�ยงท้�กลุ่มกิจการอาจได้รับความเส่้ยหายเนื�องจากการเปล้�ยนแปลงมูลค่า 
ของฐานะทั�งท้�อยู่ในงบแส่ดงฐานะการเงินและนอกงบแส่ดงฐานะการเงินท้�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอัตุราดอกเบ้�ย  
อัตุราแลกเปล้�ยน ราคาตุราส่ารทุน และราคาส่ินค้าโภคภัณฑ์์

กลุ่มกิจการม้หน่วยงานบริหารความเส่้�ยงทางการตุลาดท�าหน้าท้�ประเมินความเส้่�ยงทางการตุลาดท้�อาจเกิดข้�น 
ม้การน�าเคร่�องมือ และ/หร่อระบบท้�ช่วยในการวัด ติุดตุาม และควบคุมความเส่้�ยงท้�ม้ประสิ่ทธิภาพเป็นท้�ยอมรับ 
โดยทั�วไป เพ้�อช่วยให้การควบคุมและตุิดตุามความเส่้�ยงทางการตุลาดเป็นไปอย่างม้ประสิ่ทธิผล และเป็นการป้องกัน 
ความเส่้�ยงไม่ให้เกินกว่าระดับท้�ยอมรับได้และส่ามารถึด�าเนินการปรับระดับความเส่้�ยงให้อยู่ในระดับท้�เหมาะส่มได้ทันท่วงท้
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4.1.1.1 ความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ย (Interest Rate Risk)

ความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ย คือ ความเส้่�ยงท้�เกิดจากการเปล้�ยนแปลงของอัตุราดอกเบ้�ยในตุลาด ซื้ึ�งอาจจะท�าให้เกิด
การเปล้�ยนแปลงตุ่อมูลค่าตุราส่ารหน้�ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมและตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน ซื้ึ�งส่่ง
ผลให้เกิดความผันผวนตุ่อรายได้หร่อมูลค่าของส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงิน 

ทั�งน้�ความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ยเป็นผลมาจากการจัดโครงส่ร้างอัตุราดอกเบ้�ย ลักษณะและโครงส่ร้างสิ่นทรัพย์ หน้�ส่ิน
 และทุนของธนาคาร ซื้ึ�งธนาคารม้การก�าหนดระดับเพดานความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ยในบัญช้เพ้�อการค้าและเพ้�อการ
ธนาคาร โดยได้รับการอนุมัตุิจากคณะกรรมการธนาคาร เพ้�อควบคุมความเส่้�ยงให้อยู่ในระดับท้�เหมาะส่ม

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส่ินทรัพย์ / หน้�ส่ินทางการเงินจ�าแนกตุามประเภทอัตุราดอกเบ้�ย ได้ดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ม้อัตุราดอกเบ้�ย
 ปรับข้�นลงอ้างอิง 
ตุามอัตุราตุลาด

ม้อัตุรา 
ดอกเบ้�ยคงท้� ไม่ม้ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,199 1,944 3,741 6,884

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 34,427 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 41,033 2,095 14,433 57,561

เงินลงทุน - 61,469 78 61,547

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 138,585 88,365 - 226,950

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 324 222 546

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 196,868 188,624 19,393 404,885

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 82,586 105,362 6,008 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,757 25,460 2,451 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,920 - 29 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 36,864 2,010 18,347 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 7,153 12,296 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 297 - 297

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 187,391 145,425 27,091 359,907

220   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ม้อัตุราดอกเบ้�ย
 ปรับข้�นลงอ้างอิง 
ตุามอัตุราตุลาด

ม้อัตุรา 
ดอกเบ้�ยคงท้� ไม่ม้ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด - - 1,352 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 680 2,861 2,877 6,418

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 32,916 2,953 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 86,667 319 87,044

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 152,134 87,816 - 239,950

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 204 537 741

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 200,756 180,501 12,675 393,932

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,524 139,599 2,912 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 6,959 35,254 1,181 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรม 24,376 - 47 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 27,248 6,104 11,308 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 8,516 17,303 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 132,781 198,260 15,717 346,758

รายงานประจำาปี
2563 221



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ม้อัตุราดอกเบ้�ย
 ปรับข้�นลงอ้างอิง 
ตุามอัตุราตุลาด

ม้อัตุรา 
ดอกเบ้�ยคงท้� ไม่ม้ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,060 1,944 3,711 6,715

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 34,427 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 41,033 2,095 14,433 57,561

เงินลงทุน - 61,467 78 61,545

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 138,565 82,237 - 220,802

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 324 222 546

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 196,709 182,494 19,362 398,565

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 82,761 105,379 6,010 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,757 25,460 2,451 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,920 - 29 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 36,864 2,010 18,347 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 7,153 12,296 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 234 - 234

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 187,566 145,379 27,093 360,038

222   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ม้อัตุราดอกเบ้�ย
 ปรับข้�นลงอ้างอิง 
ตุามอัตุราตุลาด

ม้อัตุรา 
ดอกเบ้�ยคงท้� ไม่ม้ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด - - 1,351 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 490 2,861 2,851 6,202

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 32,916 2,953 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 86,665 319 87,042

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 152,184 79,143 - 231,327

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 204 328 532

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 200,616 171,826 12,439 384,881

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,605 139,615 2,912 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 6,959 35,254 1,181 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วย
    มูลค่ายุตุิธรรม 24,376 - 47 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 27,248 6,104 11,308 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 8,516 15,303 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 132,862 196,276 15,717 344,855

รายงานประจำาปี
2563 223



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการก�าหนดอัตุราดอกเบ้�ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

เมื�อ 
ทวงถึาม

0 - 3 
เดือน

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่ม้
ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,030 2,038 75 - - 3,741 6,884

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน  - 2 152 2,969 31,304 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561

เงินลงทุน - 3,500 2,882 35,074 20,013 78 61,547

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 6,363 28,558 40,673 90,922 60,434 - 226,950

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 - - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 41 40 243 - 222 546

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 23,444 65,433 55,249 129,286 112,080 19,393 404,885

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 82,585 46,223 57,383 1,757 - 6,008 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,756 23,854 878 729 - 2,451 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 21,123 7,757 40 - 29 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 4,247 3,974 - 11,228 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 28 81 185 3 - 297

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - - - - 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 114,452 117,947 85,140 2,913 12,364 27,091 359,907

224   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตุราดอกเบ้�ยใหม่หร่อวันครบก�าหนด

เมื�อ 
ทวงถึาม

0 - 3 
เดือน

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่ม้
ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - - 1,352 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 528 2,213 800 - - 2,877 6,418

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,550 319 87,044

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 5,531 36,455 51,334 88,615 58,015 - 239,950

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 51 153 - - 537 741

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 21,085 65,527 69,116 124,943 100,586 12,675 393,932

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,524 72,187 57,703 9,709 - 2,912 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - - 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้
   ให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม   - 11,320 13,056 - - 47 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 4,068 10,694 - 11,057 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - - - - 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 72,641 140,629 96,522 9,933 11,316 15,717 346,758

รายงานประจำาปี
2563 225



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการก�าหนดอัตุราดอกเบ้�ยใหม่หร่อวันครบก�าหนด

เมื�อ 
ทวงถึาม

0 - 3 
เดือน

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่ม้
ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,060 1,870 74 - - 3,711 6,715

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน  - 2 152 2,969 31,304 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561

เงินลงทุน - 3,500 2,882 35,074 20,011 78 61,545

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 6,363 39,486 49,716 67,459 57,778 - 220,802

เงินวางหลักประกันของตุราส่าร อนุพันธ์ 16,051 - - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 41 40 243 - 222 546

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 23,474 76,193 64,291 105,823 109,422 19,362 398,565

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 82,761 46,228 57,394 1,757 - 6,010 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,756 23,854 878 729 - 2,451 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 21,122 7,757 41 - 29 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 4,248 3,973 - 11,228 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 20 56 155 3 - 234

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - - - - 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 114,628 117,944 85,125 2,884 12,364 27,093 360,038

226   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตุราดอกเบ้�ยใหม่หร่อวันครบก�าหนด

เมื�อ 
ทวงถึาม

0 - 3 
เดือน

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่ม้
ดอกเบ้�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - - 1,351 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 490 2,061 800 - - 2,851 6,202

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459

เงินลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,548 319 87,042

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 5,531 42,009 52,751 75,334 55,702 - 231,327

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 51 153 - - 328 532

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 21,047 70,929 70,533 111,662 98,271 12,439 384,881

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,605 72,193 57,713 9,709 - 2,912 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - - 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้
   ให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม   - 11,320 13,056 - - 47 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 4,068 8,694 - 11,057 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - - - - 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 72,722 140,635 94,532 9,933 11,316 15,717 344,855

รายงานประจำาปี
2563 227



ธนาคารม้ยอดคงเหลือถัึวเฉล้�ยของสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงินท้�ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย และอัตุราเฉล้�ยของ
ดอกเบ้�ยและเงินปันผล ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ยอด้คงเหล่อ 
ถูัวเฉลี�ย

ด้อกเบ้ียและ 
เงินปีันผู้ล อัต่ราเฉลี�ย

ยอดคงเหลือ 
ถึัวเฉล้�ย

ดอกเบ้�ยและ 
เงินปันผล อัตุราเฉล้�ย

ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที�ก่อให้เกิด้รายได้้

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 5,757 71 1.23 3,389 88 2.59

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 36,259 375 1.03 - - -

เงินลงทุนสุ่ทธิ 58,974 1,121 1.90 91,756 2,079 2.27

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 227,305 13,371 5.88 234,430 14,060 6.00

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ก่อให้เกิดรายได้ 328,295 14,866 329,575 16,227

หน้ีสินทางการเงินที�ก่อให้เกิด้ค่าใช้้จ่าย

เงินรับฝาก 196,135 2,360 1.20 186,321 2,850 1.53

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 49,696 337 0.68 48,323 719 1.49

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,066 300 1.07 32,075 850 2.65

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 24,093 713 2.96 21,174 718 3.39

   รวมหน้�ส่ินทางการเงินท้�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 297,990 3,710 287,893 5,137

228   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ยอด้คงเหล่อ 
ถูัวเฉลี�ย

ด้อกเบ้ียและ 
เงินปีันผู้ล อัต่ราเฉลี�ย

ยอดคงเหลือ 
ถัึวเฉล้�ย

ดอกเบ้�ยและ 
เงินปันผล อัตุราเฉล้�ย

ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที�ก่อให้เกิด้รายได้้

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 5,627 70 1.25 3,262 87 2.69

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 36,259 375 1.03 - - -

เงินลงทุนสุ่ทธิ 58,972 1,121 1.90 92,001 2,079 2.26

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 235,373 9,562 4.09 226,206 10,618 4.69

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ก่อให้เกิดรายได้ 336,231 11,056 321,469 12,784

หน้ีสินทางการเงินที�ก่อให้เกิด้ค่าใช้้จ่าย

เงินรับฝาก 196,638 2,360 1.20 186,429 2,851 1.53

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 48,231 337 0.70 48,323 719 1.49

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,066 300 1.07 32,075 850 2.65

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 23,426 696 2.97 19,174 670 3.49

   รวมหน้�ส่ินทางการเงินท้�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 296,361 3,693 286,001 5,090

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัต่ราด้อกเบ้ียต่่อกำาไรสุทธัิและส่วนของเจ้าของ

ตุารางแส่ดงความอ่อนไหวของก�าไรสุ่ทธิและส่่วนของผู้ถึือหุ้นเมื�อม้การเปล้�ยนแปลงไปของอัตุราดอกเบ้�ยของส่ินทรัพย์และ
หน้�ส่ินทางการเงิน ณ วันท้�รายงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563

เพ่�มข้�น 
1 จุดพ้�นฐาน

ลดลง 
1 จุดพ้�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผลกระทบตุ่อก�าไรสุ่ทธิ (3) 3

ผลกระทบตุ่อส่่วนของผู้ถืึอหุ้น (13) 13

(16) 16

รายงานประจำาปี
2563 229



4.1.1.2 ความเส่้�ยงด้านอัตุราแลกเปล้�ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเส่้�ยงด้านอัตุราแลกเปล้�ยน คือ ความเส้่�ยงท้�เกิดจากการเปล้�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศ  
ซื้ึ�งอาจจะท�าให้เกิดการเปล้�ยนแปลงตุ่อมูลค่าตุราส่ารทางการเงิน ความผันผวนตุ่อรายได้หร่อมูลค่าของสิ่นทรัพย์และ 
หน้�ส่ินทางการเงิน 

ด้านการบริหารเงินและการค้าผลิตุภัณฑ์์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตุราตุ่างประเทศ
ของกลุ่มกิจการภายใตุ้เพดานความเส่้�ยงท้�ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส้่�ยงของกลุ่มกิจการ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ส่กุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

ส่หรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้้ย     

ริงกิตุ อื�นๆ รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด 886 5 2 6 2 18 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,198 1,485 26 5 747 424 6,885

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 34,427 - - - - - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561

เงินลงทุน 61,546 - - 1 - - 61,547

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 217,660 11,961 - 7 - 1,169 230,797

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น 937 1 - - - - 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 939,404 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 409,125

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 187,044 6,347 8 96 197 264 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 45,605 1,355 - 4 703 1 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 255 1 - - - - 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า 297 - - - - - 297

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111

หน้�ส่ินอื�น 293 18 - - 228 - 539

   รวมหน้�สิ่นทางการเงิน 893,600 (608,927) 17,103 31,727 11,702 15,241 360,446

230   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ส่กุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

ส่หรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้้ย     

ริงกิตุ อื�นๆ รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด 1,314 5 2 6 2 23 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 5,006 565 81 30 457 284 6,423

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459

เงินลงทุน 86,942 - - - - 102 87,044

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 228,187 13,813 1 100 - 1,105 243,206

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น 991 5 - - - 4 1,000

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 984,031 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 397,452

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 195,740 2,660 68 40 325 202 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 43,325 65 - 4 - - 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 266 2 - - - 1 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนด
   ให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม  24,423 - - - - - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 9,912 4,850 - - 11,057 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158

หน้�ส่ินอื�น 418 36 - - 225 1 680

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 936,248 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 347,438

รายงานประจำาปี
2563 231



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ส่กุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

ส่หรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้้ย     

ริงกิตุ อื�นๆ รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด 885 5 2 6 2 18 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,029 1,485 26 5 747 424 6,716

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 34,427 - - - - - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561

เงินลงทุนสุ่ทธิ 61,544 - - 1 - - 61,545

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 211,506 11,961 - 7 - 1,169 224,643

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น 937 1 - - - - 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 933,078 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 402,799

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 187,238 6,347 8 96 197 264 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 45,605 1,355 - 4 703 1 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 255 1 - - - - 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า 234 - - - - - 234

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111

หน้�ส่ินอื�น 288 17 - - 228 - 533

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 893,726 (608,928) 17,103 31,727 11,702 15,240 360,571

232   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ส่กุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

ส่หรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้้ย     

ริงกิตุ อื�นๆ รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด 1,313 5 2 6 2 23 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,790 565 81 30 457 284 6,207

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459

เงินลงทุนสุ่ทธิ 86,940 - - - - 102 87,042

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 219,556 13,813 1 100 - 1,105 234,575

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น 938 5 - - - 4 947

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 975,128 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 388,549

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 195,837 2,660 68 40 325 202 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 43,325 65 - 4 - - 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 266 2 - - - 1 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนด
   ให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม   24,423 - - - - - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 7,912 4,850 - - 11,057 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158

หน้�ส่ินอื�น 411 36 - - 225 1 673

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 934,338 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 345,528

นอกเหนือจากส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงินท้�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศท้�ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิน
ท้�เก้�ยวข้อง ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารม้ฐานะสุ่ทธิท้�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศท้�ส่�าคัญ 
โดยจ�าแนกเป็นส่กุลเงินได้ดังตุ่อไปน้�

(หน่วย: เท้ยบเท่าล้านเหร้ยญส่หรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอ่�น ๆ* เหร้ยญส่หรัฐฯ ยูโร* ส่กุลอื�น ๆ*

ฐานะทันท้ 102.28 (2.70) (354.02) 237.75 3.11 (343.51)

ฐานะล่วงหน้า

- ส่ัญญาล่วงหน้า (57.99) 2.70 377.17 (231.44) (4.00) 362.92

   ฐานะสุ่ทธิ 44.29 - 23.15 6.31 (0.89) 19.41

* ส่�าหรับส่กุลยูโรและส่กุลอื�น ๆ แส่ดงฐานะสุ่ทธิเป็นเงินตุราตุ่างประเทศเท้ยบเท่าส่กุลเงินเหรียญส่หรัฐฯ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัต่ราแลกเปีลี�ยนต่่อกำาไรสุทธิัและส่วนของเจ้าของ

ตุารางแส่ดงความอ่อนไหวของก�าไรสุ่ทธิเมื�อม้การเปล้�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล้�ยนไปร้อยละ 1 ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563

ล้านบาท

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 

ดอลลาร์ส่หรัฐฯ 13

อื�นๆ 7

20

ลดลงร้อยละ 1

ดอลลาร์ส่หรัฐฯ (13)

อื�นๆ (7)

(20)

ธนาคารประกอบธุรกรรมเก้�ยวกับตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตุามปกตุิธุรกิจของธนาคาร เพ้�อตุอบส่นองตุ่อ
ความตุ้องการของลูกค้า และเพ้�อการบริหารความเส่้�ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตุราแลกเปล้�ยน และ
อัตุราดอกเบ้�ย
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารม้ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงินซึื้�งจ�าแนกตุามระยะเวลาครบ
ก�าหนดของส่ัญญา ส่ามารถึส่รุปได้ดังน้�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปีี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- สั่ญญาซื้ื�อ 603,595 6,866 610,461 536,799 1,579 538,378

- ส่ัญญาขาย 495,758 8,484 504,242 490,838 12,293 503,131

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย

- ส่ัญญาซื้ื�อ 39,340 179,714 219,054 50,599 190,174 240,773

- ส่ัญญาขาย 32,772 170,483 203,255 48,818 147,707 196,525

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย

- รับอัตุราดอกเบ้�ยคงท้� 378,701 574,392 953,093 418,509 571,872 990,381

- รับอัตุราดอกเบ้�ยลอยตุัว 461,171 706,643 1,167,814 504,446 679,213 1,183,659

ส่ัญญาส่ิทธิซืื้�อขายเงินตุราตุ่างประเทศ 

- ขายส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ 334 - 334 10 - 10

- ขายส่ิทธิท้�จะขาย 406 - 406 171 - 171

- ซืื้�อส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ 646 - 646 894 - 894

- ซืื้�อส่ิทธิท้�จะขาย 318 - 318 1,526 - 1,526

ส่ินค้าโภคภัณฑ์์

- ส่ัญญาซื้ื�อ - - - 87 - 87

- ส่ัญญาขาย - - - 87 - 87

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 5,675 5,675 - 6,293 6,293

- ส่ัญญาขาย - 5,675 5,675 - 6,293 6,293

ตุราส่ารส่ิทธิท้�อ้างอิงหน่วยลงทุน

   ของกองทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ 1,599 417 2,016 6,494 1,936 8,430

- ส่ัญญาขาย 1,599 417 2,016 6,494 1,936 8,430

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 323 323 - 23 23

- ส่ัญญาขาย - 323 323 - 23 23

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารหน้� (Bond Forward)

- ส่ัญญาขาย 8,679 14,692 23,371 5,700 13,630 19,330

ธนาคารก�าหนดนโยบายและวงเงินท้�เก้�ยวข้องกับความเส่้�ยงโดยม้ขั�นตุอนการรายงานและควบคุมความเส่้�ยงตุ่าง ๆ  
เพ้�อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่้�ยงด้านการผิดนัดช�าระท้�เก้�ยวข้องกับอนุพันธ์
ทางการเงินโดยพ่จารณาวงเงินสิ่นเชื�อท้�ให้กับลูกค้าโดยรวม ซึื้�งการพ่จารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเด้ยวกับกระบวนการ
การพ่จารณาอนุมัตุิสิ่นเชื�อ อันท�าให้ธนาคารควบคุมระดับความเส่้�ยงท้�ธนาคารส่ามารถึรับได้ อย่างไรก็ตุาม อนุพันธ์
ทางการเงินอาจท�าให้เกิดก�าไรหร่อขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซื้ึ�งข้�นอยู่กับการข้�นลงของอัตุราดอกเบ้�ยหร่ออัตุราแลกเปล้�ยน
และส่ามารถึเปล้�ยนแปลงได้อย่างม้ส่าระส่�าคัญตุามส่ภาวะตุลาดท้�เปล้�ยนแปลงไป
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4.1.1.3 ความเส่้�ยงจากการเปล้�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราส่ารทุน

ความเส่้�ยงจากการเปล้�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราส่ารทุน คือ ความเส่้�ยงท้�เกิดจากการเปล้�ยนแปลงของราคาของ
ตุราส่ารทุน ซึื้�งอาจจะท�าให้เกิดการเปล้�ยนแปลงตุ่อมูลค่าของสิ่นทรัพย์ในตุราส่ารทุน ความผันผวนตุ่อรายได้ และมูลค่าของ
ส่ินทรัพย์ทางการเงินอื�น ทั�งน้�ความเส่้�ยงจากการเปล้�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราส่ารทุนไม่ม้ส่าระส่�าคัญตุ่อกลุ่มกิจการ

4.1.2 ความเสี�ยงด้้านการให้สินเช้่�อ

ความเส่้�ยงด้านการให้ส่ินเชื�อคือ ความเส่้�ยงท้�กลุ่มกิจการจะได้รับความเส่้ยหายอันสื่บเนื�องมาจากการท้�ลูกค้าหร่อคู่สั่ญญา
ของกลุ่มกิจการไม่ส่ามารถึปฏิิบัตุิตุามเง่�อนไขหร่อข้อตุกลงท้�ระบุไว้ได้ตุามสั่ญญา

กลุ่มกิจการได้จัดให้ม้การน�ากระบวนการบริหารความเส่้�ยงด้านเครดิตุมาใช้ ภายใตุ้นโยบายการบริหารความ
เส่้�ยงด้านเครดิตุ (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการม้การจัดองค์กรให้ม้การถึ่วงดุลและตุรวจส่อบ 
ซึื้�งกันและกัน ม้การแบ่งแยกหน้าท้�กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ท�าหน้าท้�ด้านตุลาด ผู้อนุมัติุส่ินเชื�อ ผู้ตุรวจส่อบและ 
ผู้ท้�ดูแลเร่�องการบริหารความเส่้�ยง การบริหารความเส่้�ยงด้านเครดิตุของกลุ่มกิจการม้การบริหารทั�งในระดับ 
รายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเคร่�องมือในการประเมินความเส่้�ยง 
ท้�ตุ่างกันให้เหมาะส่มกับประเภทของลูกค้า ส่�าหรับลูกค้านิติุบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools และส่�าหรับ
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา SME Rating เพ้�อใช้ส่�าหรับจัดอันดับความเส่้�ยงลูกค้าส่ินเชื�อธุรกิจ 
ส่�าหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั�งสิ่นเชื�ออเนกประส่งค์ท้�ไม่ม้หลักประกัน (Personal Cash) และท้�ม้หลักประกัน 
(Mortgage Loan) รวมทั�งส่ินเชื�อเพ้�อท้�อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมิน 
ความเส่้�ยงของผู้กู้

ส่่วนการพ่จารณาการให้สิ่นเชื�อนั�น กลุ่มกิจการม้คณะกรรมการพ่จารณาอนุมัตุิส่ินเชื�อระดับตุ่าง ๆ ซื้ึ�งแตุกตุ่างกัน
ไปตุามขนาดของวงเงินส่ินเชื�อ โดยจะเน้นพ่จารณาจากความส่ามารถึในการช�าระหน้�ของลูกหน้� โดยค�านึงถึึงประเภท
ของวงเงินสิ่นเชื�อ ส่ถึานะทางการเงินของลูกหน้� ส่ภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตุส่าหกรรมเป็นหลัก นอกจากน้�ธนาคาร 
ได้จัดตัุ�งหน่วยงานส่อบทานการให้ส่ินเชื�อ ซึื้�งเป็นหน่วยงานอิส่ระเพ้�อให้กระบวนการพ่จารณาอนุมัตุิส่ินเชื�อม้ความโปร่งใส่ 
และก่อให้เกิดประส่ิทธิผลสู่งสุ่ด

มูลค่าสู่งสุ่ดของความเส้่�ยงด้านสิ่นเชื�อ คือ มูลค่าตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุ
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุามท้�แส่ดงไว้ในงบแส่ดงฐานะการเงิน และความเส้่�ยงของภาระผูกพันนอกงบแส่ดงฐานะการเงิน เช่น 
การค��าประกันการกู้ยืม และการค��าประกันอื�น ๆ

ข้อมูลที�มีการคาด้การณ์ไปีในอนาคต่ของปีัจจัยทางเศรษีฐศาสต่ร์มหภาค

กลุ่มกิจการน�าส่ถึานการณ์ทางเศรษฐกิจ 3 แบบมาใช้เพ้�อส่ะท้อนถึึงช่วงของความน่าจะเป็นท้�ให้น��าหนักกับผลลัพธ์ 
ในอนาคตุท้�เป็นไปได้ท้�เป็นกลางในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น ดังน้�

เหตุุการณ์ท้�คาดว่าจะเป็นไปได้มากท้�สุ่ด (Base case) : แส่ดงถึึง ‘ผลลัพธ์ท้�เป็นไปได้มากท้�สุ่ด’ ของภาวะเศรษฐกิจ 
ในอนาคตุซื้ึ�งส่อดคล้องกับข้อมูลท้�กลุ่มกิจการใช้เพ้�อวัตุถุึประส่งค์อื�น ๆ เช่น การจัดท�างบประมาณและการทดส่อบ 
ภาวะวิกฤตุ

เหตุุการณ์ท้�ด้ท้�สุ่ด (Best case) และเหตุุการณ์ท้�เลวร้ายท้�สุ่ด (Worst case) : แส่ดงถึึงผลลัพธ์ท้� “ด้กว่าปกติุ (Upside)” 
และ “แย่กว่าปกตุิ (Downside)” ของส่ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตุซึื้�งก�าหนดด้วยการวิเคราะห์ทางส่ถึิติุและการตุัดส่ิน 
ด้านเครดิตุโดยผู้เช้�ยวชาญ
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การบริหารลูกหน้ีเงินให้สินเช้่�อ ( Loan portfolio)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้การกระจุกตัุวของความเส่้�ยงจากการผิดส่ัญญาของเงิน
ให้ส่ินเชื�อแยกตุามประเภทอุตุส่าหกรรม ส่รุปได้ดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตุรและเหมืองแร่ 7,446 8,349 7,446 8,349

อุตุส่าหกรรมการผลิตุและการพาณิชย์ 33,962 41,446 33,962 41,446

ธุรกิจอส่ังหาริมทรัพย์และก่อส่ร้าง 16,252 16,364 16,252 16,364

การส่าธารณูปโภคและบริการ 29,118 24,921 29,118 24,921

ส่ินเชื�อส่่วนบุคคล 8,263 10,519 8,263 10,519

ส่ินเชื�อเพ้�อท้�อยู่อาศัย 76,789 78,580 76,789 78,580

ลูกหน้�ธุรกิจเช่าซื้ื�อและลูกหน้�
   ตุามส่ัญญาเช่าทางการเงิน 39,063 42,665 - -

อื�น ๆ 16,057 17,106 48,972 51,148

   รวมเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 226,950 239,950 220,802 231,327

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ. ศ. 2563 และ พ. ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้ภาระผูกพันนอกงบแส่ดงฐานะการเงิน ซึื้�งวิเคราะห์ตุาม
ระยะเวลาครบก�าหนดของส่ัญญานับจากวันท้�ในงบแส่ดงฐานะการเงิน ได้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม

นับจาก 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปีี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตัุ๋วเงิน 9 8 17 - - -

ภาระตุามต๋ัุวแลกเงินค่าส่ินค้า
   เข้าท้�ยังไม่ครบก�าหนด 157 - 157 331 - 331

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 765 - 765 605 - 605

เอกส่ารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ
   ในประเทศ 31 - 31 - - -

การค��าประกันอื�น 8,717 1,799 10,516 10,464 1,831 12,295
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นับจาก 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปีี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การค��าประกันเงินกู้ยืม - - - 2,150 - 2,150

การรับอาวัลต๋ัุวเงิน 9 8 17 - - -

ภาระตุามต๋ัุวแลกเงินค่าส่ินค้า
   เข้าท้�ยังไม่ครบก�าหนด 157 - 157 331 - 331

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 765 - 765 605 - 605

เอกส่ารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ
   ในประเทศ 31 - 31 - - -

การค��าประกันอื�น 8,717 1,799 10,516 10,464 1,831 12,295

เงินลงทุนในต่ราสารหน้ีและรายการระหว่างธันาคารและต่ลาด้เงิน

การลงทุนในตุราส่ารหน้�ถูึกก�าหนดโดยพ่จารณาจากอันดับความน่าเชื�อถึือของผู้ออกหุ้นกู้หร่อผู้ค��าประกันซื้ึ�งตุ้องผ่าน
เกณฑ์์ขั�นตุ��าท้�คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

ก่อนการท�าธุรกรรมกับธนาคารอื�น ธนาคารจะตุ้องประเมินเครดิตุของคู่สั่ญญา ซื้ึ�งโดยทั�วไปอ้างอิงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ภายนอก ตุลอดจนการจัดอันดับความน่าเชื�อถึือของประเทศตุ้นทางเพ้�อตุรวจส่อบความเส่้�ยงของคู่ส่ัญญา

การจัด้อันด้ับเครด้ิต่

การจัดอันดับเครดิตุของส่ินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มกิจการจะถึูกแบ่งตุามตุารางดังตุ่อไปน้� ซื้ึ�งส่อดคล้องกับการจัด
อันดับของ Standard & Poor’s 

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� และ ภาระผูกพันท้�จะให้ส่ินเชื�อวงเงินส่ินเชื�อและส่ัญญาการค��าประกันทางการเงิน

การจัดอันดับเครดิต การจัดอันดับเครดิตุภายใน

ด้ (Good) 1 - 10b

น่าพอใจ (Satisfactory) 11a - 13e

ด้อยค่าด้านเครดิตุ (Impaired) 14

ส่ินทรัพย์ทางการเงินอื�น

การจัดอันดับเครดิต การจัดอันดับเครดิตุภายใน การจัดอันดับเครดิตุภายนอก

กลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) 1 - 6 AAA ~ BBB-

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน (Non-Investment Grade) 7 - 13e BB+ and below

คุณภาพเครดิ้ต่สามารถูอธัิบายโด้ยสรุปีได้้ด้ังน้ี

ด้ หมายถึึง ม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท้�จะได้รับคืนเงินเต็ุมจ�านวนตุามมูลค่าของส่ินทรัพย์ ดังนั�นกลุ่มกิจการและบริษัท
จึงไม่ม้ข้อกังวลตุ่อประเด็นดังกล่าว

น่าพอใจ หมายถึึง ม้ข้อกังวลท้�คู่ส่ัญญาจะไม่ส่ามารถึช�าระเงินได้เมื�อถึึงก�าหนด อย่างไรก็ตุามยังไม่ได้ม้การผิดนัดช�าระ 
เกิดข้�น และคู่ส่ัญญายังคงจะช�าระเมื�อถึึงก�าหนด และคาดว่าจะส่ามารถึช�าระได้ทั�งเงินตุ้นและดอกเบ้�ยเต็ุมจ�านวน

238   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



ด้อยค่าด้านเครดิตุ หมายถึึง ส่ินทรัพย์ม้การด้อยค่า

กลุ่มระดับลงทุน หมายถึึง อันดับความน่าเชื�อถืึอของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ม้ความเส่้�ยงในการผิดนัดช�าระหน้�ค่อนข้างตุ��า
เนื�องจากม้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท้�ผู้ออกส่ินทรัพย์ทางการเงินจะช�าระเงินคืน

กลุ่มตุ��ากว่าระดับลงทุน หมายถึึง คุณภาพของสิ่นทรัพย์ทางการเงินอยู่ในระดับท้�น่ากังวล เนื�องจากม้ความเส้่�ยงท้� 
ผู้ออกสิ่นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ส่ามารถึช�าระเงินเมื�อถึึงก�าหนดช�าระ

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถืึอ รวมไปถึึงยอดหน้�ท้�ใช้วิธ้ค�านวณสิ่นทรัพย์เส่้�ยงอย่างง่ายหร่อยอดหน้�ท้�ไม่ม้อันดับ 
ความน่าเชื�อถึือหร่อใช้อันดับความน่าเชื�อถืึอโดยเฉล้�ย

ฐานะเปีิด้สูงสุด้ต่่อความเสี�ยงด้้านเครด้ิต่

กลุ่มกิจการม้ฐานะเปิดสู่งสุ่ดตุ่อความเส่้�ยงด้านเครดิตุท้�ม้ตุ่อกิจการอื�นหากกิจการนั�นไม่ส่ามารถึท�าตุามภาระผูกพัน 
ท้�ก�าหนดไว้ได้ โดยไม่ค�านึงถึึงหลักประกันท้�ถึือครองอยู่ ซื้ึ�งฐานะเปิดสู่งสุ่ดตุ่อความเส่้�ยงถูึกพ่จารณาให้เท่ากับมูลค่า 
ตุามบัญช้บนงบแส่ดงฐานะการเงิน หร่อมูลค่าตุามสั่ญญาของรายการนอกงบการเงินและสั่ญญาค��าประกันทางการเงิน
แตุ่ไม่รวมถึึงอนุพันธ์ทางการเงิน

ฐานะเปิดตุ่อความเส่้�ยงด้านเครดิตุของกลุ่มกิจการท้�ไม่เท่ากับมูลค่าตุามบัญช้ในงบแส่ดงฐานะการเงิน ณ วันท้�รายงาน
ได้แก่ รายการดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

ฐานะเปิดสู่งสุ่ดตุ่อ
ความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

ฐานะเปิดสู่งสุ่ดตุ่อ
ความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปีิด้ต่่อความเสี�ยงด้้านเครด้ิต่ของรายการที�
   แสด้งอยู่ในงบแสด้งฐานะการเงิน

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่านก�าไรหร่อขาดทุน

32,446 32,446

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 60,915 60,913

ฐานะเปีิด้ต่่อความเสี�ยงด้้านเครด้ิต่ของรายการที�
   แสด้งอยู่นอกงบแสด้งฐานะการเงิน

ส่ัญญาค��าประกันทางการเงิน 11,468 11,468

ภาระผูกพันท้�จะให้ส่ินเชื�อ 42,567 42,567

54,035 54,035

หลักปีระกัน

กลุ่มกิจการก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิิบัตุิเพ้�อลดความเส่้�ยงด้านเครดิตุ และกลุ่มกิจการส่ามารถึให้ลูกหน้�วาง 
หลักประกันประเภทตุ่าง ๆ เพ้�อใช้ในการกู้ยืมเงิน ซื้ึ�งกลุ่มกิจการม้นโยบายภายในท้�รับการวางหลักประกันส่�าหรับสิ่นทรัพย์
บางประเภทเพ้�อลดความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

กลุ่มกิจการประเมินมูลค่าของหลักประกันตัุ�งแตุ่วันท้�กลุ่มกิจการเริ�มกระบวนการส่�าหรับการปล่อยส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�  
และก�าหนดให้ม้การประเมินมูลค่าของหลักประกันตุามรอบระยะเวลาท้�ก�าหนด ส่�าหรับประเภทของหลักประกันส่่วนใหญ่ 
ท้�กลุ่มกิจการรับให้วางเป็นหลักประกันได้ ได้แก่
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- ท้�อยู่อาศัย
- อส่ังหาริมทรัพย์ในโครงการหร่อส่ังหาริมทรัพย์
- ส่ินทรัพย์ของกิจการในการด�าเนินธุรกิจ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงินฝากประจ�า หุ้นกู้ การค��าประกันของบุคคลธรรมดา

และนิตุิบุคคล
- หลักทรัพย์ท้�อยู่ในความตุ้องการของตุลาด
- อื�น ๆ

ตุารางด้านล่างแส่ดงจ�านวนเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�ท้�จัดประเภทเป็นสิ่นเชื�อธุรกิจ ส่ินเชื�อรายย่อย และหลักประกันท้�ถืึอไว้
เพ้�อลดความเส่้�ยงด้านเครตุิตุ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

มูลค่าตุาม
บัญช้ขั�นตุ้น 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า

จะเกิดข้�น

มูลค่าสุ่ทธิ
ตุามบัญช้ก่อน

หักส่�ารอง
ส่่วนเกิน

มูลค่ายุตุิธรรม
ของหลักประกัน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ส่ินเชื�อธุรกิจ 94,614 (2,555) 92,059 29,293

ส่ินเชื�อรายย่อย 136,183 (4,333) 131,850 86,852

รวม 230,797 (6,888) 223,909 116,145

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

มูลค่าตุาม
บัญช้ขั�นตุ้น 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า

จะเกิดข้�น

มูลค่าสุ่ทธิ
ตุามบัญช้ก่อน

หักส่�ารอง
ส่่วนเกิน

มูลค่ายุตุิธรรม
ของหลักประกัน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ส่ินเชื�อธุรกิจ 127,554 (2,592) 124,962 29,293

ส่ินเชื�อรายย่อย 97,089 (2,532) 94,557 86,852

รวม 224,643 (5,124) 219,519 116,145

การด้้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการและธนาคารม้สิ่นทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทท้�ตุ้องม้การพ่จารณาตุามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุน 
ด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น
• เงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตุัดจ�าหน่ายและมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 
• เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท้�เก้�ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะม้รายการเงินส่ดและรายการเท้ยบเท่าเงินส่ดซื้ึ�งเข้าเง่�อนไขการพ่จารณาการด้อยค่าภายใตุ้มาตุรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 แตุ่กลุ่มกิจการพ่จารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินท้�ไม่ม้ 
นัยส่�าคัญ
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เงินลงทุนในตุราส่ารหน้�

กลุ่มกิจการและธนาคารพ่จารณาว่าเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ซื้ึ�งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัุดจ�าหน่ายและมูลค่ายุตุิธรรมผ่าน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น นั�นม้ความเส่้�ยงด้านเครดิตุตุ��า ดังนั�น ค่าเผื�อผลขาดทุนท้�รับรู้ในระหว่างปีจึงจ�ากัดอยู่ท้�ผลขาดทุน
ด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นภายใน 12 เดือน  “ความเส่้�ยงด้านเครดิตุตุ��า” ส่�าหรับตุราส่ารหน้�ท้�อยู่ในความตุ้องการ
ของตุลาดนั�นพ่จารณาจากอันดับด้านเครดิตุท้�อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงาน 
จัดอันดับความน่าเชื�อถึืออย่างน้อยหนึ�งหน่วยงาน ตุราส่ารอื�นๆ จะพ่จารณาว่าม้ความเส่้�ยงด้านเครดิตุตุ��าเมื�อม ้
ความเส่้�ยงจากการผิดนัดช�าระอยู่ในระดับตุ��า และผู้ออกตุราส่ารม้ความส่ามารถึทางการเงินท้�แข็งแรงท้�จะปฏิิบัตุิตุามภาระ
ผูกพันตุามส่ัญญาได้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท้�เก้�ยวข้องกัน 

บริษัทม้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท้�เก้�ยวข้องกันท้�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตุัดจ�าหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นใน 12 เดือนข้างหน้าส่�าหรับลูกหน้�ท้�ไม่ได้ม้การเพ่�มข้�นของความเส่้�ยงด้านเครดิตุท้�ม้นัยส่�าคัญ และรับรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุส่�าหรับเงินให้กู้ยืมท้�ม้การเพ่�มข้�นของความเส้่�ยงด้านเครดิตุท้�ม ้
นัยส่�าคัญ

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท้�เก้�ยวข้องกันส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2563 ม้ดังน้�

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ล้านบาท

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุ ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ค�านวณตุามมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 25

รับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุลดลงในก�าไรหรือขาดทุนในระหว่างปี (1)

ณ วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 24

ความเสี�ยงด้้านเครด้ิต่ที�เกี�ยวข้องกับภาระผูู้กพัน

ภาระผูกพันท้�ม้ผลตุ่อความเส้่�ยงด้านเครดิตุหมายถึึงวงเงินท้�ยัง ไม่ ได้ เบิกใช้ของวงเงินท้� ได้รับการอนุมัติุ  
ซื้ึ�งหมายรวมถึึงวงเงินสิ่นเชื�อ วงเงินค��าประกันทางการเงิน หร่อเล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ ในส่่วนของความเส่้�ยง 
ด้านเครดิตุกลุ่มกิจการม้ค่าความเส่้ยหายท้�อาจเกิดข้�นเท่ากับจ�านวนวงเงินท้�ยังไม่ได้เบิกใช้ทั�งหมด อย่างไรก็ตุาม 
ค่าความเส่้ยหายท้�เกิดข้�นอาจม้จ�านวนน้อยกว่าจ�านวนของวงเงินท้�ยังไม่ได้เบิกใช้ทั�งหมด หากภาระผูกพันนั�น 
เป็นภาระผูกพันท้�อาจเกิดข้�นจากลูกค้าท้�ม้อัตุราการเบิกใช้ในอัตุราท้�ตุ��า กลุ่มกิจการคอยตุรวจส่อบเง่�อนไขการครบก�าหนด
ของภาระผูกพันดังกล่าว เนื�องจากภาระผูกพันท้�ม้อายุส่ัญญายาวจะท�าให้เกิดความเส้่�ยงด้านเครดิตุมากกว่าภาระผูกพัน
ท้�ม้อายุส่ัญญาส่ั�น

รายงานประจำาปี
2563 241



คุณภาพเครดิ้ต่ของเงินให้สินเช้่�อแก่ลูกหน้ี 

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�ส่ามารถึแยกประเภทออกเป็น ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน
 และ ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระมากกว่า 90 วัน

ตุารางแส่ดงมูลค่าของเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�โดยแบ่งตุามคุณภาพด้านเครดิตุ เป็นดังน้�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดขึ�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดขึ�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หรือเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างช�าระและส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระ
   ไม่เกิน 30 วัน 200,366 14,826 808 - 216,000

ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 4,389 868 - 5,257

ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระมากกว่า 90 วัน - - 9,482 58 9,540

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 200,366 19,215 11,158 58 230,797

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุ
         ท้�คาดว่าจะเกิดขึ�น (1,891) (1,482) (3,481) (24) (6,888)

มูลค่าตุามบัญช้ก่อนหักส่�ารองส่่วนเกิน 198,475 17,733 7,667 34 223,909

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หร่อเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างช�าระและส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระ
   ไม่เกิน 30 วัน 198,709 13,013 806 - 212,528

ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 2,100 864 - 2,964

ส่ินเชื�อท้�ค้างช�าระมากกว่า 90 วัน - - 9,093 58 9,151

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 198,709 15,113 10,763 58 224,643

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุ
         ท้�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124)

มูลค่าตุามบัญช้ก่อนหักส่�ารองส่่วนเกิน 197,649 14,405 7,431 34 219,519

242   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



ตุารางดังตุ่อไปน้�แส่ดงคุณภาพเครดิตุของรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน เงินลงทุน เงินให้สิ่นเชื�อแก่ลูกหน้�และ
ดอกเบ้�ยค้างรับ เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ สิ่นทรัพย์อื�น และ ภาระผูกพันท้�จะให้ส่ินเชื�อและการค��าประกัน
ทางการเงิน โดยจ�าแนกตุามอันดับความน่าเชื�อถึือ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หร่อเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธันาคารและต่ลาด้เงิน

อันดับความน่าเชื�อถืึอของประเทศ 2,131 - - - 2,131

กลุ่มระดับลงทุน 3,252 - - - 3,252

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - - - -

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 6,885 - - - 6,885

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื�อถึือของประเทศ 53,140 - - - 53,140

กลุ่มระดับลงทุน 6,977 - - - 6,977

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 61,327 141 1 - 61,469

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 61,327 141 - - 61,468

เงินให้สินเช้่�อแก่ลูกหน้ีและ
   ด้อกเบ้ียค้างรับ

ด้ 67,997 1,243 - - 69,240

น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 5,816 58 5,874

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 130,445 8,180 5,099 - 143,724

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 200,366 19,215 11,158 58 230,797

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ก่อนหักส่�ารองส่่วนเกิน 198,475 17,733 7,667 34 223,909

รายงานประจำาปี
2563 243



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หร่อเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีระกันของต่ราสารอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื�อถึือของประเทศ 345 - - - 345

กลุ่มระดับลงทุน 14,154 - - - 14,154

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - - - -

มูลค่าตุามบัญช้ 16,051 - - - 16,051

สินทรัพย์อ่�น

อันดับความน่าเชื�อถืึอของประเทศ 219 - - - 219

กลุ่มระดับลงทุน 492 - - - 492

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน - 1 - - 1

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 237 - - - 237

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 948 1 - - 949

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (48) - - - (48)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 900 1 - - 901

ภาระผูู้กพันที�จะให้สินเช้่�อและการคำ้า
   ปีระกันทางการเงิน

ด้ 5,488 102 - - 5,590

น่าพอใจ 195 95 - - 290

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 91 - 91

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 2,299 6 41 - 2,346

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 7,982 203 132 - 8,317

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (17) (110) (334) - (461)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 7,965 93 (202) - 7,856

244   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หร่อเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธันาคารและต่ลาด้เงิน

อันดับความน่าเชื�อถึือของประเทศ 2,062 - - - 2,062

กลุ่มระดับลงทุน 3,153 - - - 3,153

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,501 - - - 1,501

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - - - -

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 6,716 - - - 6,716

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื�อถืึอของประเทศ 53,140 - - - 53,140

กลุ่มระดับลงทุน 6,975 - - - 6,975

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 61,325 141 1 - 61,467

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 61,325 141 - - 61,466

เงินให้สินเช้่�อแก่ลูกหน้ี
   และด้อกเบ้ียค้างรับ

ด้ 100,937 1,243 - - 102,180

น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 5,420 58 5,478

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 95,848 4,078 5,100 - 105,026

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 198,709 15,113 10,763 58 224,643

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ก่อนหักส่�ารองส่่วนเกิน 197,649 14,405 7,431 34 219,519

รายงานประจำาปี
2563 245



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด

อายุส่ัญญา
แตุ่ยังไม่เกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นตุลอด
อายุส่ัญญาและ
เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตุเมื�อซื้ื�อ

หร่อเมื�อเกิด
รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีระกันของต่ราสารอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื�อถืึอของประเทศ 345 - - - 345

กลุ่มระดับลงทุน 14,154 - - - 14,154

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ - - - - -

มูลค่าตุามบัญช้ 16,051 - - - 16,051

สินทรัพย์อ่�น

อันดับความน่าเชื�อถืึอของประเทศ 219 - - - 219

กลุ่มระดับลงทุน 492 - - - 492

กลุ่มระดับตุ��ากว่าลงทุน - 1 - - 1

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 174 - - - 174

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 885 1 - - 886

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (48) - - - (48)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 837 1 - - 838

ภาระผูู้กพันที�จะให้สินเช้่�อและการคำ้า
   ปีระกันทางการเงิน

ด้ 8,108 102 - - 8,210

น่าพอใจ 195 95 - - 290

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 91 - 91

ไม่ม้อันดับความน่าเชื�อถึือ 2,299 6 41 - 2,346

มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้น 10,602 203 132 - 10,937

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
        จะเกิดข้�น (20) (110) (334) - (464)

มูลค่าสุ่ทธิตุามบัญช้ 10,582 93 (202) - 10,473
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4.1.3 ความเสี�ยงด้้านสภาพคล่อง

ความเส่้�ยงด้านส่ภาพคล่อง คือ ความเส่้�ยงอันเกิดจากการท้�กลุ่มกิจการไม่ส่ามารถึจ่ายหน้�และภาระผูกพันได้เมื�อถึึงก�าหนด
เวลา หร่อไม่ส่ามารถึเปล้�ยนส่ินทรัพย์เป็นเงินส่ดได้ทันเวลาหร่อไม่ส่ามารถึจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตุามความตุ้องการ 

ส่ายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารส่ภาพคล่องของธนาคารรวมถึึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั�งระยะส่ั�นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตุราส่ารหน้� ทั�งน้�การบริหารความเส่้�ยงด้านส่ภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใตุ้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการบริหารสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ิน ซื้ึ�งส่อดส่่องและควบคุมความเส่้�ยงโดยอาศัยเคร่�องมือในการบริหารความ
เส่้�ยงด้านส่ภาพคล่อง เช่นการด�ารงส่ินทรัพย์ส่ภาพคล่องขั�นตุ��าตุามกฎหมาย ส่่วนตุ่างส่ภาพคล่อง อัตุราส่่วนส่ภาพ
คล่อง และเพดานความเส่้�ยงด้านส่ภาพคล่อง เป็นตุ้น

วันท้�ท้�ครบก�าหนดของเคร่�องมือทางการเงินนับจากวันท้�ในงบแส่ดงฐานะการเงิน ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
และ พ.ศ. 2562 ม้ดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

เมื�อทวงถึาม
น้อยกว่าหร่อ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม้ก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 919 - - - - 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,940 1,945 - - - 6,885

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 154 2,969 31,304 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,571 18,374 19,616 - 57,561

เงินลงทุน - 6,382 35,076 20,011 78 61,547

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 11,837(1) 31,036 74,878 113,046 - 230,797

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 591 269 3 75 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 33,747 59,679 131,566 183,980 153 409,125

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 93,495 98,704 1,757 - - 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 22,458 24,481 729 - - 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 256 - - - - 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,423 19,335 17,463 - 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 1,909 2,140 15,400 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 113 191 2 - 306

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - - - 12,111

หน้�ส่ินอื�น - 539 - - - 539

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 128,320 149,608 36,643 45,884 - 360,455

(1)  ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ�งของเงินให้ส่ินเชื�อท้�ครบก�าหนดเมื�อทวงถึามในงบการเงินรวมจ�านวน 5,526 ล้านบาท 
เป็นจ�านวนเงินคงค้างตุามส่ัญญาของส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน้�ระยะเวลาการช�าระคืนข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงส่ร้างหน้�ใหม่
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

เมื�อทวงถึาม
น้อยกว่าหร่อ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม้ก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 1,352 - - - - 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 3,558 2,865 - - - 6,423

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 11,642 14,708 17,109 - 43,459

เงินลงทุน - 7,880 36,238 42,549 377 87,044

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 18,614(1) 36,413 69,752 118,427 - 243,206

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 816 75 2 107 1,000

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 38,492 59,616 120,773 178,087 484 397,452

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 63,362 125,964 9,709 - - 199,035

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 9,006 34,287 101 - - 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 269 - - - - 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดง
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม - - 8,124 16,299 - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,009 17,428 14,223 - 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 6,899 2,776 16,144 - 25,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - - - 9,158

หน้�ส่ินอื�น - 680 - - - 680

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 81,795 180,839 38,138 46,666 - 347,438

(1)  ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่่วนหนึ�งของเงินให้สิ่นเชื�อท้�ครบก�าหนดเมื�อทวงถึามในงบการเงินรวมจ�านวน 11,296 ล้านบาท
เป็นจ�านวนเงินคงค้างตุามส่ัญญาของรายท้�ผิดนัดช�าระและจัดชั�นตุ��ากว่ามาตุรฐานข้�นไป ทั�งน้�ระยะเวลาการช�าระคืนข้�นอยู่กับ 
การเจรจาปรับโครงส่ร้างหน้�ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

เมื�อทวงถึาม
น้อยกว่าหร่อ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม้ก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 918 - - - - 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,771 1,945 - - - 6,716

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 154 2,969 31,304 - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,571 18,374 19,616 - 57,561

เงินลงทุน - 6,382 35,074 20,011 78 61,545

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 11,837(1) 51,009 51,407 110,390 - 224,643

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 - - - - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 591 269 3 75 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 33,577 79,652 108,093 181,324 153 402,799

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 93,673 98,720 1,757 - - 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 22,458 24,481 729 - - 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 256 - - - - 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,423 19,335 17,463 - 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 1,909 2,140 15,400 - 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - 79 161 2 - 242

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 - - - - 12,111

หน้�ส่ินอื�น - 534 - - - 534

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 128,498 149,585 36,613 45,884 - 360,580

(1)  ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ�งของเงินให้ส่ินเชื�อท้�ครบก�าหนดเมื�อทวงถึามในเฉพาะธนาคารจ�านวน 5,526 ล้านบาท 
เป็นจ�านวนเงินคงค้างตุามส่ัญญาของส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน้�ระยะเวลาการช�าระคืนข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงส่ร้างหน้�ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

เมื�อทวงถึาม
น้อยกว่าหร่อ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม้ก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 1,351 - - - - 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 3,342 2,865 - - - 6,207

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 11,642 14,708 17,109 - 43,459

เงินลงทุน - 7,880 36,236 42,549 377 87,042

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 18,682(1) 43,317 56,462 116,114 - 234,575

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 14,968 - - - - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 776 75 2 94 947

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 38,343 66,480 107,481 175,774 471 388,549

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 63,443 125,981 9,708 - - 199,132

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 9,006 34,287 101 - - 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 269 - - - - 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดง
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม - - 8,124 16,299 - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,009 17,428 14,223 - 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 4,899 2,776 16,144 - 23,819

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 9,158 - - - - 9,158

หน้�ส่ินอื�น - 673 - - - 673

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 81,876 178,849 38,137 46,666 - 345,528

(1) ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่่วนหนึ�งของเงินให้สิ่นเชื�อท้�ครบก�าหนดเมื�อทวงถึามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,747 
ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตุามส่ัญญาของรายท้�ผิดนัดช�าระและจัดชั�นตุ��ากว่ามาตุรฐานข้�นไป ทั�งน้�ระยะเวลาการช�าระคืนข้�น
อยู่กับการเจรจาปรับโครงส่ร้างหน้�ใหม่
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4.1.4 ความเสี�ยงด้้านมูลค่ายุต่ิธัรรม

ธนาคารได้ม้การประมาณการมูลค่ายุติุธรรมของเคร่�องมือทางการเงินตุามหลักเกณฑ์์ดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่าต่ามบัญชี้ มูลค่ายุต่ิธัรรม มูลค่าตุามบัญช้ มูลค่ายุตุิธรรม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 919 919 1,352 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 6,885 6,885 6,422 6,422

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 34,427 34,427 - -

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 57,561 43,459 43,459

เงินลงทุนสุ่ทธิ 61,546 62,841 86,798 87,788

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 221,844 220,317 232,025 230,012

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 16,051 14,968 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น 696 697 975 972

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 399,929 399,698 385,999 384,973

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 193,956 193,974 199,035 199,122

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 47,668 47,668 43,394 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 256 256 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 28,949 28,949 24,423 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 57,221 44,660 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 19,449 19,734 25,819 26,069

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 12,111 9,158 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 359,610 359,913 346,758 347,095
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่าต่ามบัญช้ี มูลค่ายุต่ิธัรรม มูลค่าตุามบัญช้ มูลค่ายุตุิธรรม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินส่ด 918 918 1,351 1,351

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 6,716 6,716 6,206 6,206

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 34,427 34,427 - -

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 57,561 43,459 43,459

เงินลงทุนสุ่ทธิ 61,544 62,839 86,796 87,786

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 217,576 216,202 224,522 222,814

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 16,051 16,051 14,968 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น 413 413 923 919

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 395,206 395,127 378,225 377,503

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 194,150 194,169 199,132 199,219

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 47,668 47,668 43,394 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 256 256 269 269

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 28,949 28,949 24,423 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 57,221 44,660 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 19,449 19,734 23,819 24,065

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ 12,111 12,111 9,158 9,158

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 359,804 360,108 344,855 345,188

4.2 การจัด้การความเสี�ยงในส่วนของทุน

วัตุถึุประส่งค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพ้�อด�ารงไว้ซื้ึ�งความส่ามารถึในการด�าเนินงาน 
อย่างตุ่อเนื�องของกลุ่มกิจการเพ้�อส่ร้างผลตุอบแทนตุ่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ตุ่อผู้ท้�ม้ส่่วนได้เส้่ยอื�น และเพ้�อด�ารงไว้ 
ซื้ึ�งโครงส่ร้างของทุนท้�เหมาะส่มเพ้�อลดตุ้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หร่อปรับโครงส่ร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ การคืนทุนให้แก่
เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หร่อการขายทรัพย์ส่ินเพ้�อลดภาระหน้�

ธนาคารม้การด�ารงเงินกองทุนตุามกฎหมายตุามพระราชบัญญัตุิธุรกิจส่ถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนท้�ตุ้อง 
ด�ารงไว้ตุามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 31

252   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



5 ประมูาณการทางบัญชีีที�สÓคัญ ข้อสมูมูติฐานและการใชี้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อส่มมตุิฐานและการใช้ดุลยพ่นิจได้ม้การทบทวนอย่างตุ่อเนื�องและอยู่บนพ้�นฐานของประส่บการณ์ 
ในอด้ตุและปัจจัยอื�น ๆ ซื้ึ�งรวมถึึงการคาดการณ์ถึึงเหตุุการณ์ในอนาคตุท้�เชื�อว่าม้เหตุุผลในส่ถึานการณ์ขณะนั�น

กลุ่มกิจการม้การประมาณการทางบัญช้ และใช้ข้อส่มมตุิฐานท้�เก้�ยวข้องกับเหตุุการณ์ในอนาคตุ ผลของประมาณการ 
ทางบัญช้อาจไม่ตุรงกับผลท้�เกิดข้�นจริง ประมาณการทางบัญช้ท้�ส่�าคัญและข้อส่มมติุฐานท้�ม้ความเส่้�ยงอย่างเป็น 
ส่าระส่�าคัญท้�อาจเป็นเหตุุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินในรอบระยะเวลาบัญช้หน้า ม้ดังน้�

(ก) ค่าเผู้่�อผู้ลขาด้ทุนด้้านเครดิ้ต่ที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้น

กลุ่มกิจการพ่จารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น โดยรวมการคาดการณ์เหตุุการณ์ในอนาคตุ 
(Forward looking) ของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�เป็นตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วยวิธ้วัดมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเส่ร็จอื�น ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�เป็นตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วยวิธ้ราคาทุนตัุดจ�าหน่าย และภาระผูกพันวงเงินส่ินเชื�อ
ท้�ยังไม่ได้เบิกใช้และส่ัญญาค��าประกันทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นส่�าหรับสิ่นทรัพย์ทางการเงินเกิดจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตุถึ่วงน��าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินส่ดท้�คาดว่าจะไม่ได้รับทั�งหมด) ตุลอดช่วงอายุท้� 
คาดไว้ของเคร่�องมือทางการเงิน โดยจ�านวนเงินส่ดท้�คาดว่าจะไม่ได้รับหมายถึึงผลตุ่างระหว่างกระแส่เงินส่ดตุามสั่ญญา
ทั�งหมดซื้ึ�งกลุ่มกิจการตุ้องได้รับและกระแส่เงินส่ดทั�งหมดซื้ึ�งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ย 
ท้�แท้จริงเมื�อแรกเริ�มของส่ัญญาส่�าหรับสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ไม่ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุเมื�อซื้ื�อหร่อเมื�อวันท้�เกิด 
รายการหร่ออัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงปรับด้วยความเส่้�ยงด้านเครดิตุส่�าหรับสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุเมื�อซืื้�อหร่อเมื�อวันท้�เกิดรายการ กลุ่มกิจการประมาณการกระแส่เงินส่ดโดยพ่จารณาถึึงเง่�อนไขตุามสั่ญญา
ทั�งหมดของส่ินทรัพย์ทางการเงินตุลอดอายุของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�คาดไว้ โดยกระแส่เงินส่ดท้�คาดว่าจะได้รับ 
ท้�กลุ่มกิจการพ่จารณาหมายรวมถึึงกระแส่เงินส่ดท้�ได้มาจากการขายหลักประกันท้�ถืึอไว้หร่อส่่วนท้�ปรับปรุง 
ด้านเครดิตุอื�น ๆ ซึื้�งถึือเป็นส่่วนหนึ�งของเง่�อนไขตุามส่ัญญา โดยข้อส่ันนิษฐานว่าอายุท้�คาดไว้ของส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ส่ามารถึประมาณได้อย่างน่าเชื�อถืึอ อย่างไรก็ตุามในกรณ้ท้�กลุ่มกิจการไม่ส่ามารถึประมาณอายุของสิ่นทรัพย์ทาง 
การเงินได้อย่างน่าเชื�อถึือ กลุ่มกิจการจะเลือกใช้อายุคงเหลือตุามส่ัญญาของส่ินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นส่�าหรับภาระผูกพันวงเงินส่ินเชื�อท้�ยังไม่ได้เบิกใช้เกิดจากผลตุ่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของกระแส่เงินส่ดตุามส่ัญญท้�ถึึงก�าหนดช�าระ ในกรณ้ท้�ผู้ถึือสั่ญญาเบิกใช้ส่ินเชื�อและมูลค่าปัจจุบันของ 
กระแส่เงินส่ดท้�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ ในกรณ้ท้�ส่ินเชื�อถูึกเบิกใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่า
จะเกิดข้�นส่�าหรับภาระผูกพันวงเงินสิ่นเชื�อดังกล่าวของกลุ่มกิจการตุ้องส่อดคล้องกับการคาดการณ์การเบิกใช้สิ่นเชื�อของ
ภาระผูกพันดังกล่าว และสั่ดส่่วนของภาระผูกพันวงเงินส่ินเชื�อท้�คาดว่าจะถึูกเบิกใช้ตุลอดประมาณการอายุท้�คาดว่าจะเกิด
ข้�นของภาระผูกพันวงเงินส่ินเชื�อเมื�อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นส่�าหรับสั่ญญาค��าประกันทางการเงินเกิดจากผลตุ่างระหว่างการประมาณการ
การจ่ายเงินชดเชยท้�จะจ่ายให้ผู้ถืึอส่ัญญาส่�าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตุหักจ�านวนเงินท้�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับจาก
ผู้ถึือสั่ญญา ลูกหน้� หร่อบุคคลใด เนื�องจากกลุ่มกิจการจะตุ้องช�าระเงินเฉพาะกรณ้ท้�ลูกหน้�ปฏิิบัติุผิดส่ัญญาซื้ึ�งเป็นไป
ตุามเง่�อนไขของเคร่�องมือทางการเงินท้�ม้การค��าประกัน โดยหากสิ่นทรัพย์ม้การค��าประกันอย่างเต็ุมจ�านวน ค่าประมาณ
การของเงินส่ดท้�คาดว่าจะไม่ได้รับส่�าหรับส่ัญญาค��าประกันทางการเงินจะส่อดคล้องกับค่าประมาณของจ�านวนเงินส่ดท้�
คาดว่าจะไม่ได้รับส่�าหรับส่ินทรัพย์ท้�ม้การค��าประกัน

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นส่�าหรับสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุ ณ วันท้�รายงานแตุ่ไม่ได้
เป็นส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุเมื�อซืื้�อหร่อเมื�อวันท้�เกิดรายการ จะถึูกวัดมูลค่าโดยใช้ผลตุ่างระหว่าง
มูลค่าตุามบัญช้ขั�นตุ้นของส่ินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบันของกระแส่เงินส่ดท้�คาดว่าจะได้รับในอนาคตุคิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ย
ท้�แท้จริงท้�ใช้ตุอนเริ�มตุ้นของส่ินทรัพย์ทางการเงินนั�น การปรับปรุงผลตุ่างดังกล่าวจะถึูกรับรู้ในก�าไรหร่อขาดทุนเป็น 
ผลก�าไรหร่อขาดทุนจากการด้อยค่า
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กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของเคร่�องมือทางการเงินโดยวิธ้การท้�ส่ะท้อนถึึงเร่�องตุ่อไปน้�

- จ�านวนเงินท้�ค�านึงถึึงความน่าจะเป็นถึ่วงน��าหนักและปราศจากอคติุ ซื้ึ�งพ่จารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ท้�
เป็นไปได้

- มูลค่าเงินตุามเวลา และ
- ข้อมูลส่นับส่นุนและความส่มเหตุุส่มผลโดยไม่ใช้ตุ้นทุนหร่อความพยายามท้�มากเกินไป ณ วันท้�รายงาน เก้�ยวกับ

เหตุุการณ์ในอด้ตุ ส่ภาพการณ์ปัจจุบัน และการพยากรณ์ส่ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตุ

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของเคร่�องมือทางการเงินโดยใช้วิธ้การดังตุ่อไปน้�

ก) วิธัีทั�วไปี (General approach)

ณ วันท้�รายงาน กลุ่มกิจการเลือกใช้วิธ้ทั�วไป (General approach) ส่�าหรับสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�เป็นตุราส่ารหน้� 
ท้�วัดมูลค่าด้วยวิธ้วัดมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�เป็นตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่า 
ด้วยวิธ้ราคาทุนตัุดจ�าหน่าย และภาระผูกพันและส่ัญญาค��าประกันทางการเงินท้�ไม่เป็นไปตุามเง่�อนไขในการใช้วิธ้อย่างง่าย  
(Simplified approach) โดยพ่จารณาการเปล้�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตุของส่ินทรัพย์ทางการเงินเป็นส่ามระดับ 
โดยในแตุ่ละระดับจะก�าหนดวิธ้การวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นและการค�านวณวิธ้ดอกเบ้�ยท้�แท้จริง
ท้�แตุกตุ่างกันไป ได้แก่

- ระดับท้� 1 หากความเส่้�ยงด้านเครดิตุของเคร่�องมือทางการเงินไม่เพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญนับตุั�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เมื�อเริ�มแรก ค่าเผื�อผลขาดทุนของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นใน 12 เดือนข้างหน้า

- ระดับท้� 2 หากความเส้่�ยงด้านเครดิตุของเคร่�องมือทางการเงินเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญนับตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เมื�อแรกเริ�ม ค่าเผื�อผลขาดทุนของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุ
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

- ระดับท้� 3 เมื�อสิ่นทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่�อนไขเป็นสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุ ค่าเผื�อผลขาดทุน
ของเคร่�องมือทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

ในการค�านวณค่าเผื�อด้อยค่าภายใตุ้วิธ้การพ่จารณาการเปล้�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตุของส่ินทรัพย์ในแตุ่ละระดับ  
ค่าเผื�อด้อยค่าจะถึูกค�านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหน้� (Collective approach) โดยค�านึงถึึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตุ ยกเว้น
ค่าเผื�อด้อยค่าของเงินให้สิ่นเชื�อให้แก่ลูกหน้�ท้�เป็นส่าระส่�าคัญ ค่าเผื�อด้อยค่าจะถึูกค�านวณเป็นแบบรายส่ัญญา (Individual 
assessment)  

การเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญของความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

กลุ่มกิจการประเมินความเส้่�ยงด้านเครดิตุของเคร่�องมือทางการเงิน ณ วันท้�รายงาน ว่าม้การเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญนับ
ตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหร่อไม่  ในการประเมินดังกล่าวกลุ่มกิจการเปรียบเท้ยบความเส้่�ยงของการผิดส่ัญญา
ท้�จะเกิดข้�นของเคร่�องมือทางการเงิน ณ วันท้�รายงาน กับความเส่้�ยงของการผิดสั่ญญาท้�จะเกิดข้�นของเคร่�องมือทาง 
การเงิน ณ วันท้�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก และพ่จารณาข้อมูลส่นับส่นุนและส่มเหตุุส่มผลท้�ส่ามารถึหาได้โดยไม่ใช้ตุ้นทุน
หร่อความพยายามท้�มากเกินไป

ข) วิธัีอย่างง่าย (Simplified approach)

กลุ่มกิจการเลือกใช้หลักการอย่างง่ายในการค�านวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นโดยจะพ่จารณามูลค่า 
ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุส่�าหรับลูกหน้�อื�น
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ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุเมื�อซื้ื�อหร่อเมื�อวันท้�เกิดรายการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุเมื�อซื้ื�อ 
หร่อเมื�อวันท้�เกิดรายการเท่ากับผลตุ่างระหว่างกระแส่เงินส่ดตุามส่ัญญาทั�งหมดซื้ึ�งกิจการตุ้องได้รับและกระแส่เงินส่ด
ทั�งหมดซื้ึ�งกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยท้�แท้จริงปรับด้วยความเส่้�ยงด้านเครดิตุ และกลุ่มกิจการ 
จะรับรู้จ�านวนเงินของการเปล้�ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ เป็นผลก�าไรหร่อขาดทุน
จากการด้อยค่าในก�าไรหร่อขาดทุน โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้การเปล้�ยนแปลงในทางท้�ด้ข้�นของผลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุเป็นผลก�าไรจากการด้อยค่า แม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ 
ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินท้�น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นซื้ึ�งเคยรวมในกระแส่เงินส่ดท้�ประมาณการ 
ณ การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก

(ข) มูลค่ายุต่ิธัรรมของต่ราสารอนุพันธั์ทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุตุิธรรมของตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพ่นิจในการประมาณมูลค่ายุติุธรรม
ของตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยค�านวณตุามหลักเกณฑ์์การประเมินมูลค่าท้�เป็นท้�ยอมรับกันทั�วไป ซื้ึ�งตัุวแปร 
ท้�ใช้ในการค�านวณมาจากการเท้ยบเค้ยงกับตุัวแปรท้�ม้อยู่ในตุลาด โดยค�านึงถึึงอายุของตุราส่าร อัตุราดอกเบ้�ย ข้อมูล
ความสั่มพันธ์ระหว่างตุัวแปร อัตุราความผันผวนของตุลาด เป็นตุ้น

(ค) การด้้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนได้ถูึกทบทวนการด้อยค่าเมื�อม้เหตุุการณ์หร่อส่ถึานการณ์บ่งช้�ว่า ราคาตุามบัญช้อาจตุ��ากว่ามูลค่าท้�คาดว่า 
จะได้รับคืน ในการพ่จารณาผลตุ่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึื้�งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวส่มเหตุุผล

(ง) ค่าเผู้่�อการด้้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพย์ส่ินรอการขายเมื�อพบว่ามูลค่าท้�คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สิ่นม้มูลค่า
ลดลงน้อยกว่ามูลค่าตุามบัญช้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพ่นิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพ่จารณา
จากราคาประเมินล่าสุ่ดของทรัพย์ส่ิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์ส่ิน อย่างไรก็ตุาม การใช้ประมาณการและ 
ข้อส่มมติุฐานท้�แตุกตุ่างกันอาจม้ผลตุ่อค่าเผื�อการด้อยค่าได้ ดังนั�น การปรับปรุงค่าเผื�อการด้อยค่าอาจม้ข้�นในอนาคตุ

(จ) อาคาร อุปีกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตั่วต่น

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซื้ากส่�าหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสิ่นทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนของ 
กลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะม้การทบทวนค่าเสื่�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าซื้ากม้ความแตุกตุ่างไปจาก 
การประมาณการในงวดก่อน หร่อม้การตัุดจ�าหน่ายส่ินทรัพย์ท้�เส่ื�อมส่ภาพหร่อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหร่อเลิกใช้

(ฉ) ปีระมาณการหนี้สินผู้ลปีระโยช้น์บำาเหน็จพนักงาน

กลุ่มกิจการม้ข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษ้ยณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหน้�ส่ินผลประโยชน์พนักงาน
ได้ถึูกรับรู้รายการในงบแส่ดงฐานะการเงิน โดยการค�านวณมูลค่ายุติุธรรมของประมาณการกระแส่เงินส่ดท้�ตุ้องจ่าย 
ในอนาคตุด้วยอัตุราคิดลด ส่มมตุิฐานท้�ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุ่ทธิประจ�าปีได้รวมถึึงเงินเดือน 
จ�านวนปีท้�พนักงานท�างานให้กลุม่กิจการ ซื้ึ�งจะได้รับเมื�อส่ิ�นสุ่ดการท�างานและอัตุราดอกเบ้�ย การเปล้�ยนแปลงในอัตุราเหล่าน้� 
ม้ผลตุ่อประมาณการค่าใช้จ่ายท้�เก้�ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน
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6 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

นโยบายการบัญช้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.1 อธิบายความแตุกตุ่างระหว่างการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ของเคร่�องมือทางการเงินและอธิบายการรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากมูลค่ายุติุธรรม ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดงการวิเคราะห์มูลค่า
ตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงินโดยแบ่งตุามประเภทในงบแส่ดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไรหร่อ 

ขาดทุน

ก�าหนดให้
 วัดมูลค่าด้วย

 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไรหร่อ 

ขาดทุน

วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุตุิธรรม

 ผ่านก�าไร
หร่อขาดทุน 
เบ็ดเส่ร็จอื�น

ก�าหนดให้
 วัดมูลค่าด้วย

 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไร

หร่อขาดทุน 
เบ็ดเส่ร็จอื�น

ตุ้นทุนตุัด 
จ�าหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ - - - - 6,885 6,885

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน

20,734 13,693 - - - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - - - - 57,561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุ่ทธิ - - 39,796 78 21,671 61,545

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - - - - 221,844 221,844

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - - - - 16,051 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - - - - 938 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 78,295 13,693 39,796 78 268,308 400,170

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 193,956 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 47,668 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน

- 28,949 - - - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - - - - 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - - - - 19,449 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - - - - 297 297

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - - - - 12,111 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 57,221 28,949 - - 273,737 359,907
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไรหร่อ 

ขาดทุน

ก�าหนดให้
 วัดมูลค่าด้วย

 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไรหร่อ 

ขาดทุน

วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุติุธรรม

 ผ่านก�าไร
หร่อขาดทุน 
เบ็ดเส่ร็จอื�น

ก�าหนดให้
 วัดมูลค่าด้วย

 มูลค่ายุติุธรรม
 ผ่านก�าไร

หร่อขาดทุน 
เบ็ดเส่ร็จอื�น

ตุ้นทุนตัุด 
จ�าหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินส่ด - - - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ - - - - 6,716 6,716

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน 20,734 13,693 - - - 34,427

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - - - - 57,561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุ่ทธิ - - 39,796 78 21,669 61,543

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - - - - 217,576 217,576

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - - - - 16,051 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - - - - 938 938

   รวมส่ินทรัพย์ทางการเงิน 78,295 13,693 39,796 78 263,868 395,730

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 194,150 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 47,668 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - - - - 256 256

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน - 28,949 - - - 28,949

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - - - - 57,221

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - - - - 19,449 19,449

หน้�ส่ินตุามส่ัญญาเช่า - - - - 234 234

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - - - - 12,111 12,111

   รวมหน้�ส่ินทางการเงิน 57,221 28,949 - - 273,868 360,038

รายงานประจำาปี
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ในปีระเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพ้�อการฟ้�นฟูฯ 1,701 1,645

ธนาคารพาณิชย์ 682 485

ส่ถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 15 11

ส่ถึาบันการเงินอื�น 1,800 2,860

   รวม 4,198 5,001

บวก ดอกเบ้�ยค้างรับ - 5

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

หัก ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ - (1)

   รวมในประเทศสุ่ทธิ 4.198 5,005

ต่่างปีระเทศ :

เงินส่กุลดอลลาร์ส่หรัฐฯ 1,485 565

เงินเยน 26 81

เงินยูโร 4 30

เงินส่กุลอื�น 1,171 741

   รวม 2,686 1,417

บวก  ดอกเบ้�ยค้างรับ 1 -

   รวมตุ่างประเทศ 2,687 1,417

   รวมในประเทศและตุ่างประเทศสุ่ทธิ 6,885 6,422
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ในปีระเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพ้�อการฟ้�นฟูฯ 1,701 1,645

ธนาคารพาณิชย์ 528 280

ส่ถึาบันการเงินอื�น 1,800 2,860

   รวม 4,029 4,785

บวก  ดอกเบ้�ยค้างรับ - 5

หัก หัก   ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

หัก หัก   ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ - (1)

   รวมในประเทศสุ่ทธิ 4,029 4,789

ต่่างปีระเทศ :

เงินส่กุลดอลลาร์ส่หรัฐฯ 1,485 565

เงินเยน 26 81

เงินยูโร 4 30

เงินส่กุลอื�น 1,171 741

   รวม 2,686 1,417

บวก  ดอกเบ้�ยค้างรับ 1 -

   รวมตุ่างประเทศ 2,687 1,417

   รวมในประเทศและตุ่างประเทศสุ่ทธิ 6,716 6,206

8 สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมููลค่าด้วยมููลค่ายุติธรรมูผ่่านกÓไรหรือขาดทุน

8.1 สินทรัพย์ทางการเงินเพ่�อค้า

งบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม
ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 19,926

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 808

   รวม 20,734

รายงานประจำาปี
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8.2 สินทรัพย์ทางการเงินที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่ายุต่ิธัรรมผู้่านกำาไรหรือขาด้ทุน

งบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม
ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 13,693

9 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

9.1 ต่ราสารอนุพันธั์เพ่�อค้า 

มูลค่ายุตุิธรรมและจ�านวนเงินตุามส่ัญญาแบ่งตุามประเภทความเส่้�ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่ายุต่ิธัรรม มูลค่ายุตุิธรรม

สินทรัพย์ หนี้สิน
จำานวนเงิน 

ต่ามสัญญา ส่ินทรัพย์ หน้�ส่ิน
จ�านวนเงิน 

ตุามส่ัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราแลกเปล้�ยน 28,493 28,773 1,508,692 22,439 22,751 1,451,120

อัตุราดอกเบ้�ย 27,875 23,431 2,095,645 20,357 16,164 2,151,761

อื�นๆ 367 3,258 39,399 301 4,012 48,998

   รวม 56,735 55,462 3,643,736 43,097 42,927 3,651,879

9.2 ต่ราสารอนุพันธั์เพ่�อการปี้องกันความเสี�ยง

9.2.1 การปี้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุต่ิธัรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่ายุต่ิธัรรม มูลค่ายุตุิธรรม

สินทรัพย์ หนี้สิน
จำานวนเงิน 

ต่ามสัญญา ส่ินทรัพย์ หน้�ส่ิน
จ�านวนเงิน 

ตุามส่ัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราดอกเบ้�ย - 1 1,100 - - -

   รวม - 1 1,100 - - -

การป้องกันความเส้่�ยงในมูลค่ายุติุธรรมเป็นการป้องกันความเส่้�ยงจากการเปล้�ยนแปลงมูลค่ายุตุิธรรมของสิ่นทรัพย์
ทางการเงินและหน้�สิ่นทางการเงิน อันเนื�องมาจากการเปล้�ยนแปลงของอัตุราดอกเบ้�ยในตุลาด ธนาคารใช้สั่ญญา 
แลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ยในการป้องกันความเส้่�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ยของพันธบัตุร ธนาคารรับรู้ก�าไรหร่อขาดทุน 
จากการเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุติุธรรมของตุราส่ารอนุพันธ์เพ้�อการป้องกันความเส่้�ยงและรายการท้�ม้การป้องกัน 
ความเส่้�ยงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ
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9.2.2 การปี้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มูลค่ายุต่ิธัรรม มูลค่ายุตุิธรรม

สินทรัพย์ หนี้สิน
จำานวนเงิน 

ต่ามสัญญา ส่ินทรัพย์ หน้�ส่ิน
จ�านวนเงิน 

ตุามส่ัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราแลกเปล้�ยน 764 1,758 30,024 321 1,733 30,287

อัตุราดอกเบ้�ย 62 - 2,450 41 - 2,450

   รวม 826 1,758 32,474 362 1,733 32,737

การป้องกันความเส่้�ยงกระแส่เงินส่ดใช้ในการป้องกันความเส่้�ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแส่เงินส่ดในอนาคตุ 
ท้�เก้�ยวข้องกับการเปล้�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ยของสิ่นทรัพย์ทางการเงิน 
และหน้�ส่ินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเส่้�ยงกระแส่เงินส่ดของเงินให้ส่ินเชื�อ ตุั๋วแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note  
และหุ้นกู้ด้อยส่ิทธิจากความเส่้�ยงด้านอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและความเส้่�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ย  
โดยท�ารายการส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย และสั่ญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ยกับ  
CIMB Bank Berhad และกิจการอื�น

10 เงินลงทุนสุทธิ

10.1 จำาแนกต่ามปีระเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่ราสารหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วยราคาทุนตั่ด้จำาหน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 21,667 21,665

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 6 6

   รวม 21,673 21,671

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดขึ�น (1) (1)

   รวม 21,672 21,670

มูลค่ายุตุิธรรม มูลค่ายุตุิธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

 เงินลงทุนในต่ราสารหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่ายุต่ิธัรรม
   ผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสร็จอ่�น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 33,279 33,279

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 6,517 6,517

   รวม 39,796 39,796

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

   รวม 39,796 39,796
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุตุิธรรม เงินปันผลรับ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่ราสารทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย
   มูลค่ายุต่ิธัรรมผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสร็จอ่�น

ตุราส่ารทุนท้�อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 52 3 52 3

ตุราส่ารทุนท้�ไม่อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 26 7 26 7

   รวม 78 10 78 10

   รวมเงินลงทุนสุ่ทธิ 61,546 10 61,544 10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

มูลค่ายุตุิธรรม มูลค่ายุตุิธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเพ่�อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 17,491 17,491

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 3,859 3,859

   รวมเงินลงทุนเพ้�อค้า 21,350 21,350

เงินลงทุนที�กำาหนด้ให้แสด้งด้้วยมูลค่ายุต่ิธัรรมผู้่านกำาไรขาด้ทุน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 11,418 11,418

   รวมเงินลงทุนท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วย
       มูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 11,418 11,418

เงินลงทุนเผู้่�อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 29,926 29,926

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 4,456 4,456

ตุราส่ารทุนในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 64 64

   รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 34,446 34,446

ราคาทุน/ 
ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย

ราคาทุน/ 
ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

ต่ราสารหน้ีที�จะถู่อจนครบกำาหนด้

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจ 19,422 19,420

ตุราส่ารหน้�ภาคเอกชน 95 95

เงินลงทุนในลูกหน้� (หมายเหตุุ 10.5) 58 58

   รวม 19,575 19,573

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (หมายเหตุุ 10.5) (20) (20)

   รวมตุราส่ารหน้�ท้�จะถึือจนครบก�าหนด 19,555 19,553
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ราคาทุน ราคาทุน

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนทั�วไป

ตุราส่ารทุนท้�ไม่อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 255 255

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (226) (226)

   รวมเงินลงทุนทั�วไป 29 29

   รวมเงินลงทุนสุ่ทธิ 86,798 86,796

ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุน  
(Fair Value Option) ส่�าหรับรายการเงินลงทุนท้�ม้วัตุถึุประส่งค์ชัดเจนในการบริหารความเส่้�ยงของธุรกรรมอนุพันธ์ 
ในบัญช้เพ้�อค้า ทั�งน้�เพ้�อลดความไม่ส่อดคล้องในการวัดมูลค่าหร่อรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรม 
ในบัญช้เพ้�อค้า อย่างไรก็ตุามเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จะแส่ดงอยู่ในสิ่นทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารม้เงินลงทุนท้�น�าไปวางเป็นหลักประกันตุามท้�กล่าวใน 
หมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 45

10.2 เงินลงทุนในกิจการที�กลุ่มกิจการถู่อหุ้นต่ั้งแต่ร่้อยละ 10 ข้้นไปี

เงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นท้�กลุ่มกิจการถึือหุ้นตัุ�งแตุ่ 
ร้อยละ 10 ข้�นไปของทุนช�าระแล้วแตุ่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมส่ามารถึจ�าแนกตุามกลุ่ม
อุตุส่าหกรรมได้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกิจอสั่งหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจส่าธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

   รวม 22 22

หัก  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า (22) -

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า - (20)

   เงินลงทุนในกิจการท้�กลุ่มกิจการถึือหุ้นตุั�งแตุ่ร้อยละ 10 ขึ�นไปสุ่ทธิ - 2

รายงานประจำาปี
2563 263



10.3 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�กลุ่มกิจการถู่อหน่วยลงทุนต่ั้งแต่่ร้อยละ 10 ข้้นไปี

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้�กลุ่มกิจการถึือหน่วยลงทุนตุั�งแตุ่ร้อยละ 10 ของทุนท้�ช�าระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมจ�าแนกตุามประเภทหน่วยลงทุนส่รุปได้ดังน้� 

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่ราสารทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย
   มูลค่ายุต่ิธัรรมผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสร็จอ่�น/ เงินลงทุนทั�วไปี

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอส่ังหาริมทรัพย์ - 66

หัก  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า - (17)

   เงินลงทุนทั�วไปสุ่ทธิ - 49

10.4 เงินลงทุนในบริษีัทที�มีปีัญหาเกี�ยวกับฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงาน 

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้เงินลงทุนในบริษัทท้�ม้ปัญหาเก้�ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานโดยส่ามารถึส่รุปได้ดังตุ่อไปน้� 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

จำานวน 
บริษัีท

มูลค่า
 ราคาทุน 
ล้านบาท

ค่าเผู่้�อการ 
ปีรับมูลค่า/ 

ด้้อยค่า 
ล้านบาท

ราคาต่าม 
บัญช้ี 

ล้านบาท
จ�านวน 
บริษัท

มูลค่า
 ราคาทุน 
ล้านบาท

ค่าเผื�อการ 
ปรับมูลค่า/ 

ด้อยค่า 
ล้านบาท

ราคาตุาม 
บัญช้ 

ล้านบาท

บริษัทท้�ม้ปัญหาเก้�ยวกับ
   การด�ารงอยู่ของกิจการและ/
   หร่อม้ปัญหาเก้�ยวกับฐานะ
   การเงินและผลด�าเนินงาน 47 38 (38) - 49 42 (42) -

ตุราส่ารหน้�ท้�ผิดนัดช�าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

65 39 (39) - 67 43 (43) -

10.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหน้� 58

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (20)

   เงินลงทุนในลูกหน้�สุ่ทธิ 38
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือจากการรับโอนส่ิทธิในลูกหน้�เงินให้ส่ินเชื�อส่ามารถึส่รุปได้ดังน้�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

เงินตุ้นคงค้าง ราคาทุนท้�รับซื้ื�อ

ประมาณการ
อตัุราผลตุอบแทน

 (Yield)
จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้�ท้�ซื้ื�อมาส่ะส่ม 5,857 22,948 6,996 19.00

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้�ท้�ซื้ื�อมา
   ณ วันท้�ในงบแส่ดงฐานะการเงิน 33 964 58 1.29

11 เงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่ัดส่่วนการถึือหุ้น วิธ้ราคาทุน

ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บริษััท ประเภทธุรกิจ ท้�ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษีัทย่อย - ที�รวมอยู่ในงบการเงินรวม

บริษัท ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด ให้เช่า/เช่าซื้ื�อรถึยนตุ์ หุ้นส่ามัญ 100 100 2,328 1,703

บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด ให้เช่าซื้ื�อและจ�าหน่าย 
รถึจักรยานยนตุ์ หุ้นส่ามัญ 100 100 567 467

บริษัท ซื้้ท้ คอลล์ จ�ากัด ตุิดตุามหน้� หุ้นส่ามัญ 100 100 38 38

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุ่ทธิ 2,933 2,208

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างตุ้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สั่ดส่่วนของสิ่ทธิในการออกเส้่ยง 
ในบริษัทย่อยท้�ถืึอโดยบริษัทใหญ่ไม่แตุกตุ่างจากส่ัดส่่วนท้�ถึือหุ้นส่ามัญ เนื�องจากบริษัทย่อยไม่ได้ม้การออกหุ้น 
ประเภทอื�นนอกเหนือจากหุ้นส่ามัญ

เมื�อวันท้� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด ได้ม้การจดทะเบ้ยนเพ่�มทุนจ�านวน 400 ล้านบาท จากเดิม 
600 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท ตุามมตุิอนุมัตุิของท้�ประชุมส่ามัญผู้ถืึอหุ้นประจ�าปีเมื�อวันท้� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
ซื้ึ�งธนาคารได้ช�าระมูลค่าหุ้นบางส่่วนจากการเพ่�มทุนดังกล่าวเป็นจ�านวน 100 ล้านบาท

เมื�อวันท้� 30 มิถึุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซื้้ไอเอ็มบ้ไทย ออโตุ้ จ�ากัด ได้ม้การจดทะเบ้ยนเพ่�มทุนจ�านวน 2,500 ล้านบาท  
จากเดิม 5,500 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของท้�ประชุมคณะกรรมการ เมื�อวันท้� 29 เมษายน พ.ศ. 2563  
ซื้ึ�งธนาคารได้ช�าระมูลค่าหุ้นบางส่่วนจากการเพ่�มทุนดังกล่าวเป็นจ�านวน 625 ล้านบาท
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12 เงินให้สินเชีื�อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

12.1 จำาแนกต่ามปีระเภทสินเช้่�อ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญช้ 5,409 6,048 5,409 6,115

เงินให้กู้ยืม 167,406 168,735 169,305 172,445

ตุั๋วเงิน 15,021 22,295 46,056 52,560

ลูกหน้�ตุามส่ัญญาเช่าซื้ื�อ 39,136 42,665 - -

อื�น ๆ 35 207 16 207

   รวม 227,007 239,950 220,786 231,327

(หัก)บวก (ขาดทุน)ก�าไรขาดทุนจากการเปล้�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่ (57) - 16 -

   รวมเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 226,950 239,950 220,802 231,327

บวก ดอกเบ้�ยค้างรับและรายได้ดอกเบ้�ย

  ท้�ยังไม่ถึึงก�าหนดช�าระ 3,847 3,256 3,841 3,248

   รวมเงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 230,797 243,206 224,643 234,575

หัก   ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

  (หมายเหตุุ 13) (8,953) - (7,067) -

หัก   ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ (หมายเหตุุ 14)

          เงินส่�ารองขั�นตุ��าตุามเกณฑ์์ ธปท. - รายส่ินเชื�อ - (6,187) - (5,967)

          เงินส่�ารองส่่วนเกิน - (4,962) - (4,054)

หัก   ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงส่ร้างหน้� - (32) - (32)

       เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 221,844 232,025 217,576 224,522

12.2 จำาแนกต่ามถูิ�นที�อยูข่องลูกหนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 225,252 238,256 219,104 229,633

ตุ่างประเทศ 1,698 1,694 1,698 1,694

   รวม 226,950 239,950 220,802 231,327
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12.3 จำาแนกต่ามปีระเภทการจัด้ช้ัน้

กลุ่มกิจการส่ามารถึจ�าแนกส่ินเชื�อตุามประเภทการจัดชั�นได้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

เงินให้ส่ินเชื�อและดอกเบ้�ยค้างรับ
ล้านบาท ล้านบาท

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย่างม้นัยส่�าคัญของความเส่้�ยงด้านเครดิตุ 200,366 198,709

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การเพิ�มขึ�นอย่างม้นัยส่�าคัญของความเส่้�ยงด้านเครดิตุ 19,215 15,113

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้านเครดิตุ 11,158 10,763

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่าด้านเครดิตุเมื�อซื้ื�อหรือเมื�อเกิดรายการ 58 58

   รวม 230,797 224,643

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

เงินให้
ส่ินเชื�อและ

ดอกเบ้�ย 
ค้างรับ

ยอดสุ่ทธิ 
ท้�ใช้ในการ

 ตัุ�งค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ  

อัตุราขั�นตุ��า
 ท้�ใช้ในการ

 ตัุ�งค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ

ค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ

เงินให้
ส่ินเชื�อและ

ดอกเบ้�ย 
ค้างรับ

ยอดสุ่ทธิ 
ท้�ใช้ในการ

 ตัุ�งค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ  

อัตุราขั�นตุ��า
 ท้�ใช้ในการ

 ตัุ�งค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ

ค่าเผื�อหน้� 
ส่งส่ัยจะสู่ญ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

เงินส่�ารองขั�นตุ��าตุามเกณฑ์์ ธปท.

  - จัดชั�นปกตุิ 218,548 77,362 1 751 215,743 104,467 1 1,027

  - จัดชั�นกล่าวถึึงเป็นพิเศษ 12,245 2,348 2 46 6,981 1,296 2 26

  - จัดชั�นตุ��ากว่ามาตุรฐาน 3,641 1,432 100 1,361 3,088 947 100 892

  - จัดชั�นส่งสั่ย 1,686 750 100 698 1,683 746 100 695

  - จัดชั�นส่งสั่ยจะสู่ญ 7,086 3,462 100 3,331 7,080 3,455 100 3,327

ส่�ารองส่่วนเกิน

  - ส่�ารองทั�วไป 4,962 4,054

รวม 243,206 85,354 11,149 234,575 110,911 10,021

12.4 สินทรัพย์ทางการเงินที�ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต่ / เงินให้สินเช้่�อด้้อยคุณภาพ

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้านเครดิตุซื้ึ�งค�านวณ
ตุามมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท้� 9 และเงินให้สิ่นเชื�อด้อยคุณภาพซื้ึ�งค�านวณตุามเกณฑ์์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยไม่รวมดอกเบ้�ยค้างรับ ดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้าน
   เครดิตุก่อนหักค่าเผื�อผลขาดทุน
   จากการด้อยค่า 10,462 - 10,100 -

เงินให้ส่ินเชื�อด้อยคุณภาพก่อนหัก
   ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ - 11,296 - 10,746

รายงานประจำาปี
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12.5 ลูกหนี้ต่ามสัญญาเช่้าซื้่้อและสัญญาเช้่าทางการเงิน

ณ วนัท้� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยมลู้กหน้�ภายใตุสั้่ญญาเชา่ซื้ื�อและสั่ญญาเชา่ทางการเงนิจ�านวน 37,140 ลา้นบาท  
(วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 41,196 ล้านบาท) ซื้ึ�งส่่วนใหญ่เป็นสั่ญญาเช่าซื้ื�อและเช่าทางการเงินส่�าหรับรถึยนตุ์ 
และรถึจักรยานยนตุ์ โดยม้อายุของส่ัญญาระหว่าง 3 ถึึง 7 ปี และส่่วนใหญ่คิดดอกเบ้�ยในอัตุราร้อยละคงท้�ตุามท้�ระบุ 
ในสั่ญญา

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

จ�านวนเงินท้�ถึึงก�าหนดช�าระจ่ายตุามส่ัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตุ้นทั�งส่ิ�นตุามส่ัญญาเช่า 14,628 31,741 2,911 49,280

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (4,542) (5,416) (259) (10,217)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั�นตุ��า

   ท้�ลูกหน้�ตุ้องจ่ายตุามส่ัญญาเช่า 10,086 26,325 2,652 39,063

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,923)

ลูกหน้�ภายใตุ้ส่ัญญาเช่าซื้ื�อและ
   ส่ัญญาเช่าทางการเงินสุ่ทธิ 37,140

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562

จ�านวนเงินท้�ถึึงก�าหนดช�าระจ่ายตุามส่ัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี
หน้�ท้�ไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตุ้นทั�งส่ิ�นตุามส่ัญญาเช่า 15,792 34,541 2,423 726 53,482

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (4,435) (6,081) (124) (177) (10,817)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั�นตุ��า

   ท้�ลูกหน้�ตุ้องจ่ายตุามส่ัญญาเช่า 11,357 28,460 2,299 549 42,665

หัก  ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ (1,469)

ลูกหน้�ภายใตุ้ส่ัญญาเช่าซื้ื�อและ
   ส่ัญญาเช่าทางการเงินสุ่ทธิ 41,196
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12.6 การเปีลี�ยนแปีลงของมูลค่าต่ามบัญช้ีของเงินให้สินเช้่�อแก่ลูกหนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ไม่ม้การเพ่�มข้�น

อย่างม้นัยส่�าคัญของ 
ความเส้่�ยงด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การเพ่�มข้�น 

อย่างม้นัยส่�าคัญของ 
ความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การด้อยค่า 

ด้านเครดิตุ

สิ่นทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การด้อยค่า 

ด้านเครดิตุเมื�อซืื้�อ 
หร่อเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่)  212,188  16,638  14,322  58  243,206 

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจาก
   การเปล้�ยนการจัดชั�น (10,929) 6,276 4,653  -   -   

ส่ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท้�ซื้ื�อ
   หร่อได้มา  95,386  10,478  -  -    105,864 

สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ถูึกตัุดรายการ  (65,069)  (11,670)  (255)  -    (76,994)

ส่่วนท้�ตุัดออกจากบัญช ้ -  (5)  (2,898)  -    (2,903)

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจากการรับช�าระ
   และการเปล้�ยนแปลงเง่�อนไขใหม่  (31,209)  (2,504)  (1,445)  -    (35,158)

ขายส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้
  การด้อยค่าด้านเครดิตุ

 -    -    (3,218)  -    (3,218)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 200,367 19,213 11,159  58 230,797 

งบเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ไม่ม้การเพ่�มข้�น

อย่างม้นัยส่�าคัญของ 
ความเส้่�ยงด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การเพ่�มข้�น 

อย่างม้นัยส่�าคัญของ 
ความเส่้�ยงด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การด้อยค่า 

ด้านเครดิตุ

สิ่นทรัพย์ทางการเงิน 
ท้�ม้การด้อยค่า 

ด้านเครดิตุเมื�อซืื้�อ 
หร่อเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่)  210,050  10,708  13,759  58  234,575 

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจาก
   การเปล้�ยนการจัดชั�น  (8,120)  5,247  2,873  -    -   

ส่ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท้�ซืื้�อ
   หร่อได้มา  83,766  10,442 -  -    94,208 

สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ถูึกตัุดรายการ  (63,781)  (10,243)  (245)  -    (74,269)

ส่่วนท้�ตุัดออกจากบัญช ้  -  (5)  (1,555)  -    (1,560)

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจากการรับช�าระ
   และการเปล้�ยนแปลงเง่�อนไขใหม่  (23,206)  (1,036)  (851)  -    (25,093)

ขายส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้
  การด้อยค่าด้านเครดิตุ  -    -    (3,218)  -    (3,218)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  198,709  15,113  10,763  58  224,643 
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13 ค่าเผ่ื�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข้้น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ไม่ม้การเพ่�มข้�น
อย่างม้นัยส่�าคัญ

ของความเส่้�ยง
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การเพ่�มข้�น 
อย่างม้นัยส่�าคัญ

ของความเส่้�ยง
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

เมื�อซืื้�อหร่อเมื�อ
เกิดรายการ

ส่�ารอง 
ส่่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจาก
   การเปล้�ยนการจัดชั�น

527 (901) 374 - - -

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่

119 1,377 3,260 4 (731) 4,029

ส่ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท้�ซื้ื�อ
   หร่อได้มา

269 61 - - - 330

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ถูึกตุัดรายการ (104) (322) (198) - - (624)

ส่่วนท้�ตุัดออกจากบัญช ้ - (5) (2,898) - - (2,903)

ทยอยลดส่�ารองส่่วนเกิน - - - - (539) (539)

ขายส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่า
  ด้านเครดิตุ

- - (2,695) - - (2,695)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953

งบเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ไม่ม้การเพ่�มข้�น
อย่างม้นัยส่�าคัญ

ของความเส่้�ยง
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การเพ่�มข้�น 
อย่างม้นัยส่�าคัญ

ของความเส่้�ยง
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

ส่ินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท้�ม้การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

เมื�อซื้ื�อหร่อเมื�อ
เกิดรายการ

ส่�ารอง 
ส่่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่)

719 504 5,430 20 3,182 9,855

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจาก
   การเปล้�ยนการจัดชั�น

440 (553) 113 - - -

การเปล้�ยนแปลงท้�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่

(190) 772 2,098 4 (731) 1,953

ส่ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท้�ซื้ื�อ
   หร่อได้มา

184 60 - - - 244

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ถึูกตุัดรายการ (93) (70) (59) - - (222)

ส่่วนท้�ตัุดออกจากบัญช ้ - (5) (1,555) - - (1,560)

ทยอยลดส่�ารองส่่วนเกิน - - - - (508) (508)

ขายส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การด้อยค่า
  ด้านเครดิตุ

- - (2,695) - - (2,695)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067
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กลุ่มกิจการทยอยรับรู้ผลกระทบส่่วนเกินส่ะส่มค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปล้�ยนแปลง ณ วันแรก 
ท้�ถืึอปฏิิบัติุในก�าไรหร่อขาดทุนตุามวิธ้เส่้นตุรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตุาม 
กลุ่มกิจการอาจน�าส่�ารองส่่วนเกินดังกล่าวมาใช้เพ่�มได้หากม้เหตุุการณ์ท้�ส่่งผลให้ม้การตัุ�งส่�ารองเพ่�มข้�นตุามท้�ระบุใน
หนังส่ือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย

14 ค่าเผ่ื�อหน้ีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ชั�นปกติุ
ชั�นกล่าวถึึง

เป็นพ่เศษ
ชั�นตุ��ากว่า 
มาตุรฐาน ชั�นส่งสั่ย

ชั�นส่งส่ัย
จะสู่ญ

ส่�ารอง 
ส่่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 769 57 1,154 1,115 2,767 5,005 10,867

 บวก (ลด) เพิ�มระหว่างปี (18) (11) 1,301 (413) 2,712 (780) 2,791

  โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่า
  จากการปรับโครงส่ร้างหน้� - - - - - 25 25

  หน้�สู่ญรับคืน - - - - - 722 722

 หัก   หน้�สู่ญตุัดบัญช้ - - (1,094) (4) (1,416) (5) (2,519)

  ตุัดบัญช้จากการขายเงินให้ส่ินเชื�อ
  ท้�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - - - (732) - (732)

  โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่า
  จากการปรับโครงส่ร้างหน้� - - - - - (5) (5)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 751 46 1,361 698 3,331 4,962 11,149

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ชั�นปกตุิ
ชั�นกล่าวถึึง

เป็นพ่เศษ
ชั�นตุ��ากว่า 
มาตุรฐาน ชั�นส่งส่ัย

ชั�นส่งส่ัย
จะสู่ญ

ส่�ารอง 
ส่่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 975 39 843 1,113 2,765 4,295 10,030

บวก  เพ่�ม (ลด) ระหว่างปี 52 (13) 50 (416) 2,709 (977) 1,405

  โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่า
  จากการปรับโครงส่ร้างหน้� - - - - - 25 25

  หน้�สู่ญรับคืน - - - - - 722 722

หัก    หน้�สู่ญตุัดบัญช้ - - (1) (2) (1,415) (6) (1,424)

  ตุัดบัญช้จากการขายเงินให้ส่ินเชื�อ
  ท้�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - - - (732) - (732)

  โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่า
  จากการปรับโครงส่ร้างหน้� - - - - - (5) (5)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 1,027 26 892 695 3,327 4,054 10,021
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15 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์ส่ินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สิ่นท้�ได้มาจากลูกหน้�ท้�ม้การปรับโครงส่ร้างหน้�หร่อจากการประมูลซื้ื�อจากการขาย 
ทอดตุลาดของสิ่นทรัพย์ท้�ลูกหน้�ได้จ�านองไว้ หร่อทรัพย์ส่ินท้�ได้รับจากการควบรวมกิจการท้�ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

งบการเงินรวม

วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพิ�มขึ�น จ�าหน่าย

วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์ส่ินท้�ได้จากการช�าระหน้�

   อส่ังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 767 68 (30) 805

   ส่ังหาริมทรัพย์ 385 2,513 (2,620) 278

รวม 1,152 2,581 (2,650) 1,083

อื�นๆ 196 39 (76) 159

รวมทรัพย์ส่ินรอการขาย 1,348 2,620 (2,726) 1,242

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (224) (1,042) 1,106 (160)

รวมทรัพย์ส่ินรอการขายสุ่ทธิ 1,124 1,578 (1,620) 1,082

งบการเงินรวม

วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เพิ�มขึ�น จ�าหน่าย

วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์ส่ินท้�ได้จากการช�าระหน้�

   อส่ังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 771 25 (29) 767

   ส่ังหาริมทรัพย์ 315 2,474 (2,404) 385

รวม 1,086 2,499 (2,433) 1,152

อื�นๆ 129 90 (23) 196

รวมทรัพย์ส่ินรอการขาย 1,215 2,589 (2,456) 1,348

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (198) (1,018) 992 (224)

รวมทรัพย์ส่ินรอการขายสุ่ทธิ 1,017 1,571 (1,464) 1,124
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันท้�
 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพิ�มขึ�น จ�าหน่าย

วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์ส่ินท้�ได้จากการช�าระหน้�
   อสั่งหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 767 68 (30) 805

รวม 767 68 (30) 805

อื�นๆ 196 39 (76) 159

รวมทรัพย์ส่ินรอการขาย 963 107 (106) 964

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (69) - 14 (55)

รวมทรัพย์ส่ินรอการขายสุ่ทธิ 894 107 (92) 909

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันท้�
 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เพิ�มขึ�น จ�าหน่าย

วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์ส่ินท้�ได้จากการช�าระหน้�
   อสั่งหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 771 25 (29) 767

รวม 771 25 (29) 767

อื�นๆ 129 90 (23) 196

รวมทรัพย์ส่ินรอการขาย 900 115 (52) 963

หัก  ค่าเผื�อการด้อยค่า (69) - - (69)

รวมทรัพย์ส่ินรอการขายสุ่ทธิ 831 115 (52) 894

ธนาคารพ่จารณาค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพย์สิ่นรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซื้ึ�งธนาคารได้จัดให้ม้การ
ประเมินหร่อทบทวนมูลค่ายุติุธรรมของทรัพย์ส่ินรอการขายเป็นประจ�าทุกปีตุามหลักเกณฑ์์ท้�ก�าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตุามราคาท้�จะขายทรัพย์สิ่นดังกล่าวได้จริงอาจแตุกตุ่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากนั�น
ธนาคารม้ข้อจ�ากัดในเร่�องระยะเวลาในการถืึอครองทรัพย์ส่ินรอการขายท้�ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งน้�  
หากธนาคารไม่ส่ามารถึจ�าหน่ายทรัพย์ส่ินรอการขายภายในระยะเวลาท้�ก�าหนด ธนาคารจะตุ้องกันส่�ารองเพ่�มเติุม 
ตุามเกณฑ์์ท้�ก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื�อว่ามูลค่าท้�แส่ดงในบัญช้เหมาะส่มกับ
ส่ถึานการณ์และแผนการขายทรัพย์ส่ินรอการขายในปัจจุบัน
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17 สินทรัพย์สิทธิการใชี้สุทธิ

ณ วันท้� 31 ธันวาคม มูลค่าตุามบัญช้ของส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

อส่ังหาริมทรัพย์ 219 162

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค 69 69

ยานพาหนะ 6 -

รวม 294 231

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเส่ื�อมราคาส่�าหรับส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้

อส่ังหาริมทรัพย์ 103 69

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค 5 5

ยานพาหนะ 2 -

รวม 110 74

การเพ่�มข้�นของส่ินทรัพย์ส่ิทธิการใช้ระหว่างปี 116 79

กระแส่เงินส่ดจ่ายทั�งหมดของส่ัญญาเช่า (113) (75)

18 สินทรัพย์ที�ไมู่มูีตัวตนสุทธิ

งบการเงินรวม

ณ วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพ่�มข้�น

โอนเข้า/ 
(ออก)

จ�าหน่าย/ 
ตุัดจ�าหน่าย

ค่าตุัด 
จ�าหน่าย

ค่าเผื�อการ 
ด้อยค่า

ณ วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
   ระบบคอมพ่วเตุอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา 496 298 (713) (2) - - 79

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตุอร์ และค่าซื้อฟท์แวร์
   คอมพิวเตุอร์ 566 126 713 (88) (287) (139) 891

   ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนสุ่ทธิ 1,062 424 - (90) (287) (139) 970
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งบการเงินรวม

ณ วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เพ่�มข้�น

โอนเข้า/ 
(ออก)

จ�าหน่าย/ 
ตุัดจ�าหน่าย

ค่าตุัด 
จ�าหน่าย

ค่าเผื�อการ 
ด้อยค่า

ณ วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและ
   ระบบคอมพ่วเตุอร์  - อยู่ระหว่างพัฒนา 160 602 (266)

-
- - 496

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตุอร์ และค่าซื้อฟท์แวร์
   คอมพิวเตุอร์ 329 105 266

-
(134) - 566

   ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนสุ่ทธิ 489 707 - - (134) - 1,062

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพ่�มข้�น

โอนเข้า/ 
(ออก)

จ�าหน่าย/ 
ตุัดจ�าหน่าย

ค่าตุัด 
จ�าหน่าย

ค่าเผื�อการ 
ด้อยค่า

ณ วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและ
   ระบบคอมพ่วเตุอร์  - อยู่ระหว่างพัฒนา 466 298 (684) (2) - - 78

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตุอร์ และค่าซื้อฟท์แวร์
   คอมพิวเตุอร์ 550 107 684 (88) (271) (139) 843

   ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุนสุ่ทธิ 1,016 405 - (90) (271) (139) 921

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันท้� 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เพ่�มข้�น

โอนเข้า/ 
(ออก)

จ�าหน่าย/ 
ตุัดจ�าหน่าย

ค่าตุัด 
จ�าหน่าย

ค่าเผื�อการ 
ด้อยค่า

ณ วันท้� 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและ
   ระบบคอมพ่วเตุอร์  - อยู่ระหว่างพัฒนา 159 573 (266)

-
- - 466

ระบบงาน ระบบคอมพ่วเตุอร์ และค่าซื้อฟท์แวร์
   คอมพ่วเตุอร์ 322 93 266

-
(131) - 550

   ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัุวตุนสุ่ทธิ 481 666 - - (131) - 1,016

19 ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันท้� 1 มกราคม 757 1,043 277 590

ลดในก�าไรหรือขาดทุน (22) (303) (203) (319)

ภาษ้ลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น (101) (46) (104) (52)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม 634 694 (30) 219
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รายการเคลื�อนไหวของส่ินทรัพย์และหน้�ส่ินภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้ส่�าหรับปีม้ดังน้�

งบการเงินรวม

ประมาณการ
หน้�ส่ิน

ผลขาดทุน
ทางภาษ้

ค่าเผื�อ 
การด้อยค่า
ทรัพย์ส่ินรอ

การขาย

ค่าเผื�อ
ผลขาดทุน

ด้านเครดิตุ
ท้�คาดว่า

จะเกิดข้�น/
ค่าเผื�อหน้�

ส่งส่ัยจะสู่ญ 
รายได้

รอตุัดบัญช้ อื�นๆ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 410 139 45 971 59 130 1,754

(ลด) เพิ�มในก�าไรหรือขาดทุน (5) (139) (13) (49) 7 67 (132)

ภาษ้เพิ�มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 2 - - - - - 2

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 407 - 32 922 66 197 1,624

สินทรัพย์ภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 296 - 40 887 80 237 1,540

เพิ�ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 75 92 5 98 (21) (100) 149

ภาษ้เพิ�มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 6 - - - - - 6

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 377 92 45 985 59 137 1,695

งบการเงินรวม

ก�าไรจาก 
มูลค่ายุตุิธรรม 

ของเงินลงทุน

ก�าไรจาก 
การตุ้ราคา 

ส่ินทรัพย์เพ่�ม
ผลแตุกตุ่าง 

ชั�วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้ีสินภาษีีเงินได้้รอการตั่ด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 40 997

(ลด) เพิ�มในก�าไรหรือขาดทุน (103) (16) 9 (110)

ภาษ้เพิ�มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 49 - 54 103

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 516 371 103 990

หน้ีสินภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 79 394 24 497

เพิ�ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 428 (7) 31 452

ภาษ้เพิ�ม (ลด) ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 63 - (11) 52

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 44 1,001
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ
หน้�ส่ิน

ผลขาดทุน
ทางภาษ้

ค่าเผื�อ 
การด้อยค่า
ทรัพย์ส่ินรอ

การขาย

ค่าเผื�อ
ผลขาดทุน

ด้านเครดิตุ
ท้�คาดว่า

จะเกิดข้�น/
ค่าเผื�อหน้�

ส่งส่ัยจะสู่ญ 
รายได้

รอตุัดบัญช้ อื�นๆ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 379 139 14 636 59 17 1,244

(ลด) เพิ�มในก�าไรหรือขาดทุน (6) (139) (2) (176) 7 (6) (322)

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 373 - 12 460 66 11 922

สินทรัพย์ภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 277 - 14 656 80 58 1,085

เพิ�ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 68 92 - - (21) (32) 107

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 345 92 14 656 59 26 1,192

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก�าไรจาก 
มูลค่ายุตุิธรรม 

ของเงินลงทุน

ก�าไรจาก 
การตุ้ราคา 

ส่ินทรัพย์เพ่�ม
ผลแตุกตุ่าง 

ชั�วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้ีสินภาษีีเงินได้้รอการตั่ด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 10 967

ลดในก�าไรหรือขาดทุน (103) (16) - (119)

ภาษ้เพิ�มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 49 - 55 104

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 516 371 65 952

หน้ีสินภาษีีเงินได้้รอการต่ัด้บัญช้ี

ณ วันท้� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 79 394 22 495

เพิ�ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 428 (7) 4 425

ภาษ้เพิ�ม (ลด) ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 63 - (11) 52

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 15 972
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้ผลแตุกตุ่างชั�วคราวท้�กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้เป็นส่ินทรัพย์
ภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ไว้ในงบแส่ดงฐานะทางการเงิน ดังน้�

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการหน้�ส่ิน 383 445

ผลขาดทุนส่ะส่ม - 405

ค่าเผื�อหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ 293 302

รายได้ดอกเบ้�ยท้�หยุดรับรู้ 78 18

ค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ่นทรัพย์ไม่ม้ตุัวตุน 138 -

อื�นๆ 153 85

รวม 1,045 1,255

20 สินทรัพย์อื�นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบ้�ยและเงินปันผลค้างรับ 300 295 300 294

ส่ินทรัพย์อื�นระหว่างรอโอนบัญช้ 144 79 144 79

ค่านายหน้าค้างรับ 186 201 60 161

ภาษ้หัก ณ ท้�จ่าย 124 198 121 198

เงินมัดจ�า 91 107 75 94

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 200 538 184 531

ลูกหน้�จากการขายส่ินเชื�อด้อยคุณภาพ 413 438 413 282

ค่าใช้จ่ายจากเงินให้กู้ยืมพนักงานรอตุัดบัญช้ 132 130 132 130

อื�น ๆ 192 301 69 102

รวม 1,782 2,287 1,498 1,871

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดขึ�น (48) (28) (48) (28)

ส่ินทรัพย์อื�นสุ่ทธิ 1,734 2,259 1,450 1,843
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21 เงินรับฝาก

21.1 จำาแนกต่ามปีระเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายคืนเมื�อทวงถึาม 6,008 2,912 6,010 2,912

ออมทรัพย์ 87,487 60,450 87,663 60,531

จ่ายคืนเมื�อส่ิ�นระยะเวลา 99,721 134,829 99,737 134,845

บัตุรเงินฝาก 740 844 740 844

รวม 193,956 199,035 194,150 199,132

21.2 จำาแนกต่ามสกุลเงินและถูิ�นที�อยู่ของผูู้้ฝาก

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ในปีระเทศ
ล้านบาท

ต่่างปีระเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ตุ่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 185,504 1,540 187,044 194,043 1,697 195,740

เงินดอลลาร์ส่หรัฐฯ 6,022 325 6,347 2,351 309 2,660

เงินส่กุลอื�น 502 63 565 574 61 635

   รวม 192,028 1,928 193,956 196,968 2,067 199,035

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ในปีระเทศ
ล้านบาท

ต่่างปีระเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ตุ่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 185,698 1,540 187,238 194,140 1,697 195,837

เงินดอลลาร์ส่หรัฐฯ 6,022 325 6,347 2,351 309 2,660

เงินส่กุลอื�น 502 63 565 574 61 635

   รวม 192,222 1,928 194,150 197,065 2,067 199,132
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22 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ในปีระเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย 660 -

ธนาคารพาณิชย์ 17,394 30,822

ส่ถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,449 2,540

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แบะบริษัทหลักทรัพย์ 14,548 5,044

ส่ถึาบันการเงินอื�น 7,064 3,134

     รวมในประเทศ 43,115 41,540

ต่่างปีระเทศ :

เงินส่กุลดอลลาร์ส่หรัฐฯ 1,355 65

เงินส่กุลอื�น 3,198 1,789

     รวมตุ่างประเทศ 4,553 1,854

     รวมในประเทศและตุ่างประเทศ 47,668 43,394

23 หน้ีสินทางการเงินที�วัดมููลค่าด้วยมููลค่ายุติธรรมูผ่่านกÓไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ 7,994 11

ตุั๋วแลกเงิน 20,955 24,412

   รวม 28,949 24,423

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ผลส่ะส่มของการเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมท้�เป็นผลจาก
   การเปล้�ยนแปลงความเส่้�ยงด้านเครดิตุของหน้�ส่ินท้�รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 85 -

ส่่วนตุ่างระหว่างมูลค่าตุามบัญช้และมูลค่าตุามส่ัญญาท้�จะตุ้องจ่ายช�าระเมื�อครบก�าหนด 4,059 4,671
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ส่รุปได้ดังน้�

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างอิงกับอัตุราดอกเบ้�ย THBFIX 3 month ประเภท callable range  
accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบ้�ยเป็นไปตุามเง่�อนไขท้�ระบุในส่ัญญาโดยช�าระดอกเบ้�ยทุก 6 เดือน 

• ธนาคารได้ออกตุั๋วแลกเงินแบบ accreting ท้�ม้อนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซื้ึ�งอนุพันธ์แฝง 
คือ ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย ม้อายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารช�าระดอกเบ้�ยในอัตุราระหว่างร้อยละ 1.78 -  
ร้อยละ 5.18 ตุ่อปี ช�าระดอกเบ้�ยครั�งเด้ยว ณ วันครบก�าหนดไถึ่ถึอน โดยธนาคารได้ท�ารายการสั่ญญาแลกเปล้�ยน 
อัตุราดอกเบ้�ย กับกิจการอื�นเพ้�อป้องกันความเส่้�ยงด้านอัตุราดอกเบ้�ย

24 ตราสารหน้ีที�ออกและเงินกู้ยืมู

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ในปีระเทศ ต่่างปีระเทศ รวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุ้นกู้ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2563
   อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 2.44 ตุ่อปี - - - 2,000 - 2,000

หุ้นกู้ระยะส่ั�นครบก�าหนดปี พ.ศ. 2564
   อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 0.97 ตุ่อปี 700 - 700 - - -

หุ้นกู้ด้้อยสิทธิั

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 570 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 5.35 ตุ่อปี - 4,238 4,238 - 4,174 4,174

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 390 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 5.20 ตุ่อปี - 2,900 2,900 - 2,856 2,856

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 550 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2572 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 4.15 ตุ่อปี - 4,090 4,090 - 4,027 4,027

หุ้นกู้ที�มีอนุพันธั์แฝง

หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง 1,829 618 2,447 6,112 1,563 7,675

2,529 11,846 14,375 8,112 12,620 20,732

ตั่๋วแลกเงินที�มีอนุพันธั์แฝง

ตุั๋วแลกเงินท้�ม้อนุพันธ์แฝง 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087

1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087

   รวม 4,329 15,120 19,449 9,912 15,907 25,819
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ในปีระเทศ ต่่างปีระเทศ รวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะส่ั�นครบก�าหนดปี พ.ศ. 2564
   อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 0.97 ตุ่อปี 700 - 700 - - -

หุ้นกู้ด้้อยสิทธัิ

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 570 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 5.35 ตุ่อปี - 4,238 4,238 - 4,174 4,174

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 390 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 5.20 ตุ่อปี - 2,900 2,900 - 2,856 2,856

ตุราส่ารหน้�ด้อยส่ิทธิ มูลค่าตุราไว้ 550 ล้านริงกิตุ
ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2572 อัตุราดอกเบ้�ย
ร้อยละ 4.15 ตุ่อปี - 4,090 4,090 - 4,027 4,027

หุ้นกู้ที�มีอนุพันธั์แฝง

หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง 1,829 618 2,447 6,112 1,563 7,675

2,529 11,846 14,375 6,112 12,620 18,732

ต่ั๋วแลกเงินที�มีอนุพันธั์แฝง

ตุั๋วแลกเงินท้�ม้อนุพันธ์แฝง 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087

1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087

   รวม 4,329 15,120 19,449 7,912 15,907 23,819

(ก) เมื�อวันท้� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซ้ื้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด ซื้ึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู ้ 
จ�านวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท้�ตุราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเส่นอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็น 
หุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 2.44 ตุ่อปี ช�าระดอกเบ้�ยทุกหกเดือน หุ้นม้อายุ 3 ปี ครบก�าหนด 
วันท้� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ข) เมื�อวันท้� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิ่ทธิจ�านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซื้้ย  
ตุามโครงการหุน้กูด้อ้ยส่ทิธเิพ้�อนบัเปน็เงนิกองทนุขั�นท้� 2 เพ้�อขายใหก้บัผูล้งทนุในตุา่งประเทศ จ�านวน 5,700,000 หนว่ย
ราคาเส่นอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตุมาเลเซื้้ย อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 5.35 ตุ่อปี ตุลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้�ย 
ทุกหกเดือน หุ้นกู้ม้อายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารม้ส่ิทธิไถึ่ถึอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจาก 
วันครบรอบ 5 ปี โดยตุ้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตุามหนังส่ือท้� ฝกก. (02) 414/2559  
ให้ส่ามารถึนับหุ้นกู้ด้อยส่ิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั�นท้� 2

(ค) เมื�อวันท้� 29 ม้นาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิ่ทธิจ�านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซ้ื้ย ตุามโครงการ
หุ้นกู้ด้อยส่ิทธิเพ้�อนับเป็นเงินกองทุนขั�นท้� 2 เพ้�อขายให้กับผู้ลงทุนในตุ่างประเทศ จ�านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเส่นอ
ขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตุมาเลเซื้้ย อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 5.20 ตุ่อปี ตุลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้�ยทุกหกเดือน 
หุ้นกู้ม้อายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารม้ส่ิทธิไถึ่ถึอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี  
โดยตุ้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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 ธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตุามหนังสื่อท้� ฝกก. 221/2561 ให้ส่ามารถึ
นับหุ้นกู้ด้อยส่ิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั�นท้� 2

(ง) เมื�อวันท้� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยส่ิทธิจ�านวน 550 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซื้้ย ตุามโครงการ
หุ้นกู้ด้อยส่ิทธิเพ้�อนับเป็นเงินกองทุนขั�นท้� 2 เพ้�อขายให้กับผู้ลงทุนในตุ่างประเทศ ราคาเส่นอขาย หน่วยละ 100 เหรียญ
ริงกิตุมาเลเซื้้ย จ�านวน 5,500,000 หน่วย อัตุราดอกเบ้�ยร้อยละ 4.15 ตุ่อปี ตุลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้�ยทุกหก
เดือน หุ้นกู้ม้อายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารม้สิ่ทธิไถึ่ถึอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ
 5 ปี โดยตุ้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตุามหนังสื่อท้� ฝกก. 527/2562 ให้ส่ามารถึ
นับหุ้นกู้ด้อยส่ิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั�นท้� 2

(จ) ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารม้หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง จ�านวน 2,447 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
: 7,675 ล้านบาท) ดังน้�

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จ�านวน 45 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 59 ล้านบาท)  
ม้อายุ 1 ปีนับจากวันท้�ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตุอบแทน ณ วันครบก�าหนดอายุ ตุามการเคลื�อนไหวของปัจจัยอ้างอิง

• ธนาคารออกหุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝงท้�อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ท้�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศ  
จ�านวน 0.6 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 17 ล้านบาท และท้�เป็นเงินบาท จ�านวน 1,784 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 : เงินตุราตุ่างประเทศ จ�านวน 12 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 357 ล้านบาท และท้�เป็นเงินบาท  
จ�านวน 6,053 ล้านบาท) อายุ 1 - 3 ปี อัตุราผลตุอบแทนจะข้�นอยู่กับการเคลื�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุน

• ธนาคารออกหุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับเหตุุการณ์ท้�ม้ผลตุ่อความส่ามารถึในการช�าระหน้�ของบริษัทอ้างอิง 
credit linked note (CLN) จ�านวน 20 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 601 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
จ�านวน  40 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 1,206 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผู้ถืึอ CLN จะได้รับดอกเบ้�ยและจ�านวนเงิน 
ไถึ่ถึอนในวันท้�ครบก�าหนดตุามเง่�อนไขท้�ระบุในส่ัญญา โดยตุ้องไม่ม้เหตุุการณ์ตุามท้�ระบุไว้ในส่ัญญาเกิดข้�นกับ
กิจการอ้างอิง

(ฉ) ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารม้ตุั๋วแลกเงินอนุพันธ์ท้�อ้างอิงกับเหตุุการณ์ท้�ม้ผลตุ่อความส่ามารถึในการ
ช�าระหน้�ของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ�านวน 5,074 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
: จ�านวน 5,087 ล้านบาท) ดังน้�

• ธนาคารออก CLN จ�านวน 1,800 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ�านวน 1,800 ลา้นบาท) อายุ 10 ป ีผูถื้ึอ CLN  
จะได้รับดอกเบ้�ยทั�งหมดในวันท้�ช�าระดอกเบ้�ยและจะได้รับจ�านวนเงินไถึ่ถึอนในวันท้�ครบก�าหนด โดยตุ้องไม่ม ้
เหตุุการณ์ตุามท้�ระบุไว้ในสั่ญญาเกิดข้�นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช�าระดอกเบ้�ยในอัตุราระหว่างร้อยละ 3.75 
ถึึง ร้อยละ 4.01 ตุ่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.75 ถึึง ร้อยละ 4.01 ตุ่อปี) ช�าระดอกเบ้�ยทุกหกเดือน

• ธนาคารออก CLN จ�านวน 109 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 3,274 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
จ�านวน 109 ล้านเหรียญส่หรัฐ หร่อเท้ยบเท่า 3,287 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถึึง 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
8 ถึึง 15 ปี) ผู้ถึือ CLN จะได้รับดอกเบ้�ยและจ�านวนเงินไถึ่ถึอนในวันท้�ครบก�าหนดตุามเง่�อนไขท้�ระบุในส่ัญญา  
โดยตุ้องไม่ม้เหตุุการณ์ตุามท้�ระบุไว้ในส่ัญญาเกิดข้�นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช�าระดอกเบ้�ยในอัตุราระหว่าง 
6M LIBOR + 1.6597% ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ตุ่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 6M LIBOR + 1.6597%  
ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ตุ่อปี) ช�าระดอกเบ้�ยทุกหกเดือน
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25 ประมูาณการหนี้สิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�นของภาระ
   ผูกพันวงเงินส่ินเชื�อ และส่ัญญาค��าประกันทางการเงิน 461 - 464 -

ส่�ารองส่�าหรับรายการนอกงบแส่ดงฐานะการเงิน 350 351 350 351

ประมาณการผลขาดทุนท้�อาจเกิดขึ�นจากคด้ฟ้องร้อง 44 73 44 73

ประมาณการหน้�ส่ินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,805 1,852 1,635 1,694

ประมาณการหน้�ส่ินท้�เกิดขึ�นจากค่ารื�อถึอน 20 23 20 23

   รวมประมาณการหน้�ส่ิน 2,680 2,299 2,513 2,141

ประมาณการหน้�ส่ินผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,805 1,852 1,635 1,694

การเคลื�อนไหวของประมาณการหน้�ส่ินผลประโยชน์ของพนักงาน ม้ดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตุ้นปี 1,852 1,427 1,694 1,332

ตุ้นทุนบริการปัจจุบัน 167 141 152 128

ตุ้นทุนในอด้ตุ - 139 - 117

ผลตุ่างจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงาน (6) (8) (6) (8)

ตุ้นทุนดอกเบ้�ย 25 39 23 36

การวัดมูลค่าใหม่ :

(ก�าไร) ขาดทุนท้�เกิดจากการเปล้�ยนแปลงของ

    ส่มมตุิฐานทางประชากรศาส่ตุร์ - (66) - (55)

    ส่มมตุิฐานทางการเงิน (46) 324 (40) 289

    ประส่บการณ์ 7 (1) (9) (5)

หัก  ผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี (194) (143) (179) (140)

    ยอดคงเหลือปลายปี 1,805 1,852 1,635 1,694
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท้�รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จ ม้ดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันท้� 31 ธันวาคม วันท้� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตุ้นทุนบริการปัจจุบัน 167 141 152 128

ตุ้นทุนในอด้ตุ - 139 - 117

ผลตุ่างจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงาน (6) (8) (6) (8)

ตุ้นทุนดอกเบ้�ย 25 39 23 36

   รวม 186 311 169 273

ส่มมติุฐานท้�ส่�าคัญตุามหลักคณิตุศาส่ตุร์ประกันภัยท้�ใช้ในการค�านวณ ส่รุปได้ดังน้�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อัตุราคิดลด ร้อยละ 1.80 ร้อยละ 1.50 

อัตุราการข้�นเงินเดือน ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.00

อัตุราการตุายก่อนเกษ้ยณอายุ ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อัตุราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00

ของอัตุราการตุายก่อนเกษ้ยณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

ของอัตุราการตุายก่อนเกษ้ยณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

อัตุราการถึอนเงินก่อนเกษ้ยณอายุ พนักงานท้�ม้ส่ิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ: 
ร้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table 

พนักงานท้�ม้ส่ิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ: 
ร้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table 

พนักงานอื�น (นอกจากคนท้�ม้ส่ิทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ): ร้อยละ 75 
ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอื�น (นอกจากคนท้�ม้สิ่ทธิ
ได้รับเงินบ�าเหน็จ): ร้อยละ 75 
ของ Thai Withdrawal Table

เกษ้ยณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อส่มมติุฐานหลักในการค�านวณ

งบการเงินรวม

ผลกระทบตุ่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท้�ก�าหนดไว้

การเปล้�ยนแปลงในข้อส่มมตุิ การเพิ�มขึ�นของข้อส่มมตุิ การลดลงของข้อส่มมตุิ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อัตุราคิดลดเฉล้�ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลด้ลง
ร้อยละ 4.03  

ลดลง
ร้อยละ 3.86  

เพ่�มข้้น 
ร้อยละ 4.29

เพิ�มขึ�น 
ร้อยละ 4.91

อัตุราการเพ่�มข้�นของเงินเดือนเฉล้�ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่�มข้้น 
ร้อยละ 9.40

เพิ�มขึ�น 
ร้อยละ 10.23

ลด้ลง 
ร้อยละ 8.38

ลดลง 
ร้อยละ 8.35
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลกระทบตุ่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท้�ก�าหนดไว้

การเปล้�ยนแปลงในข้อส่มมตุิ การเพ่�มข้�นของข้อส่มมตุิ การลดลงของข้อส่มมตุิ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อัตุราคิดลดเฉล้�ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลด้ลง
ร้อยละ 3.87  

ลดลง
ร้อยละ 3.70  

เพ่�มข้้น 
ร้อยละ 4.07

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 4.79

อัตุราการเพ่�มข้�นของเงินเดือนเฉล้�ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่�มข้้น 
ร้อยละ 9.02

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 9.96

ลด้ลง 
ร้อยละ 8.10

ลดลง 
ร้อยละ 8.09

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างตุ้นน้�อ้างอิงจากการเปล้�ยนแปลงข้อส่มมติุ ขณะท้�ให้ข้อส่มมติุอื�นคงท้� ในทางปฏิิบัติุ 
ส่ถึานการณ์ดังกล่าวยากท้�จะเกิดข้�น และการเปล้�ยนแปลงในข้อส่มมตุิอาจม้ความส่ัมพันธ์กัน ในการค�านวณ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท้�ก�าหนดไว้ท้�ม้ผลตุ่อการเปล้�ยนแปลงในข้อส่มมติุหลักได้ใช้ 
วิธ้เด้ยวกับการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานท้�รับรู้ในงบแส่ดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ท้�ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธ้คิดลดแตุ่ละหน่วยท้�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
ณ วันส่ิ�นรอบระยะเวลารายงาน)

วิธ้การและประเภทของข้อส่มมตุิท้�ใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล้�ยนแปลงจากปีก่อน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาถึัวเฉล้�ยถึ่วงน��าหนักของภาระผูกพันตุามโครงการผลประโยชน์คือ 10.91 ปี  
(วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 8.3 ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื�อเกษ้ยณอายุท้�ไม่ม้การคิดลด

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษ้ยณอายุ 165 429 1,521 2,115

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษ้ยณอายุ 181 350 1,600 2,131

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษ้ยณอายุ 163 338 1,440 1,941

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษ้ยณอายุ 163 338 1,440 1,941
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26 หน้ีสินอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้�ส่ินอื�นระหว่างรอการโอนบัญช้ 976 640 905 558

ดอกเบ้�ยค้างจ่าย 534 680 534 673

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 993 2,094 894 1,533

ภาษ้เงินได้นิตุิบุคคลค้างจ่าย 208 108 109 -

ภาษ้หัก ณ ท้�จ่ายรอน�าส่่ง 69 100 65 96

อื�นๆ 301 481 103 142

   รวม 3,081 4,103 2,610 3,002

27 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

มูลค่าขั�นตุ้น

มูลค่าท้�น�ามา
หักกลบใน

งบแส่ดงฐานะ
การเงิน

มูลค่าสุ่ทธิ
ท้�แส่ดงใน

งบแส่ดงฐานะ
การเงิน

มูลค่าท้�ไม่ได้น�ามาหักกลบ
ในงบแส่ดงฐานะการเงิน

มูลค่าสุ่ทธิ

มูลค่าหักกลบ
ตุามส่ัญญา

ท้�ไม่เข้าเง่�อนไข
ตุามมาตุรฐาน

การบัญช้

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงิน
ท้�เก้�ยวข้อง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

ธุรกรรมซื้ื�อหลักทรัพย์โดยม้ส่ัญญาว่าจะ
   ขายคืน 1,800 - 1,800

- (1,570)
230

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - 57,561 (35,195) (11,198) 11,168

   รวม 59,361 - 59,361 (35,195) (12,768) 11,398

หน้ีสินทางการเงิน

ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยม้ส่ัญญาว่า
  จะซื้ื�อคืน (9,862) - (9,862)

9,368 -
(494)

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน (57,221) - (57,221) 35,140 14,876 (7,205)

   รวม (67,083) - (67,083) 44,508 14,876 (7,699)

รายงานประจำาปี
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28 ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน
ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจด้ทะเบียน

ณ วันตุ้นปี - หุ้นส่ามัญ 34,822 17,411 34,822 17,411

การออกหุ้นใหม่ - - - -

ณ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

ทุนที�ออกและช้ำาระแล้ว

ณ วันตุ้นปี - หุ้นส่ามัญ 34,822 17,411 34,822 17,411

การออกหุ้นใหม่ - - - -

ณ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

29 เงินปันผ่ลจ่าย

เมื�อวันท้� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารม้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานปี 2562 ให้แก่ 
ผู้ถึือหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 0.005 บาท รวมเป็นเงินทั�งส่ิ�น 174 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของท้�ประชุมคณะกรรมการ 
เมื�อวันท้� 26 ม้นาคม พ.ศ. 2563 

เมื�อวันท้� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด ม้การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2562 ให้แก่ 
ผู้ถืึอหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 3.03 บาท ของมูลค่าหุ้นท้�ช�าระแล้ว รวมเป็นจ�านวนเงิน 100 ล้านบาท ตุามมตุิอนุมัตุิของท้�ประชุม
ส่ามัญผู้ถืึอหุ้นประจ�าปีเมื�อวันท้� 30 เมษายน พ.ศ. 2563

เมื�อวันท้� 25 มิถึุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซ้ื้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด ม้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด�าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถืึอหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นท้�ช�าระแล้ว รวมเป็นเงินทั�งสิ่�น 625 ล้านบาท  
ตุามมติุอนุมัตุิของท้�ประชุมคณะกรรมการเมื�อวันท้� 29 เมษายน พ.ศ. 2563

เมื�อวันท้� 5 สิ่งหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ซื้้ท้ คอลล์ จ�ากัด ม้การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2562 ให้แก่ 
ผู้ถึือหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 53 บาท ของมูลค่าหุ้นท้�ช�าระแล้ว รวมเป็นจ�านวนเงิน 20.41 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของ 
ท้�ประชุมวิส่ามัญผู้ถืึอหุ้นประจ�าปีเมื�อวันท้� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

30 สÓรองตามูกฎหมูาย

ตุามพระราชบัญญัตุิบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตุ้องจัดส่รรเงินส่�ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ 
ก�าไรสุ่ทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนส่ะส่มยกมา (ถึ้าม้) จนกว่าส่�ารองดังกล่าวม้จ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบ้ยน 
 โดยส่�ารองดังกล่าวไม่ส่ามารถึน�ามาจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารม้ทุนส่�ารองตุามกฎหมายรวมทั�งส่ิ�น 536.20 ล้านบาท (วันท้� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 : 403.98 ล้านบาท)

292   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



31 เงินกองทุนที�ต้องดÓรงไว้ตามูกฎหมูาย

วัตุถึุประส่งค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน คือ การด�ารงไว้ซื้ึ�งความส่ามารถึในการด�าเนินงานอย่างตุ่อเนื�องและ 
การด�ารงเงินกองทุนตุามกฎหมายตุามพระราชบัญญัติุธุรกิจส่ถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซื้ึ�งประกอบด้วย 

พ.ศ. 2563

อัต่ราส่วน 
เงินกองทุน 

ต่่อสินทรัพย์เสี�ยง พ.ศ. 2562

อัตุราส่่วน 
เงินกองทุน 

ตุ่อส่ินทรัพย์เส้่�ยง

เงินกองทุนสÓหรับกลุ่มูธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนช้ั้นที� 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 17,411

ส่่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นส่ามัญ 10,146 10,146

เงินส่�ารองตุามกฎหมาย 536 404

ก�าไรสุ่ทธิคงเหลือจากการจัดส่รร 12,011 7,618

องค์ประกอบอื�นของส่่วนของเจ้าของ 1,700 1,646

รายการหักจากกองทุนชั�นท้� 1 (2,184) (2,590)

   รวมเงินกองทุนชั�นท้� 1 39,620 15.60 34,635 13.05

เงินกองทุนช้ั้นที� 2

หุ้นกู้ด้อยส่ิทธิระยะยาว 12,262 12,262

เงินส่�ารองส่�าหรับส่ินทรัพย์จัดชั�นปกตุิ 2,424 748

   รวมเงินกองทุนชั�นท้� 2 14,686 5.78 13,010 4.90

   รวมเงินกองทุนตุามกฎหมาย 54,306 21.38 47,645 17.95

พ.ศ. 2563

อัต่ราส่วน 
เงินกองทุน 

ต่่อสินทรัพย์เสี�ยง พ.ศ. 2562

อัตุราส่่วน 
เงินกองทุน 

ตุ่อส่ินทรัพย์เส้่�ยง

เงินกองทุนสÓหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนช้ั้นที� 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 17,411

ส่่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นส่ามัญ 10,146 10,146

เงินส่�ารองตุามกฎหมาย 536 404

ก�าไรสุ่ทธิคงเหลือจากการจัดส่รร 9,520 5,012

องค์ประกอบอื�นของส่่วนของเจ้าของ 1,743 1,689

รายการหักจากกองทุนชั�นท้� 1 (1,327) (2,022)

   รวมเงินกองทุนชั�นท้� 1 38,029 14.94 32,640 12.38

เงินกองทุนช้ั้นที� 2

หุ้นกู้ด้อยส่ิทธิระยะยาว 12,262 12,262

เงินส่�ารองส่�าหรับส่ินทรัพย์จัดชั�นปกตุิ 2,531 1,027

   รวมเงินกองทุนชั�นท้� 2 14,793 5.81 13,289 5.04

   รวมเงินกองทุนตุามกฎหมาย 52,823 20.75 45,929 17.42

รายงานประจำาปี
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่่วนเพ่�ม เพ้�อรองรับการให้ส่ินเชื�อแก่กลุ่มลูกหน้�รายใหญ่ 
ของธนาคาร ม้จ�านวน 52,823 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : จ�านวน 45,929 ล้านบาท)

ธนาคารด�ารงเงินกองทุนและส่ินทรัพย์ส่ภาพคล่องเพ้�อรองรับส่ถึาณการณ์ด้านส่ภาพคล่องท้�ม้ความรุนแรง 
ตุามหลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก้�ยวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใตุ้หลักเกณฑ์์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใตุ้หลักเกณฑ์์ Basel III ซึื้�งจะเปิดเผยข้อมูลเก้�ยวกับการด�ารง 
เงินกองทุน ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตุามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่�องการเปิดเผย 
ข้อมูลเก้�ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส่�าหรับธนาคารพาณิชย์เร่�องหลักเกณฑ์์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผย
ข้อมูลการด�ารงส่ินทรัพย์ส่ภาพคล่องเพ้�อรองรับส่ถึานการณ์ท้�ม้ความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือน 
นับตุั�งแตุ่วันท้�ในงบแส่ดงฐานะการเงิน

32 การจ่ายโดยใชี้หุ้นเป็นเกณฑ์์

แผู้นการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซื้ึ�งเริ�มในเดือนม้นาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นส่ามัญ 
ของ CIMB Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานท้�เข้าเง่�อนไข 

ผู้ม้สิ่ทธิตุาม EOP จะตุ้องได้รับการพ่จารณาจากคณะกรรมการพ่จารณาค่าตุอบแทนของ CIMB Group Holdings 
Berhad และหุ้นจะถูึกส่่งมอบให้กับพนักงานตุามวันท้�ก�าหนดโดยพนักงานยังคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากม้การเลิกจ้างพนักงานท้�ไม่ใช่การเกษ้ยณอายุ ทุพพลภาพ หร่อการตุาย หุ้นคงเหลือท้�ยังไม่ได้จัดส่รรแก่พนักงาน 
จะถึูกจ�าหน่ายในราคาตุลาด รายได้จากการขายจะถึูกส่่งกลับไปยังธนาคาร ถึ้าม้การเกษ้ยณอายุ ทุพพลภาพ หร่อ 
การตุายของพนักงานท้�ม้หุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดส่รร หุ้นตุามส่ิทธิจะถึูกจัดส่รรแก่พนักงานหร่อผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ท้�ก�าหนดในวันท้�ม้การเกษ้ยณอายุ ทุพพลภาพ หร่อตุาย

มูลค่ายุตุิธรรมถัึวเฉล้�ยของการให้หุ้นทุนในระหว่างปี ซื้ึ�งถึูกซืื้�อในช่วงเวลาท้�ก�าหนดก่อนหน้าเพ้�อให้แก่พนักงานท้�เข้าเง่�อนไข
ตุามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ MYR 3.52 ตุ่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : MYR 5.19 ตุ่อหุ้น)

การเปล้�ยนแปลง/เคลื�อนไหวของจ�านวนหุ้นส่ามัญตุามแผนการให้หุ้นทุน ม้ดังน้�

จ�านวนหุ้นตุามแผนการให้หุ้นทุน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันหน่วย พันหน่วย

ยอดคงเหลือตุ้นปี 1,249 1,241

ให้ส่ิทธิเพิ�มระหว่างปี 1,191 1,095

ใช้ส่ิทธิระหว่างปี (1,011) (1,087)

   ยอดคงเหลือปลายปี 1,429 1,249

ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารม้ค่าใช้จ่ายส่�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์จ�านวน 26 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 42 ล้านบาท) และธนาคารม้ส่�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์จ�านวน 33 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท)
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33 ฐานะและผ่ลการดÓเนินงานที�สÓคัญจÓแนกตามูธุรกรรมูในประเทศ 
 และต่างประเทศ

33.1 ฐานะจำาแนกต่ามปีระเภทธัุรกรรม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธัุรกรรม 
ในปีระเทศ
ล้านบาท

ธัุรกรรม 
ต่่างปีระเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม 
ตุ่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ส่ินทรัพย์รวม 406,885 364 407,249 393,281 392 393,673

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงินสุ่ทธิ (ส่ินทรัพย์) 6,523 362 6,885 6,195 227 6,422

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม 34,427 - 34,427 - - -

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - 57,561 43,459 - 43,459

เงินลงทุนสุ่ทธิ 61,546 - 61,546 86,696 102 86,798

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และ
   ดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 221,844 - 221,844 231,974 51 232,025

เงินรับฝาก 193,950 6 193,956 199,024 11 199,035

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงิน (หน้�ส่ิน) 47,668 - 47,668 43,394 - 43,394

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่าน
   ก�าไรหร่อขาดทุน 28,949 - 28,949 24,423 - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - 57,221 44,660 - 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 19,449 - 19,449 25,819 - 25,819

รายงานประจำาปี
2563 295



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธัุรกรรม 
ในปีระเทศ
ล้านบาท

ธัุรกรรม 
ต่่างปีระเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม 
ตุ่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ส่ินทรัพย์รวม 404,057 364 404,421 386,512 392 386,904

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงินสุ่ทธิ (ส่ินทรัพย์) 6,354 362 6,716 5,979 227 6,206

ส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม 34,427 - 34,427 - - -

ส่ินทรัพย์ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - 57,561 43,459 - 43,459

เงินลงทุนสุ่ทธิ 61,544 - 61,544 86,694 102 86,796

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุ่ทธิ 2,933 - 2,933 2,208 - 2,208

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และ
   ดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ 217,576 - 217,576 224,471 51 224,522

เงินรับฝาก 194,144 6 194,150 199,121 11 199,132

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงิน (หน้�ส่ิน) 47,668 - 47,668 43,394 - 43,394

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่าน
   ก�าไรหร่อขาดทุน

28,949 - 28,949 24,423 - 24,423

หน้�ส่ินตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - 57,221 44,660 - 44,660

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม 19,449 - 19,449 23,819 - 23,819

33.2 ผู้ลการด้ำาเนินงานจำาแนกต่ามธัุรกรรม 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธัุรกรรม 
ในปีระเทศ
ล้านบาท

ธัุรกรรม 
ต่่างปีระเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม 
ตุ่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ย 15,010 2 15,012 17,098 8 17,106

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ย (4,072) - (4,072) (5,513) - (5,513)

รายได้ดอกเบ้�ยสุ่ทธิ 10,938 2 10,940 11,585 8 11,593

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและ
   บริการสุ่ทธิ 1,256 - 1,256 2,090 - 2,090

รายได้จากการด�าเนินงานอื�น ๆ 2,731 - 2,731 1,077 - 1,077

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื�น ๆ (8,887) (12) (8,899) (9,362) (16) (9,378)

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�
   คาดว่าจะเกิดข้�น (4,468) - (4,468) - - -

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ - - - (2,793) - (2,793)

   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ้เงินได้ 1,570 (10) 1,560 2,597 (8) 2,589
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธัุรกรรม 
ในปีระเทศ
ล้านบาท

ธัุรกรรม 
ต่่างปีระเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

ธุรกรรม 
ในประเทศ
ล้านบาท

ธุรกรรม 
ตุ่างประเทศ 

ล้านบาท
รวม 

ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ย 11,200 2 11,202 13,641 8 13,649

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ย (4,055) - (4,055) (5,465) - (5,465)

รายได้ดอกเบ้�ยสุ่ทธิ 7,145 2 7,147 8,176 8 8,184

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและ
   บริการสุ่ทธิ 793 - 793 1,165 - 1,165

รายได้จากการด�าเนินงานอื�น ๆ 2,941 - 2,941 305 - 305

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื�น ๆ (6,491) (12) (6,503) (6,985) (16) (7,001)

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�
   คาดว่าจะเกิดข้�น (1,852) - (1,852) - - -

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ - - - (1,406) - (1,406)

   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ้เงินได้ 2,536 (10) 2,526 1,255 (8) 1,247

34 รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 71 88 70 87

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ้�อค้า 375 773 375 773

เงินลงทุนในตุราส่ารหน้� 1,110 1,297 1,110 1,297

เงินให้ส่ินเชื�อ 8,519 10,294 9,562 11,289

การให้เช่าซื้ื�อและส่ัญญาเช่าการเงิน 4,852 4,451 - -

อื�นๆ 85 203 85 203

   รายได้ดอกเบ้�ย 15,012 17,106 11,202 13,649

รายงานประจำาปี
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35 ค่าใชี้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินรับฝาก 2,359 2,850 2,360 2,851

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 337 719 337 719

เงินน�าส่่งส่ถึาบันคุ้มครองเงินฝาก 22 20 22 20

เงินน�าส่่งกองทุนฟ้�นฟูและพัฒนาระบบส่ถึาบันการเงิน 576 1,043 576 1,043

ตุราส่ารหน้�ท้�ออก

   - หุ้นกู้ด้อยส่ิทธิ 488 417 488 417

   - ต๋ัุวแลกเงินท้�ม้อนุพันธ์แฝง 86 302 86 253

   - หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง 121 - 121 -

   - หุ้นกู้ 18 49 1 -

อื�นๆ 65 162 64 162

   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้�ย 4,072 5,513 4,055 5,465

36 รายได้ค่าธรรมูเนียมูและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค��าประกัน 81 87 88 109

รายได้ค่าธรรมเน้ยมบัตุรเอท้เอ็ม 16 34 16 34

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 710 873 612 873

รายได้ค่าธรรมเน้ยมจัดการ 11 107 11 107

รายได้ค่าธรรมเน้ยมในการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 257 260 257 260

รายได้ค่าธรรมเน้ยมในการตุิดตุามทวงถึามหน้� 49 198 - -

รายได้ค่าธรรมเน้ยมจากการช�าระค่าสิ่นค้าและบริการ 340 768 1 1

อื�นๆ 166 149 167 151

      รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการ 1,630 2,476 1,152 1,535

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน้ยมและบริการ

ค่าธรรมเน้ยมในการตุิดตุามหน้� (209) (211) (209) (211)

ค่าธรรมเน้ยมตูุ้เอท้เอ็ม (22) (24) (22) (24)

ค่าธรรมเน้ยมนายหน้าขายประกัน (85) (97) (85) (97)

อื�นๆ (58) (54) (43) (38)

      ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน้ยมและบริการ (374) (386) (359) (370)

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการสุ่ทธิ 1,256 2,090 793 1,165
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37 กÓไร (ขาดทุน) จากเครื�องมูือทางการเงินที�วัดมููลค่าด้วยมููลค่ายุติธรรมู 
 ผ่่านกÓไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตุเงินตุราตุ่างประเทศ

เงินตุราตุ่างประเทศและตุราส่ารอนุพันธ์ด้านอัตุราแลกเปล้�ยน 390 (534)

ตุราส่ารอนุพันธ์ด้านอัตุราดอกเบ้�ย 643 2,492

ตุราส่ารหน้� 1,201 (1,688)

ตุราส่ารทุน 8 47

อื�น ๆ (5) (8)

ก�าไรสุ่ทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตุเงินตุราตุ่างประเทศ 2,237 309

ก�าไร (ขาดทุน) จากเครื�องมือทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม

     การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมสุ่ทธิ

  เงินลงทุนในตุราส่ารหน้� (585) 2,326

  ตุั๋วแลกเงิน 797 (1,708)

  หุ้นกู้ (76) (245)

ขาดทุนสุ่ทธิจากการตุัดรายการ รวมถึึงดอกเบ้�ยรับและดอกเบ้�ยจ่าย

เฉพาะส่่วนท้�ไม่รวมในการเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมสุ่ทธิ (1,428) (854)

ขาดทุนจากเครื�องมือทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม (1,292) (481)

ขาดทุนจากการบัญช้ป้องกันความเส่้�ยง (5) (5)

     รวม 940 (177)

38 กÓไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการตุัดรายการ
   เงินลงทุนท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น  306 -

ก�าไรจากการขาย 

   เงินลงทุนเผื�อขาย - 342

   เงินลงทุนทั�วไป - 2

ก�าไรสุ่ทธิจากเงินลงทุน 306 344

รายงานประจำาปี
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39 รายได้จากการดÓเนินงานอื�นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขายท้�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 12 5 10

ก�าไรจากการขายทรัพย์ส่ินรอการขาย 74 28 39 25

หน้�ส่งส่ัยจะสู่ญรับคืน 1,233 375 801 -

รายได้รับจากเงินปันผล 10 8 756 8

รายได้ค่าธรรมเน้ยมแรกเข้าประกันภัย - 48 - 48

รายได้อื�น 50 41 50 47

   รายได้จากการด�าเนินงานอื�นๆ 1,373 512 1,651 138

40 ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข้้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ขาดทุนจากการเปล้�ยนแปลงเง่�อนไขส่ัญญาใหม่ 1,029 138

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับ 3,196 1,469

ภาระผูกพันวงเงินส่ินเชื�อและส่ัญญาค��าประกันทางการเงิน 244 245

   ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 4,469 1,852

41 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1 1

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้� 2,792 1,405

   รวม 2,793 1,406
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42 ภาษัีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษ้เงินได้งวดปัจจุบัน :

ภาษ้เงินได้งวดปัจจุบันส่�าหรับก�าไรทางภาษ้ส่�าหรับปี 247 268 109 -

รวมภาษ้เงินได้งวดปัจจุบัน 247 268 109 -

ภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ :

ลด (เพ่�ม) ในส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ 132 (149) 322 (107)

(ลด) เพ่�มในหน้�ส่ินภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ (110) 452 (119) 425

รวมภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ 22 303 203 318

รวมค่าใช้จ่ายภาษ้เงินได้ 269 571 312 318

ภาษ้เงินได้ส่�าหรับก�าไรก่อนหักภาษ้ของกลุ่มกิจการม้ยอดจ�านวนเงินท้�แตุกตุ่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญช้ โดยม้ 
รายละเอ้ยดดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรก่อนภาษ้ 1,560 2,589 2,526 1,247

ภาษ้ค�านวณจากอัตุราภาษ้ร้อยละ 20 312 518 505 249

ผลกระทบ :

รายได้ท้�ไม่ตุ้องเส่้ยภาษ้ (32) (22) (181) (22)

ค่าใช้จ่ายท้�ไม่ส่ามารถึหักภาษ้ 8 6 7 6

การปรับปรุงอื�น (1) (14) (1) 2

การใช้ขาดทุนทางภาษ้ท้�ผ่านมาซื้ึ�งยังไม่รับรู้ (127) - (127) -

ส่ินทรัพย์ภาษ้เงินได้รอตุัดบัญช้ท้�ไม่ได้รับรู้ 109 83 109 83

รวมค่าใช้จ่ายภาษ้เงินได้ 269 571 312 318

อัตุราภาษ้เงินได้ถึัวเฉล้�ยถึ่วงน��าหนัก (ร้อยละ) 17 22 12 26

รายงานประจำาปี
2563 301



ภาษ้เงินได้ท้� (เพ่�ม) ลด ท้�เก้�ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�นม้ดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ก่อนภาษีี ภาษีี (เพิ�ม) ลด้ หลังภาษีี ก่อนภาษ้ ภาษ้ (เพ่�ม) ลด หลังภาษ้
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตุิธรรม :

เงินลงทุนในตุราส่ารหน้� 237 (47) 190 - - -

เงินลงทุนในตุราส่ารทุน (5) (2) (7) - - -

เงินลงทุนเผื�อขาย - - - 472 (63) 409

การป้องกันความเส่้�ยงกระแส่เงินส่ด 271 (55) 216 (55) 11 (44)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 39 3 41 (258) 6 (252)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จอื�น 542 (101) 440 159 (46) 113

ภาษ้เงินได้งวดปัจจุบัน 279 267

ภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ (10) 304

269 571

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ก่อนภาษีี ภาษีี (เพ่�ม) ลด้ หลังภาษีี ก่อนภาษ้ ภาษ้ (เพ่�ม) ลด หลังภาษ้
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตุิธรรม :

เงินลงทุนในตุราส่ารหน้� 237 (47) 190 - - -

เงินลงทุนในตุราส่ารทุน (5) (2) (7) - - -

เงินลงทุนเผื�อขาย - - - 472 (63) 409

การป้องกันความเส่้�ยงกระแส่เงินส่ด 271 (55) 216 (55) 11 (44)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 48 - 48 (229) - (229)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จอื�น 551 (104) 447 188 (52) 136

ภาษ้เงินได้งวดปัจจุบัน 139 -

ภาษ้เงินได้รอการตุัดบัญช้ 173 318

312 318

นอกจากน้� ภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้จ�านวน 15.6 ล้านบาท (วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 7.5 ล้านบาท) 
ได้ถึูกโอนมาจากส่่วนเกินทุนอื�นไปยังก�าไรส่ะส่ม โดยการโอนน้�เกิดจากภาษ้เงินได้รอการตัุดบัญช้ของผลแตุกตุ่างกัน 
ระหว่างค่าเส่ื�อมราคาจริงและค่าเส่ื�อมราคาท้�ค�านวณจากราคาทุนเดิมของอาคารและการตุ้มูลค่าเพ่�มของท้�ดิน
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43 กองทุนสÓรองเลี้ยงชีีพ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบ้ยนจัดตัุ�งกองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พตุามพระราชบัญญัตุิกองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พ  
พ.ศ. 2530 ซื้ึ�งประกอบด้วยเงินท้�พนักงานส่มทบเข้ากองทุนในอัตุราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท้�
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายส่มทบให้ในอัตุราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณ้ท้�ออกจากงานตุามเง่�อนไขท้�ระบุไว้ใน
ข้อบังคับกองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พ กองทุนส่�ารองเล้�ยงช้พน้�บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซื้ิเพ่ล จ�ากัด  
และจะถึูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณ้ท้�ออกจากงานตุามระเบ้ยบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินส่มทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนประมาณ 146 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท 
ตุามล�าดับ (ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 141 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตุามล�าดับ)

44 กÓไรต่อหุ้น

ก�าไรตุ่อหุ้นท้�แส่ดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จรวม และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก�าไรตุ่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน  
ซื้ึ�งค�านวณโดยการหารก�าไรสุ่ทธิส่�าหรับงวดด้วยจ�านวนถึัวเฉล้�ยถึ่วงน��าหนักของหุ้นส่ามัญท้�ถืึอโดยบุคคลภายนอกท้�อยู่
ในระหว่างปี (หมายเหตุุ 28)

บริษัทไม่ม้การออกหุ้นส่ามัญเท้ยบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ่�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

45 ทรัพย์สินที�ติดภาระผู่กพัน

ทรัพย์สินที�ใช้้เปี็นหลักปีระกัน

กลุ่มกิจการได้น�าเงินลงทุนในพันธบัตุรรัฐบาลและพันธบัตุรรัฐวิส่าหกิจไปวางเป็นหลักประกันในเร่�องดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ส่�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยม้สั่ญญาซื้ื�อคืน 9,372 28,072

ส่�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 7

อื�น ๆ 2 2

   รวม 9,381 28,081

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ส่�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยม้สั่ญญาซื้ื�อคืน 9,372 28,072

ส่�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 7

   รวม 9,379 28,079

รายงานประจำาปี
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46 ภาระผู่กพันและหนี้สินที�อาจจะเกิดข้้น

46.1 ภาระผูู้กพัน

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารม้ภาระผูกพันท้�ม้ส่าระส่�าคัญดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินบาท
เงินต่รา

ต่่างปีระเทศ รวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลต่ั๋วเงิน :

การรับอาวัลต๋ัุวเงิน 17 - 17 - - -

ภาระต่ามต่ั๋วแลกเงินค่า
   สินค้าเข้าที�ยังไม่ครบกำาหนด้ :

ภาระตุามต๋ัุวแลกเงินค่าส่ินค้าเข้า
   ท้�ยังไม่ครบก�าหนด - 157 157 - 331 331

เล็ต่เต่อร์ออฟเครด้ิต่ :

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 10 755 765 7 598 605

เอกสารภายใต่้เลต่เต่อร์ออฟเครด้ิต่
   ในปีระเทศ :

เอกส่ารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ
   ในประเทศ 31 - 31 - - -

ภาระผูู้กพันอ่�น :

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา

   ตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 610,461 610,461 - 538,378 538,378

- ส่ัญญาขาย - 504,242 504,242 - 503,131 503,131

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 219,054 219,054 - 240,773 240,773

- ส่ัญญาขาย - 203,255 203,255 - 196,525 196,525

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย

- รับอัตุราดอกเบ้�ยคงท้� 813,213 139,880 953,093 806,222 184,159 990,381

- รับอัตุราดอกเบ้�ยลอยตุัว 914,162 256,652 1,170,814 916,197 267,462 1,183,659

ส่ัญญาส่ิทธิซื้ื�อขายเงินตุรา
   ตุ่างประเทศ

- ขายส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ - 334 334 - 10 10

- ขายส่ิทธิท้�จะขาย - 406 406 - 171 171

- ซื้ื�อส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ - 646 646 - 894 894

- ซื้ื�อส่ิทธิท้�จะขาย - 318 318 - 1,526 1,526

ส่ินค้าโภคภัณฑ์์

- ส่ัญญาซื้ื�อ - - - - 87 87

- ส่ัญญาขาย - - - - 87 87
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินบาท
เงินต่รา

ต่่างปีระเทศ รวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สั่ญญาซื้ื�อ 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293

- ส่ัญญาขาย 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293

ตุราส่ารส่ิทธิท้�อ้างอิงหน่วยลงทุน

  ของกองทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 2,016 2,016 - 8,430 8,430

- ส่ัญญาขาย - 2,016 2,016 - 8,430 8,430

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 323 323 - 23 23

- ส่ัญญาขาย - 323 323 - 23 23

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารหน้�
   (Bond Forward)

- ส่ัญญาขาย 23,371 - 23,371 19,330 - 19,330

พันธบัตุร

- ส่ัญญาซื้ื�อ 3,950 - 3,950 5,601 - 5,601

- ส่ัญญาขาย 3,012 - 3,012 6,404 - 6,404

วงเงินเบิกเกินบัญช้ท้�ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถึอน 14,719 - 14,719 14,558 - 14,558

วงเงินส่ินเชื�อท้�ยังไม่ได้เบิกใช้ 14,378 - 14,378 17,256 51 17,307

การค��าประกันอื�น 8,548 1,968 10,516 11,274 1,021 12,295

   ภาระผูกพันอื�น 1,798,953 1,949,644 3,748,597 1,800,442 1,960,167 3,760,609

   รวมภาระผูกพัน 1,799,011 1,950,556 3,749,567 1,800,449 1,961,096 3,761,545

รายงานประจำาปี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินบาท
เงินต่รา

ต่่างปีระเทศ รวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลต่ั๋วเงินและการคำ้าปีระกัน
   การกู้ย่มเงิน :

การรับอาวัลต๋ัุวเงินและการค��าประกัน
   การกู้ยืมเงิน 17 - 17 2,150 - 2,150

ภาระต่ามต่ั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ที�ยังไม่ครบกำาหนด้ :

ภาระตุามต๋ัุวแลกเงินค่าส่ินค้าเข้า
   ท้�ยังไม่ครบก�าหนด - 157 157 - 331 331

เล็ต่เต่อร์ออฟเครด้ิต่ :

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 10 755 765 7 598 605

เอกสารภายใต่้เลต่เต่อร์ออฟเครด้ิต่
   ในปีระเทศ :

เอกส่ารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ
   ในประเทศ 31 - 31 - - -

ภาระผูู้กพันอ่�น :

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 610,461 610,461 - 538,378 538,378

- ส่ัญญาขาย - 504,242 504,242 - 503,131 503,131

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 219,054 219,054 - 240,773 240,773

- ส่ัญญาขาย - 203,255 203,255 - 196,525 196,525

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย

- รับอัตุราดอกเบ้�ยคงท้� 813,213 139,880 953,093 806,222 184,159 990,381

- รับอัตุราดอกเบ้�ยลอยตุัว 914,162 256,652 1,170,814 916,197 267,462 1,183,659

ส่ัญญาส่ิทธิซื้ื�อขายเงินตุรา

   ตุ่างประเทศ

- ขายส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ - 334 334 - 10 10

- ขายส่ิทธิท้�จะขาย - 406 406 - 171 171

- ซื้ื�อส่ิทธิท้�จะซื้ื�อ - 646 646 - 894 894

- ซื้ื�อส่ิทธิท้�จะขาย - 318 318 - 1,526 1,526

ส่ินค้าโภคภัณฑ์์

- ส่ัญญาซื้ื�อ - - - - 87 87

- ส่ัญญาขาย - - - - 87 87
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินบาท
เงินต่รา

ต่่างปีระเทศ รวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สั่ญญาซื้ื�อ 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293

- ส่ัญญาขาย 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293

ตุราส่ารส่ิทธิท้�อ้างอิงหน่วยลงทุน
  ของกองทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 2,016 2,016 - 8,430 8,430

- ส่ัญญาขาย - 2,016 2,016 - 8,430 8,430

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 323 323 - 23 23

- ส่ัญญาขาย - 323 323 - 23 23

อนุพันธ์ด้านตุราส่ารหน้�
   (Bond Forward)

- ส่ัญญาขาย 23,371 - 23,371 19,330 - 19,330

พันธบัตุร

- ส่ัญญาซื้ื�อ 3,950 - 3,950 5,601 - 5,601

- ส่ัญญาขาย 3,012 - 3,012 6,404 - 6,404

วงเงินเบิกเกินบัญช้ท้�ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถึอน 14,719 - 14,719 14,558 - 14,558

วงเงินส่ินเชื�อท้�ยังไม่ได้เบิกใช้ 27,848 - 27,848 17,256 51 17,307

การค��าประกันอื�น 8,548 1,968 10,516 11,274 1,021 12,295

   ภาระผูกพันอื�น 1,812,423 1,949,644 3,762,067 1,800,442 1,960,167 3,760,609

   รวมภาระผูกพัน 1,812,481 1,950,556 3,763,037 1,802,599 1,961,096 3,763,695
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46.2 หนี้สินที�อาจจะเกิด้ข้้น

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้หน้�ส่ินท้�อาจจะเกิดข้�นจากการถูึกฟ้องคด้ในศาลในฐานะ
จ�าเลย ซื้ึ�งส่่วนใหญ่จะเป็นคด้ละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเส่้ยหาย ซื้ึ�งฝ่ายบริหารเชื�อว่าเมื�อคด้ส่ิ�นสุ่ดจะไม่ม้ผลกระทบอย่างเป็น
ส่าระส่�าคัญตุ่อกลุ่มกิจการ ส่รุปได้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ทุนทรัพย์ในคด้ท้�กลุ่มกิจการถึูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตุรง 299 311

ทุนทรัพย์ในคด้ท้�กลุ่มกิจการถึูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วม

   - ทุนทรัพย์เฉพาะส่่วนในคด้ท้�ส่ามารถึระบุได้ว่าเป็นส่่วนของกลุ่มกิจการ 312 312

   - ทุนทรัพย์ในคด้ท้�ไม่ส่ามารถึระบุได้ว่าเป็นส่่วนของกลุ่มกิจการ 89 22

   รวม 700 645

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในจ�านวนดังกล่าวข้างตุ้น ม้คด้ความท้�ศาลชั�นตุ้นพ่พากษาให้ธนาคารแพ้คด้ตุ่อโจทก์ 
ในคด้ท้�ธนาคารถึูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วมเป็นจ�านวนทุนทรัพย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตุามธนาคารอยู่ระหว่าง 
การยื�นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 197 ล้านบาท) ซื้ึ�งธนาคารได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุน 
ท้�อาจเกิดข้�นจากคด้ฟ้องร้องจ�านวนรวม 44 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 73 ล้านบาท) ซื้ึ�งฝ่ายบริหารเชื�อว่า 
ประมาณการหน้�ส่ินดังกล่าวเพียงพอท้�จะรองรับผลขาดทุนท้�อาจเกิดข้�นจากคด้ฟ้องร้องข้างตุ้น

46.3 ภาระผูู้กพันต่ามสัญญาเช้่าระยะยาว 

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้ภาระผูกพันตุามส่ัญญาเช่าระยะยาวโดยส่ามารถึส่รุป
ได้ดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน 3 ปี 146 275 104 166

3 - 5 ปี 1 3 1 2

5 - 10 ปี - 2 - 2

   รวม 147 280 105 170
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46.4 ภาระผูู้กพันอ่�น

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการม้ภาระผูกพัน เนื�องจากธนาคารได้เข้าท�าส่ัญญาตุิดตุั�ง
และพัฒนาระบบคอมพ่วเตุอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าท้�ทางกลุ่มกิจการจะตุ้องจ่ายภายใตุ้สั่ญญาดังกล่าวโดย
ส่ามารถึส่รุปตุามส่กุลเงินได้ดังตุ่อไปน้� 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
สกุลเงิน ล้านบาท ล้านบาท

บาท 113 112

ริงกิตุมาเลย์เซื้้ย 2 9

เหรียญส่หรัฐ - 3

   รวม 115 124

47 รายการธุรกิจกับกิจการ/ บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กิจการหร่อบุคคลท้�เก้�ยวข้องกัน หมายถึึง บุคคลหร่อกิจการท้�ควบคุมหร่อถึูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตุรงหร่อทางอ้อม หร่ออยู่ภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึึงบริษัทท้�ท�าหน้าท้� 
ถึือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการท้�เป็นบริษัทย่อยในเคร่อเด้ยวกัน นอกจากน้�บุคคลหร่อกิจการท้�เก้�ยวข้องกันยังหมายรวมถึึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึื้�งถึือหุ้นท้�ม้ส่ิทธิออกเส่้ยงไม่ว่าทางตุรงหร่อทางอ้อมและม้อิทธิพลอย่างเป็นส่าระส่�าคัญกับธนาคาร
และบริษัทย่อย ผู้บริหารส่�าคัญ กรรมการหร่อพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตุลอดทั�งส่มาชิกในครอบครัวท้�ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการท้�เก้�ยวข้องกับบุคคลเหล่านั�น

ในการพ่จารณาความสั่มพันธ์ระหว่างบุคคลหร่อกิจการท้�เก้�ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแตุ่ละรายการธนาคาร
และบริษัทย่อยค�านึงถึึงเนื�อหาของความส่ัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการม้รายการธุรกิจท้�ส่�าคัญกับบุคคลหร่อกิจการท้�เก้�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตุาม
เง่�อนไขทางการค้าและเกณฑ์์ตุามสั่ญญาท้�ตุกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั�น ซื้ึ�งรายการท้�ม้ส่าระส่�าคัญ
ส่ามารถึส่รุปได้ดังน้�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษีัทย่อย

รายได้ :

ดอกเบ้�ยรับ - - 1,043 996

ค่าธรรมเน้ยมรับ - - 23 31

เงินปันผลรับ - - 745 -

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบ้�ยจ่าย - - 1 1

บริษัีทใหญ่

รายได้ :

ดอกเบ้�ยรับ - 13 - 13

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบ้�ยจ่าย 443 366 443 366

ค่าธรรมเน้ยมจ่าย 131 76 131 76

ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับอาคาร ส่ถึานท้�และอุปกรณ์ 2 9 2 9

ค่าใช้จ่ายอื�น 15 - 15 -

บริษีัทภายใต่้การควบคุมเด้ียวกัน

รายได้ :

ค่าธรรมเน้ยมรับ 403 434 403 434

ค่าใช้้จ่าย :

ดอกเบ้�ยจ่าย 13 13 13 13

ค่าธรรมเน้ยมจ่าย 11 11 11 11

ค่าใช้จ่ายเก้�ยวกับอาคาร ส่ถึานท้�และอุปกรณ์ (12) (12) (12) (12)
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ยอดคงค้างของรายการธุรกิจท้�ส่�าคัญ ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ม้ดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

เงินให้ส่ินเชื�อ 
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(ส่ินทรัพย์) ภาระผูกพัน ส่ินทรัพย์อื�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน้�ส่ิน) เงินกู้ยืม หน้�ส่ินอื�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726

- 762 60 - - 947 9,755 726

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้้จ้เอส่-ซื้้ไอเอ็มบ้

   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - 629 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

   พรินซิื้เพ่ล จ�ากัด - - - 22 674 - - -

บริษัทบริหารส่ินทรัพย์ ส่าทร จ�ากัด - - - 1 400 - - 5

- 71 - 23 1,703 15 - 48

บุคคลหร่อกิจการอื�นท้�เก้�ยวข้องกัน 40 - 819 - 432 - - 7

40 - 819 - 432 - - 7
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

เงินให้ส่ินเชื�อ 
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(ส่ินทรัพย์) ภาระผูกพัน ส่ินทรัพย์อื�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน้�ส่ิน) เงินกู้ยืม หน้�ส่ินอื�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 461 - 7 - 212 9,037 68

- 461 - 7 - 212 9,037 68

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - 141 - - 52 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 94 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - 1 - 4 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้้จ้เอส่-ซื้้ไอเอ็มบ้

   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - 1,271 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

   พรินซื้ิเพ่ล จ�ากัด - - - 27 639 - - -

บริษัทบริหารส่ินทรัพย์ ส่าทร จ�ากัด - - - 1 159 - - 10

- - 141 29 2,069 150 - 10

บุคคลหร่อกิจการอื�นท้�เก้�ยวข้องกัน 221 - 876 - 542 - - 1

221 - 876 - 542 - - 1
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

เงินให้ส่ินเชื�อ 
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(ส่ินทรัพย์) ภาระผูกพัน ส่ินทรัพย์อื�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน้�ส่ิน) เงินกู้ยืม หน้�ส่ินอื�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยท้�ถึือหุ้นโดยธนาคารโดยตุรง

บริษัท ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด 30,805 - - 2 92 - - -

บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด 2,135 - - 5 59 - - -

บริษัท ซื้้ท้ คอลล์ จ�ากัด - - - - 43 - - -

32,940 - - 7 194 - - -

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726

- 762 60 - - 947 9,755 726

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้้จ้เอส่-ซื้้ไอเอ็มบ้

   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - 629 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

   พรินซื้ิเพ่ล จ�ากัด - - - 22 674 - - -

บริษัทบริหารส่ินทรัพย์ ส่าทร จ�ากัด - - - 1 400 - - 5

- 71 - 23 1,703 15 - 48

บุคคลหร่อกิจการอื�นท้�เก้�ยวข้องกัน 32 - 819 - 428 - - 7

32 - 819 - 428 - - 7
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

เงินให้ส่ินเชื�อ 
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(ส่ินทรัพย์) ภาระผูกพัน ส่ินทรัพย์อื�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง

 ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน้�ส่ิน) เงินกู้ยืม หน้�ส่ินอื�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยท้�ถึือหุ้นโดยธนาคารโดยตุรง

บริษัท ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด 30,291 - 2,150 1 24 - - 8

บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด 3,775 - - 1 10 - - -

บริษัท ซื้้ท้ คอลล์ จ�ากัด - - - - 63 - - -

34,066 - 2,150 2 97 - - 8

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 461 - 7 - 212 9,037 68

- 461 - 7 - 212 9,037 68

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - 141 - - 52 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 94 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - 1 - 4 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้้จ้เอส่-ซื้้ไอเอ็มบ้

   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - 1,271 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

   พรินซื้ิเพ่ล จ�ากัด - - - 27 639 - - -

บริษัทบริหารส่ินทรัพย์ ส่าทร จ�ากัด - - - 1 159 - - 10

- - 141 29 2,069 150 - 10

บุคคลหร่อกิจการอื�นท้�เก้�ยวข้องกัน 216 - 876 - 538 - - 1

216 - 876 - 538 - - 1
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ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารม้ภาระผูกพันจากสั่ญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการท้�
เก้�ยวข้องกันดังน้�

พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย

- รับอัตุราดอกเบ้�ยคงท้� 48,150 4,325 52,475

- รับอัตุราดอกเบ้�ยลอยตุัว 34,230 10,723 44,953

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 11,863 11,863

- ส่ัญญาขาย - 75 75

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย

- ส่ัญญาซืื้�อ - 8,254 8,254

- ส่ัญญาขาย - 188 188

ตุราส่ารส่ิทธิท้�อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน

- ส่ัญญาซืื้�อ - 30 30

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- ส่ัญญาขาย 1,800 3,875 5,675

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซืื้�อ - 91 91

- ส่ัญญาขาย - 49 49

ส่ัญญาตุิดตุั�งและพัฒนาระบบคอมพิวเตุอร์ - 1 1
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พ.ศ. 2562

เงินบาท เงินตุราตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย

- รับอัตุราดอกเบ้�ยคงท้� 28,015 5,850 33,865

- รับอัตุราดอกเบ้�ยลอยตุัว 41,210 3,085 44,295

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 14,661 14,661

- ส่ัญญาขาย - 95 95

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ้�ย

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 11,694 11,694

- ส่ัญญาขาย - 437 437

ส่ินค้าโภคภัณฑ์์

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 45 45

- ส่ัญญาขาย - 41 41

ตุราส่ารส่ิทธิท้�อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 53 53

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- ส่ัญญาขาย 1,800 4,493 6,293

บริษัทภายใตุ้การควบคุมเด้ยวกัน

ส่ัญญาแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท้และล่วงหน้า

- ส่ัญญาซื้ื�อ - 3 3

- ส่ัญญาขาย - 10 10

ส่ัญญาตุิดตัุ�งและพัฒนาระบบคอมพ่วเตุอร์ - 1 1

ผลประโยชน์ท้�จ่ายแก่กรรมการและผู้ม้อ�านาจในการจัดการ

ส่�าหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตุอบแทนท้�จ่ายให้กรรมการและผู้บริหารส่�าคัญ ม้ดังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั่�น 558 564 518 518

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ๆ 21 25 20 23

ผลประโยชน์ของพนักงานท้�จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ 26 42 26 42

ผลประโยชน์ท้�จ่ายแก่กรรมการและผู้ม้อ�านาจในการจัดการ 605 631 564 583
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ผลประโยชน์ของพนักงานท้�จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ ม้รายละเอ้ยดดังตุ่อไปน้�

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันหน่วย พันหน่วย

หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad 1,191 1,095

ผลประโยชน์อื�นท้�จ่ายแก่กรรมการและผู้ม้อ�านาจในการจัดการ

ธนาคารไม่ม้การจ่ายผลประโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท้�พึงจ่ายตุามปกตุิ ซื้ึ�งได้แก่ 
เบ้�ยประชุมกรรมการ บ�าเหน็จกรรมการ (ถึ้าม้) ภาษ้เงินได้ เงินเดือนและโบนัส่ (ถึ้าม้) และผลประโยชน์ของพนักงานท้�จ่าย
โดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์์

48 การเสนอข้อมููลทางการเงินจÓแนกตามูส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตุามส่่วนงาน ส่รุปได้ดังน้�

ภาครายย่อย

ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั�วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซื้ึ�งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ�าหน่าย 
และกระจายสิ่นค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยส่ายวาณิชธนกิจ ส่ายบรรษัทธุรกิจ และส่ายบริหารเงินและการตุลาด
ส่ายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านท้�ปร้กษาทางการเงิน ธุรกรรมในตุลาดตุราส่ารทุนและการบริหารจัดการสิ่นทรัพย์
ส่ายบรรษัทธุรกิจ และส่ายบริการเงินและการตุลาด เป็นบริการทางด้านการให้ส่ินเชื�อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการ
ทางด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตุลาด

อื�นๆ

อื�น ๆ เป็นฝ่ายท้�รับผิดชอบดูแลการด�าเนินงานของระบบงานส่่วนกลาง และส่่วนส่นับส่นุน ศูนย์ตุ้นทุน และส่่วนท้�ไม่แส่วง
ผลก�าไรและธุรกิจอื�นซื้ึ�งไม่เป็นส่าระส่�าคัญตุ่อกลุ่มกิจการ
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ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ�าแนกตุามส่่วนงาน ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดังน้�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื�นๆ
รายการ
ตุัดบัญช้ งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ยสุ่ทธิจากลูกค้าภายนอก 8,170 2,287 483 - 10,940

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเน้ยมและบริการสุ่ทธิ 965 340 (42) (7) 1,256

รายได้จากการด�าเนินงานอื�นๆ 1,757 807 927 (760) 2,731

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื�นๆ (6,598) (1,421) (894) 14 (8,899)

ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดขึ�น (4,205) (1,077) 800 14 (4,468)

ภาษ้เงินได้ (15) (161) (93) - (269)

   ก�าไรสุ่ทธิส่�าหรับปี 74 775 1,181 (739) 1,291

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื�นๆ
รายการ
ตุัดบัญช้ งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้�ยสุ่ทธิจากลูกค้าภายนอก 8,154 2,617 822 - 11,593

รายได้ค่าธรรมเน้ยมและบริการสุ่ทธิ 1,803 265 43 (21) 2,090

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการด�าเนินงานอื�นๆ 1,125 (161) 121 (8) 1,077

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื�นๆ (7,292) (1,623) (455) (8) (9,378)

หน้�สู่ญและหน้�ส่งส่ัยจะสู่ญ (2,366) (167) (342) 82 (2,793)

ภาษ้เงินได้ (314) (205) (52) - (571)

   ก�าไรสุ่ทธิส่�าหรับปี 1,110 726 137 45 2,018
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49 มููลค่ายุติธรรมู

49.1 การปีระมาณการมูลค่ายุต่ิธัรรม

เครื�องมือทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมจ�าแนกตุามวิธ้การประมาณมูลค่า ความแตุกตุ่างของระดับข้อมูล
ส่ามารถึแส่ดงได้ดังน้�

ข้อมูลระดับท้� 1 : มูลค่ายุติุธรรมของเคร่�องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเส่นอซืื้�อปัจจุบัน/ราคาปิดท้�อ้างอิงจาก
ตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ส่มาคมตุลาดตุราส่ารหน้�ไทย

ข้อมูลระดับท้� 2 :  มูลค่ายุตุิธรรมของเคร่�องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซื้ึ�งใช้ข้อมูลท้�ส่ามารถึ
ส่ังเกตุได้อย่างม้นัยส่�าคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท้�สุ่ดเท่าท้�เป็นไปได้

ข้อมูลระดับท้� 3 : มูลค่ายุติุธรรมของเคร่�องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซื้ึ�งไม่ได้มาจากข้อมูล
ท้�ส่ังเกตุได้ในตุลาด

ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดงถึึงสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

   สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่า
      ด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุน - 34,427 - 34,427

   เงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้วัดมูลค่า

      ด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไร

      ขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น - 39,796 - 39,796

เงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตุิธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น 52 - 26 78

   ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 57,561 - 57,561

รวมส่ินทรัพย์ 52 131,784 26 131,862

หนี้สิน

หน้�ส่ินทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

   ยุตุิธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน - 28,949 - 28,949

   ตุราส่ารอนุพันธ์ทางการเงิน - 57,221 - 57,221

รวมหน้�ส่ิน - 86,170 - 86,170
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

   เงินลงทุนเพ้�อค้า - 21,350 - 21,350

   เงินลงทุนท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม - 11,418 - 11,418

   เงินลงทุนเผื�อขาย 64 34,382 - 34,446

   ตุราส่ารอนุพันธ์ - 43,459 - 43,459

รวมส่ินทรัพย์ 64 110,609 - 110,673

หนี้สิน

   หน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนดให้แส่ดงด้วย

      มูลค่ายุตุิธรรม - 24,423 - 24,423

   ตุราส่ารอนุพันธ์ - 44,660 - 44,660

รวมหน้�ส่ิน - 69,083 - 69,083

ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดงถึึงสิ่นทรัพย์และหน้�ส่ินทางการเงินท้�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมซื้ึ�งม้มูลค่ายุติุธรรม  
ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

   เงินส่ด 919 - - 919

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 4,940 1,945 - 6,885

   เงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วย
      ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย

- 22,966 - 22,966

   เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - 220,317 - 220,317

   เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 16,051 - 16,051

   ส่ินทรัพย์อื�น - 697 - 697

รวมส่ินทรัพย์ 5,859 262,976 - 267,835

หนี้สิน

   เงินรับฝาก - 193,975 - 193,975

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 47,668 - 47,668

   หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - 256 - 256

   ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 19,734 - 19,734

   เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 12,111 - 12,111

รวมหน้�ส่ิน - 273,744 - 273,744

รายงานประจำาปี
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินส่ด 1,352 - - 1,352

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 3,557 2,865 - 6,422

ตุราส่ารหน้�ท้�จะถืึอจนครบก�าหนด - 20,545 - 20,545

เงินลงทุนทั�วไป - - 29 29

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - 230,012 - 230,012

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 14,968 - 14,968

ส่ินทรัพย์อื�น - 972 - 972

รวมส่ินทรัพย์ 4,909 269,362 29 274,300

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 199,122 - 199,122

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 43,394 - 43,394

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - 269 - 269

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 26,069 - 26,069

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 9,158 - 9,158

รวมหน้�ส่ิน - 278,012 - 278,012
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินส่ด 918 - - 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 4,771 1,945 - 6,716

เงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วย
   ราคาทุนตุัดจ�าหน่าย

- 22,964 - 22,964

เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - 216,202 - 216,202

เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 16,051 - 16,051

ส่ินทรัพย์อื�น - 414 - 414

รวมส่ินทรัพย์ 5,689 257,576 - 263,265

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 194,169 - 194,169

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 47,668 - 47,668

หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - 256 - 256

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 19,734 - 19,734

เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 12,111 - 12,111

รวมหน้�ส่ิน - 273,938 - 273,938

รายงานประจำาปี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

ข้อมูลระดับท้� 1 ข้อมูลระดับท้� 2 ข้อมูลระดับท้� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

   เงินส่ด 1,351 - - 1,351

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุ่ทธิ 3,341 2,865 - 6,206

   ตุราส่ารหน้�ท้�จะถึือจนครบก�าหนด - 20,543 - 20,543

   เงินลงทุนทั�วไป - - 29 29

   เงินให้ส่ินเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ - 222,814 - 222,814

   เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 14,968 - 14,968

   ส่ินทรัพย์อื�น - 919 - 919

รวมส่ินทรัพย์ 4,692 262,109 29 266,830

หนี้สิน

   เงินรับฝาก - 199,219 - 199,219

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 43,394 - 43,394

   หน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึาม - 269 - 269

   ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม - 24,065 - 24,065

   เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ - 9,158 - 9,158

รวมหน้�ส่ิน - 276,105 - 276,105

วิธ้การและข้อส่มมตุิฐานท้�กลุ่มกิจการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติุธรรมของเคร่�องมือทางการเงินตุามท้�ได้เปิดเผยม้ดังน้�

เงินสด้และรายการระหว่างธันาคารและต่ลาด้เงินสุทธัิ (สินทรัพย์)

มูลค่ายุตุิธรรมของเงินส่ดและรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (ส่ินทรัพย์) ถืึอตุามจ�านวนเงินท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะ
การเงิน

เงินลงทุนสุทธัิ

มูลค่ายุติุธรรมของเงินลงทุนสุ่ทธิได้ค�านวณตุามวิธ้การท้�กล่าวไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.1 ยกเว้นการ
ประมาณมูลค่ายุติุธรรมของเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตุัดจ�าหน่าย และเงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�
ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น จะถึูกแส่ดงด้วยราคาตุลาดหร่อราคาท้�ส่ามารถึ
สั่งเกตุได้จากตุลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณการกระแส่เงินส่ดท้�คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตุ คิด
ลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยตุลาดท้�ปรับปรุงด้วยอัตุราความเส่้�ยงของแตุ่ละกิจการแล้ว
เงินให้สิ่นเชื�อแก่ลูกหน้�และดอกเบ้�ยค้างรับสุ่ทธิ

มูลค่ายุต่ิธัรรมของเงินให้สินเช้่�อที�มีอัต่ราด้อกเบ้ียปีรับต่ามอัต่ราต่ลาด้ปีระมาณต่ามมูลค่าต่ามบัญชี้

มูลค่ายุติุธรรมของเงินให้ส่ินเชื�อท้�ม้อัตุราดอกเบ้�ยคงท้�ของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ไม่ม้การเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญของ
ความเส่้�ยงด้านเครดิตุหร่อส่ินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้การเพ่�มข้�นอย่างม้นัยส่�าคัญของความเส้่�ยงด้านเครดิตุ ค�านวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแส่เงินส่ด คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยของเงินให้ส่ินเชื�อในตุลาด ท้�ม้ลักษณะคล้ายกัน
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มูลค่ายุตุิธรรมของเงินให้สิ่นเชื�อท้�ม้อัตุราดอกเบ้�ยคงท้�ของสิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ประมาณตุามมูลค่า
ตุามบัญช้

สินทรัพย์อ่�น

สิ่นทรัพย์อื�น - ลูกหน้�ต๋ัุวสั่ญญาใช้เงิน มูลค่ายุตุิธรรมค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส่เงินส่ด คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ้�ย 
ท้�แท้จริงของเงินให้ส่ินเชื�อท้�ม้ลักษณะคล้ายกัน เงินวางหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ มูลค่ายุตุิธรรมถึือตุามจ�านวนเงิน
ท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

มูลค่ายุตุิธรรมของเงินรับฝากท้�ครบก�าหนดภายใน 1 ปี ถืึอตุามจ�านวนเงินท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน ส่่วนเงินรับฝาก 
ท้�ครบก�าหนดตัุ�งแตุ่ 1 ปีเป็นตุ้นไป จะวัดมูลค่ายุติุธรรมด้วยการคิดลดของกระแส่เงินส่ดด้วยอัตุราดอกเบ้�ยในตุลาด 
ท้�ม้ลักษณะใกล้เค้ยงกัน

รายการระหว่างธันาคารและต่ลาด้เงินสุทธัิ (หน้ีสิน) 

มูลค่ายุตุิธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (หน้�ส่ิน) ถึือตุามจ�านวนเงินท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินจ่ายค่นเม่�อทวงถูาม

มูลค่ายุตุิธรรมของหน้�ส่ินจ่ายคืนเมื�อทวงถึามถึือตุามจ�านวนเงินท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

ต่ราสารหน้ีที�ออกและเงินกู้ย่ม

ตุราส่ารหน้�ท้�ออกและเงินกู้ยืม แส่ดงมูลค่ายุตุิธรรมโดยประมาณจากราคาซื้ื�อ-ขายในตุลาด หร่อราคาทุนตัุดจ�าหน่าย

หนี้สินอ่�น

หน้�ส่ินอื�น - เงินรับหลักประกันของตุราส่ารอนุพันธ์ มูลค่ายุตุิธรรมถืึอตุามจ�านวนเงินท้�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

49.2 เทคนิคการปีระเมินมูลค่าสำาหรับการวัด้มูลค่ายุต่ิธัรรมระด้ับที� 2

สิ่นทรัพย์ทางการเงินท้�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรหร่อขาดทุน และเงินลงทุนในตุราส่ารหน้�ท้�วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น ซื้ึ�งมูลค่ายุตุิธรรมอยู่ในระดับท้� 2 วัดมูลค่ายุตุิธรรมโดยใช้วิธ้คิดลด 
กระแส่เงินส่ด ซึื้�งเป็นการคิดลดกระแส่เงินส่ดตุามส่ัญญาโดยใช้อัตุราคิดลงท้�ค�านวณจากข้อมูลท้�สั่งเกตุได้จากตุลาด 
ของอัตุราท้�ม้การเส่นอซื้ื�อขายกันในตุลาดท้�ม้ส่ภาพคล่องส่�าหรับตุราส่ารหน้�ของผู้ออกตุราส่ารนั�น

ตุราส่ารอนุพันธ์เพ้�อค้า ตุราส่ารอนุพันธ์ท้�ใช้ส่�าหรับการบัญช้ป้องกันความส้่�ยง และหน้�ส่ินทางการเงินท้�ก�าหนด 
ให้แส่ดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ซึื้�งมูลค่ายุติุธรรมอยู่ในระดับท้� 2 ได้แก่ ส่ัญญาซื้ื�อขายเงินตุราตุ่างประเทศล่วงหน้า ส่ัญญา
แลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง และตุั๋วแลกเงินแบบ accreting ท้�ม้อนุพันธ์แฝง ส่ัญญาซืื้�อขายเงินตุรา
ตุ่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายุตุิธรรมโดยอ้างอิงจากอัตุราแลกเปล้�ยนเงินตุราตุ่างประเทศซื้ึ�งม้การเส่นอซืื้�อขายกั 
นในตุลาดท้�ม้ส่ภาพคล่อง ส่ัญญาแลกเปล้�ยนอัตุราดอกเบ้�ย หุ้นกู้ท้�ม้อนุพันธ์แฝง และตุั๋วแลกเงินแบบ accreting ท้�ม้ 
อนุพันธ์แฝง วัดมูลค่ายุติุธรรมโดยอ้างอิงจากอัตุราดอกเบ้�ยล่วงหน้าซื้ึ�งได้มาจากเส่้นอัตุราผลตุอบแทน (yield curve) 
ท้�สั่งเกตุได้ การคิดลดไม่ม้ผลกระทบอย่างเป็นส่าระส่�าคัญตุ่อมูลค่ายุติุธรรมของตุราส่ารอนุพันธ์ซึื้�งมูลค่ายุตุิธรรมอยู่
ในระดับท้� 2

รายงานประจำาปี
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49.3 การวัด้มูลค่ายุติ่ธัรรมซื้่�งใช้ข้้อมูลที�ไม่สามารถูสังเกต่ได้้อย่างมีสาระสำาคัญ (ข้อมูลระด้ับที� 3) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น/เงินลงทุนทั�วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดตุ้นปี 29 30

ขาดทุนท้�รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จอื�น (3) (1)

ยอดปลายปี 26 29

กลุ่มกิจการวัดมูลค่ายุติุธรรมของเงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมซื้ึ�งอยู่ในระดับท้� 3  
โดยใช้เทคนิคการเท้ยบเค้ยงมูลค่าของบริษัทท้�จดทะเบ้ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้ึ�งกลุ่มกิจการพ่จารณาแล้ว
เห็นว่าม้ส่ถึานะทางการเงินท้�เท้ยบเค้ยงกับตุราส่ารทุนดังกล่าว

ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดง ส่รุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลท้�ไม่ส่ามารถึสั่งเกตุได้ท้�ม้ส่าระส่�าคัญท้�ใช้ในการจัดมูลค่ายุตุิธรรม
ท้�เป็นข้อมูลระดับ 3

มูลค่ายุตุิธรรม ช่วงของข้อมูล

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ข้อมูลท้�ไม่ส่ามารถึ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ส่ังเกตุได้ ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�า ไรขาดทุน
เบ็ดเส่ร็จอื�น/ เงินลงทุนทั�วไป 25 -

มูลค่า
ส่ินทรัพย์สุ่ทธิ 0.05-21 -

ตุารางตุ่อไปน้�แส่ดง ความส่ัมพันธ์ของข้อมูลท้�ไม่ส่ามารถึส่ังเกตุได้กับมูลค่ายุตุิธรรม

การเปล้�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรม

ข้อมูลท้�ไม่ส่ามารถึ 
ส่ังเกตุได้ การเคลื�อนไหว

การเพิ�มขึ�นของ
ส่มมตุิฐาน 

พ.ศ. 2563

การลดลงของ
ส่มมตุิฐาน

พ.ศ. 2562

เงินลงทุนในตุราส่ารทุนท้�ก�าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเส่ร็จอื�น/ เงินลงทุนทั�วไป มูลค่าส่ินทรัพย์สุ่ทธิ ร้อยละ 0.50

ลดลง 
ร้อยละ 0.50

เพิ�มขึ�น 
ร้อยละ 0.50
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50 เหตุการณ์สÓคัญระหว่างปีที�รายงาน

เมื�อตุ้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติุดเชื�อไวรัส่โคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริ�มม้ความรุนแรงและ 
ส่่งผลกระทบตุ่อภาคธุรกิจ ลูกค้าของธนาคาร และประชาชนทั�วไปในวงกว้าง ทั�งน้�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทาง 
ในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้�ท้�ได้รับผลกระทบจากส่ถึานการณ์ท้�ส่่งผลกระทบตุ่อเศรษฐกิจไทยและมาตุรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้�เพ่�มเตุิมในช่วงส่ถึานการณ์การระบาดของ COVID-19 กับส่ถึาบันการเงิน ส่ถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และผู้ให้บริการทางการเงินอื�น รวมถึึงรัฐบาลได้ม้การประกาศส่ถึานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19

ณ วันท้� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลือลูกหน้�ตุามมาตุรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระ ลดอัตุราดอกเบ้�ย หร่อ ปรับปรุงโครงส่ร้างหน้� ให้เหมาะส่มตุามส่ถึานะของลูกหน้�  
ซื้ึ�งการช่วยเหลือดังกล่าวถืึอเป็นการแก้ไขสั่ญญาส่่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตุท้�คาดว่าจะเกิดข้�น 
เพ่�มข้�น ทั�งน้�กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลือลูกหน้� คิดเป็นสั่ดส่่วนประมาณร้อยละ 22.5 ของยอดสิ่นเชื�อรวมของกลุ่มกิจการ  
โดยการช่วยเหลือส่�าหรับลูกค้าส่ินเชื�อรายย่อยคิดเป็นประมาณร้อยละ 12.8 ของยอดส่ินเชื�อรวมของกลุ่มกิจการ และ
ส่�าหรับลูกค้าส่ินเชื�อธุรกิจคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.7 ของยอดสิ่นเชื�อรวมของกลุ่มกิจการ

รายงานประจำาปี
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ª×èÍºÃÔÉÑ·:
¸¹Ò¤ÒÃ «ÕäÍàÍçÁºÕ ä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

เลขทะเบียนบร�ษัท:
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ: 
ธนาคารพาณิชย�

ที่ตั้งสำนักงานใหญ:
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท: 
0-2638-8000 และ 0-2626-7000

โทรสาร: 
0-2633-9026

ศูนยบร�การลูกคา Care Center: 
โทรศัพท�
0-2626-7777
อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ: 
โทรศัพท�
0-2626-7820
อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท: 
โทรศัพท�
0-2638-8287 และ 0-2614-1009
อีเมล�
cs@cimbthai.com

เว็บไซต:
http://www.cimbthai.com

ºØ¤¤Å/áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�: 
ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Â�ÃÑº½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´

ที่อยู: 
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

  

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ: 
ºÃÔÉÑ· ä¾Ã«�ÇÍàµÍÃ�àÎŒÒÊ�
¤Ùà»ÍÃ�Ê àÍºÕàÍàÍÊ ¨Ó¡Ñ´

ที่อยู: 
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร�
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
- นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ
 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
- นายไพบูล ตันกูล
 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�

ทุนจดทะเบียน
17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อย
สิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบ�งออกเป�น
 
หุนสามัญ: 
34,822,261,748 หุ�น
(สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�าน
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น)
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

หุนบุร�มสิทธิ`:
-ไม�มี- 

ทุนที่ออกและชำระแลว

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อย
สิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท)
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น
(สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�
หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)
หุ�นบุร�มสิทธิ   -ไม�มี- 

Contact Us!

นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท�
0-2626-7820
อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท�
0-2638-8287 และ 0-2614-1009
อีเมล�
cs@cimbthai.com

ศูนยบร�การลูกคา - Care Center
โทรศัพท�
0-2626-7777
อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT
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ª×èÍºÃÔÉÑ·:
¸¹Ò¤ÒÃ «ÕäÍàÍçÁºÕ ä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

เลขทะเบียนบร�ษัท:
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ: 
ธนาคารพาณิชย�

ที่ตั้งสำนักงานใหญ:
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท: 
0-2638-8000 และ 0-2626-7000

โทรสาร: 
0-2633-9026

ศูนยบร�การลูกคา Care Center: 
โทรศัพท�
0-2626-7777
อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ: 
โทรศัพท�
0-2626-7820
อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท: 
โทรศัพท�
0-2638-8287 และ 0-2614-1009
อีเมล�
cs@cimbthai.com

เว็บไซต:
http://www.cimbthai.com

ºØ¤¤Å/áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�: 
ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Â�ÃÑº½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´

ที่อยู: 
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

  

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ: 
ºÃÔÉÑ· ä¾Ã«�ÇÍàµÍÃ�àÎŒÒÊ�
¤Ùà»ÍÃ�Ê àÍºÕàÍàÍÊ ¨Ó¡Ñ´

ที่อยู: 
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร�
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
- นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ
 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
- นายไพบูล ตันกูล
 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�

ทุนจดทะเบียน
17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อย
สิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบ�งออกเป�น
 
หุนสามัญ: 
34,822,261,748 หุ�น
(สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�าน
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น)
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

หุนบุร�มสิทธิ`:
-ไม�มี- 

ทุนที่ออกและชำระแลว

17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อย
สิบเอ็ดล�านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท)
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น
(สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�
หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)
หุ�นบุร�มสิทธิ   -ไม�มี- 

Contact Us!

นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท�
0-2626-7820
อีเมล�
ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท�
0-2638-8287 และ 0-2614-1009
อีเมล�
cs@cimbthai.com

ศูนยบร�การลูกคา - Care Center
โทรศัพท�
0-2626-7777
อีเมล�
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT
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นติ่ิบุคคลที�ธันาคารถู่อหุ้นต่ั้งแต่่ร้อยละ 10 ข้้นไปีของจำานวนหุ้นทั้งหมด้ที�ออกจำาหน่าย (ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2563)

บริษััท / สถืานที�ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จ�านวนหุ้นทั�งหมดท้�

ออกจ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น

ท้�ถืึอ ร้อยละ

1. บริษัท ซ้ื้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ จ�ากัด
43 อาคารไทยซ้ื้ซ้ื้ทาวเวอร์ ชั�น 25, 32 ถึ. ส่าทรใตุ้ 
แขวงยานนาวา เขตุส่าทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2684-6500

ล้ส่ซิื้�ง หุ้นส่ามัญ 800,000,000 799,999,994 99.99

2. บริษัท ซ้ื้ท้ คอลล์ จ�ากัด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซื้่า ชั�น 21 
ถึ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตุราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2626-7070

ตุิดตุามทวงหน้�
และเรียกเก็บหน้�

หุ้นส่ามัญ 385,000 384,993 99.99

3. บริษัท เวิลด์ล้ส่ จ�ากัด
43 อาคารไทยซ้ื้ซ้ื้ทาวเวอร์ ชั�น 34 ถึ. ส่าทรใตุ้ 
แขวงยานนาวา เขตุส่าทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2675-6300 

ล้ส่ซิื้�ง หุ้นส่ามัญ 100,000,000 99,999,998 99.99

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาส่เคม จ�ากัด (ล้มละลาย)
1200 ถึ. บางนา-ตุราด แขวงบางนา เขตุบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2398-0027 

ผลิตุภัณฑ์์
พลาส่ตุิก

หุ้นส่ามัญ 83,332 31,410 37.69

5. บริษัท เอ็มโฮมเอส่พีวี3 จ�ากัด (ช�าระบัญช้)
1006/420 อาคารชุดมาส่เตุอร์วิวเอ็กเซื้็กคิวท้ฟเพลส่ ชั�น 1 
ถึ. เจริญนคร แขวงบางล�าพู เขตุคลองส่าน กรุงเทพฯ 

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นส่ามัญ 10,000 1,282 12.82

6. บริษัท ตุวันนาโฮเตุ็ล จ�ากัด
80 ถึ. สุ่รวงศ์ แขวงส่้�พระยา เขตุบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361 

โรงแรม หุ้นส่ามัญ 33,909 3,390 10.00

7. บริษัท ซื้ันวาอินเตุอร์ฟู้ด จ�ากัด
2219-2223 ถึ. เพชรบุรีตุัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตุห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผลิตุอาหาร
กึ�งส่�าเร็จรูป

หุ้นส่ามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00

8. บริษัท ส่ามชัย จ�ากัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซื้์ ถึ.รัชดาภิเษก แขวงส่ามเส่นนอก 
เขตุห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จ�าหน่าย
เคร่�องใช้ไฟฟ้า

หุ้นส่ามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00

9. บริษัท พี.ซ้ื้. พัฒนาทรัพย์ จ�ากัด (เลิกกิจการ)
1600 ถึ. เพชรบุรีตุัดใหม่ มักกะส่ัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

การพาณิชย์ หุ้นส่ามัญ 10,000 9,993 99.93

10. บริษัท จัดหางานเอ็กเส่คิวทิฟแมเน็จเม้นท์  เซื้อร์วิส่เซื้ส่ จ�ากัด (ล้มละลาย)  
295 ถึ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตุบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2689-2626   

ให้เช่าส่�านักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์

หุ้นส่ามัญ 2,000 340 17.00

11. บริษัท โกลเบิลลิส่ซิื้�ง จ�ากัด (พ่ทักษ์ทรัพย์)
518/5 อาคารมณ้ยาเซื้็นเตุอร์ ชั�น 8 
ถึ. เพลินจิตุ แขวงลุมพ่น้ เขตุปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2652-0730

ล้ส่ซิื้�ง หุ้นส่ามัญ 2,000,000 200,000 10.00

12. บริษัท ท้.พี.เอฟ. ลิส่ซื้ิ�ง จ�ากัด (ล้มละลาย) 
82  อาคารแส่งทองธาน้ ชั�น25 ถึ. ส่าทรเหนือ
แขวงส้่ลม เขตุบางรัก กรุงเทพฯ

ล้ส่ซิื้�ง หุ้นส่ามัญ 6,000,000 600,000 10.00

13. บริษัท ยูท้เอ็มแอดไวเซื้อรรีแอนด์แคปปิตุอลแมเน็จเม็นท์ จ�ากัด 
(บริษัทร้าง)
44 ถึ. หลังส่วน แขวงลุมพ่น้ เขตุปทุมวัน กรุงเทพฯ

ท้�ปร้กษา หุ้นส่ามัญ 100,000 10,000 10.00

14. บริษัท เอส่.พี.แอล .ด้เวลล็อปเมนท์ จ�ากัด (บริษัทร้าง)
149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถึ. นนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตุยานนาวา กรุงเทพฯ

อส่ังหาริมทรัพย์ หุ้นส่ามัญ 500,000  499,999 99.99

15. บริษัท ไทย–อัลตุราออโตุพาร์ท จ�ากัด (ล้มละลาย)
59 หมู่ 4 ถึ .ทางหลวง ตุ. นิคมพัฒนา อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

จ�าหน่าย
อะไหล่รถึ

หุ้นส่ามัญ 6,500,000 650,000 10.00

16. บริษัท แอ็ดวานซื้์ แมนูแฟคเจอริ�ง ลิส่ซื้ิ�ง จ�ากัด (ล้มละลาย)
246 อาคารไทม์ส่แควร์ ชั�น 11 ถึ .สุ่ขุมวิท 12-14 เขตุคลองเตุย กรุงเทพฯ

ล้ส่ซิื้�ง หุ้นส่ามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

17. บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตุรขวัญนคร จ�ากัด (ล้มละลาย)
133/2 สุ่ขุมวิท 21 ถึ. สุ่ขุมวิท แขวงคลองเตุย เขตุคลองเตุย กรุงเทพฯ

การเงิน หุ้นส่ามัญ 240,000 40,000 16.67

18. บริษัท โมเดอร์น แอพไพรซัื้ล จ�ากัด (บริษัทร้าง)
3726/162-163 ชั�น 3 ถึ. พระรามท้� 3 แขวงบางโคล่
เขตุบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผู้ประเมินราคา
อส่ังหาริมทรัพย์

หุ้นส่ามัญ 20,000 2,000 10.00

330   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปีรียบเทียบการถู่อหุ้นบริษีัทในเครือของคณะกรรมการธันาคารและผูู้้บริหาร
ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเท้ยบกับ ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จ�านวนหุ้นท้�ถืึอ
ณ วันท้� 

31 ธ.ค. 63 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นท้�ถึือ
ณ วันท้� 

31 ธ.ค. 62 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นท้�
เปล้�ยนแปลง

เพ่�มข้�น (ลดลง)

นายสุ่ธ้ร์ โล้วโส่ภณกุล  
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท้�บริหาร
- บจ. เวิลด์ล้ส่
- บจ. ซื้้ท้ คอลล์
- บจ. ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้

1
6
2

1
   6

    2

         -
         -
           -

นายเศรษฐจักร ล้ยากาศ
ผู้บริหารสู่งสุ่ดก�ากับการปฏิิบัตุิงาน  
- บจ. ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้ 2

   
2 -

นางส่าวอรอนงค์ อุดมก้านตุรง 
ผู้บริหารผลิตุภัณฑ์์ส่ินเชื�อรายย่อยและผลิตุภัณฑ์์บัตุรเครดิตุ 
- บจ. ซื้้ท้ คอลล ์ 1 1               -

นายธนิตุ อ่อนนุช   
ผู้บริหารจัดซื้ื�อจัดจ้างและบริหารส่�านักงาน
- บจ. ซื้้ไอเอ็มบ้ ไทย ออโตุ้  2

   
2 -

รายงานประจำาปี
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เขตนครหลวงและปริมูณฑ์ล

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

เยาวราช 02-233-8696, 02-234-4002, 
02-234-2552, 02-234-4527, 
02-234-6731

02-266-4309

ราชวงศ์ 02-221-1333, 02-224-8162-3 02-2223190

มหานาค 02-223-2650, 02-223-6624, 
02-224-7021

02-2247022

บางรัก 02-234-6209, 02-234-6435,
 02-234-9884

02-2335020

ลุมพ่น้ 02-286-0149, 02-286-5388, 
02-286-5761

02-2860223

กล้วยน��าไท 02-712-3185-8 02-712-3189

เซื้็นทรัล พลาซื้า พระราม 3 02-673-7035-6 02-6737037

ถึนนหลังส่วน 02-626-7101-3 02-6267104

ทองหล่อ 02-391-4789-91 02-3914790

พาราไดซื้์ พาร์ค
ศรีนครินทร์

02-047-0330-1 02-0470332

ส่้ลม คอมเพล็กซื้์ 02-231-3302, 083-927-3713, 
083-927-3721, 083-927-3723

02-231-3303
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เขตนครหลวงและปริมูณฑ์ล

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

เซ็ื้นทรัล พลาซื้่า แกรนด์
พระราม 9

02-160-3490-2 02-160-3493

อิมพ่เรียล เวิลด์ ส่�าโรง 02-380-6883-4 02-380-6894

เซื้็นทรัล พลาซื้า บางนา 02-745-7314-5 02-745-7316

วังหิน 02-942-6206-8 02-942-6218

เมกาบางนา 02-105-1205-8 02-105-1209

ส่ยามพารากอน 02-610-9742-5 02-610-9746

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย 
ซื้้.พี.ทาวเวอร์ 2

02-264-3542-3, 02-248-4531 02-248-4531

ท่าเตุ้ยน 02-222-4323, 02-224-8165 02-224-8164

บางบอน 02-416-8277-8, 
02-894-4075-6

02-416-8279

เซื้็นทรัล พลาซื้า พระราม 2 02-872-4307-8 02-872-4309

เดอะมอลล์ ท่าพระ 02-477-7287-8 02-477-7289

เซื้็นทรัล ปิ�นเกล้า 02-884-6725-7 02-884-6728

ถึนนรัตุนาธิเบศร์ 02-527-8643-4 02-527-8723

เดอะมอลล์ บางแค 02-455-3515, 02-413-0739 02-803-8609

บางเขน 02-511-4353, 02-512-1716, 02-
512-1719

02-511-4320

รายงานประจำาปี
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เขตนครหลวงและปริมูณฑ์ล

พื้นที�ภาคกลาง

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

แฟชั�น ไอส่์แลนด์ 02-947-5188, 02-947-5189 02-947-5190

ซื้ันทาวเวอร์ส่
ถึ.วิภาวด้รังส่ิตุ 

02-617-7617-8 02-617-7619

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังส่ิตุ 02-958-5310-2 02-958-5313

วงศ์ส่ว่าง ทาวน์ เซื้็นเตุอร์ 02-913-9783-5 02-913-9786

เดอะมอลล์ บางกะปิ 02-704-9156-8 02-704-9159

ส่ยามพารากอน ซื้้น้เพล็กซื้์ 065-935-3671  -

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

เซ็ื้นทรัลเฟส่ตุิวัล อ้ส่ตุ์วิลล์ 02-553-6250-2 02-553-6253

นครปฐม 034-254-233, 034-280-198, 
034-254-233

034-251-028

เพชรบุรี 032-425-148 032-428-227

ส่มุทรส่งคราม 034-711-442, 034-712-429 034-724-046

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย 
ส่มุทรส่าคร

034-810-955-6 034-810-957
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พื้นที�ภาคตะวันออก

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย
หัวหิน 

032-531-461-2 032-531-463

ชลบุรี 038-283-184-6 038-283-187

ระยอง 038-611-220, 038-611-588-9 038-614-870

แปซื้ิฟิคพาร์คศรีราชา 038-771-480-1 038-771-482

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย
ถึนนพัทยาส่าย 3

038-488-140-1 038-488-142

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย
บ่อวิน

038-182-517-9, 
038-198-738-740

 -

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย
เทส่โก้ โลตุัส่ พลัส่ มอลล์
อมตุะนคร

082-928-8457  -

ศูนย์ธุรกิจส่ินเชื�อรายย่อย
เทส่โก้ โลตุัส่ ชลบุรี

065-523-4558  -

รายงานประจำาปี
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ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

เช้ยงใหม่ 053-418-338-9 053-287-070

นครส่วรรค์ 056-222-939 056-224-182

พ่ษณุโลก 055-252-199, 055-252-179 055-244-061

เช้ยงราย 053-714-029-30 053-715-905

เซื้็นทรัลแอร์พอร์ตุเช้ยงใหม่ 053-284-447-8 053-284-449

ล�าปาง  054-323-883-4, 054-323-902-3 054-323-907

พื้นที�ภาคเหนือ

พื้นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

ขอนแก่น 043-322-677-8 043-221-731

อุบลราชธาน้ 045-284-224-5, 045-313-395 045-313-467

อุดรธาน้ 042-223-248-9, 042-344-097 042-247-184

นครราชส่้มา 044-244-133, 044-244-153 044-258-161
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พื้นที�ภาคใต้

ชื�อส่าขา โทรศัพท์ โทรส่าร

ภูเก็ตุ 076-211-501, 076-217-153,
076-258411

076-211-502

ส่งขลา 074-311-906, 074-324-050-1 074-314-391

หาดใหญ่ 074-235-777, 074-225-606-8 074-245-011

เซื้็นทรัลเฟส่ตุิวัลภูเก็ตุ 076-367-008-9 076-367-010

รายงานประจำาปี
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ศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ โทรศัพท์ โทรส่าร

ศูนย์ธุรกิจนครราชส่้มา 044-258-162, 044-262-447 044-258-161

ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น 043-220-925, 043-220-812 043-221-731

ศูนย์ธุรกิจอุดรธาน้ 042-343-846 , 042-343-856-7 042-247-184

ศูนย์ธุรกิจอุบลราชธาน้ 045-284-225, 045-313-395 045-313-467

ศูนย์ธุรกิจชลบุรี 038-781-365-6 038-782-166

ศูนย์ธุรกิจพ่ษณุโลก 055-252-199 ตุ่อ 24 - 25

ศูนย์ธุรกิจเช้ยงใหม่ 053-211-633, 053-214-035 053-287-078

ศูนย์ธุรกิจสุ่ราษฎร์ธาน้ 077-213-640 , 077-213-643 077-273-575

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ 074-233-037 , 074-245-011 074-225-151

หมายเหตุุ: ณ วันท้� 31 ธันวาคม 2563
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