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สมการแหงความกาวหนา
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบร�บทเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก
สูตรแหงความสำเร็จในรูปแบบเดิม อาจไมเพ�ยงพอ
ตอการสรางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจยุคปจจ�บัน
แตปจจัยหนึ่งที่ยังคงความสำคัญในทุกสมการแหงความกาวหนาเสมอ
ก็คือ “คน” หร�อ “ทีมงาน” ข�มพลังที่ยั่งยืนขององคกร
ดวยประสบการณที่สั่งสมมา ผสานกับความมุงมั่นที่พรอมกาวขามอุปสรรค
ไปสูยุคแหงโอกาส ทำให “ชาวซีไอเอ็มบี ไทย” คลองตัวในการเร�ยนรู
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง กาวทันเทคโนโลยี และประสาน
ความแตกตางหลากหลายใหทำงานรวมกันเปน #TEAMCIMBTHAI ได
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คิดและมุงมั่นทำอยาง “นักกาวหนา”
ดวยผลิตภัณฑที่ทันตอว�ถีชีว�ตทางการเง�นรูปแบบใหม
การเขาถึงลูกคากลุมใหมๆ ที่หลากหลาย จ�งถือเปนการใช
“การเปลี่ยนแปลง” ตอบสนองโลกที่ไมหยุดนิ�งไดอยางลงตัว
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป
2563

3

ทีมงานเปยมประสบการณ

x

การสรางสรรคนวัตกรรมทางการเง�นที่ทันสมัยและเขาถึงความตองการของลูกคา
เกิดจากสายตาอันเฉียบแหลมจากประสบการณ ความใสใจในทุกรายละเอียด
ความละเอียดออนของการบร�การดวยใจ ผนวกความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความ “กลาที่จะกาว” จากจ�ดเร��มตนไปสูการสรางประสบการณ ใหมที่ดีกวา
สำหรับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย การลงทุนสรางนวัตกรรม
จ�งหมายถึง การใสใจพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาอยูเสมอนั่นเอง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

= นวัตกรรมทางการเงิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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= ความเปนไปไดไมสนิ้ สุด
ดวยความกระตือร�อรนที่จะพัฒนาตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทำใหชาวซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคนมีแรงผลักดันที่จะทำสิ�งตางๆ เพ�่อการกาวไปขางหนา
และเมื่อเสร�มดวยแรงสงของการทำงานรวมกันเปนทีม
ผสานกับความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของทุกคนในทีม
กลายเปนพลังแหงความเปนไปไดอยางไมมีที่สิ�นสุด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สนับสนุนใหทุกคนเร��มตนสรางแรงผลักดันภายใน
แสวงหาทุกโอกาสแหงความเปนไปได ดวยการวางโครงสรางระบบ
และกระบวนการทำงานของทีมงานที่มุงสูเปาหมายความสำเร็จไปดวยกัน
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+ วิเคราะหดว ยขอมูล = Red Chair

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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การบร�การ คือ งานที่มีเสนหมาก เพราะเปนงานที่เร��มตนจาก “ใจ”
และสิ�งที่จะเติมเสนห ใหกับการบร�การไดดีที่สุด คือ การรับฟ�งเสียงในใจของลูกคา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มี Red Chair เปนจ�ดเร��มตนใหทุกการบร�การฝกคิดในมุมมองของลูกคา
ไมใชแคเพ�ยงไดยินเสียงลูกคา แตรับฟ�งดวยความเขาใจ สังเกต และใสใจ
เพ�่อให ไดยินถึงเสียงจร�งที่อยูในใจลูกคา ไดรับรูถึงปญหาที่แทจร�ง
นำไปสูการว�เคราะห หาขอมูลสนับสนุน ตอยอดเพ�่อพัฒนาทางออกที่ดีกวา
เพราะเปาหมายของธนาคารคือ การไดเปนผูชวยคูใจของลูกคาคนสำคัญ
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ความยืดหยุนตอการปรับตัว

– ขัน้ ตอนยุงยาก
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

= ความกลาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง

ess
ปจจัยสำคัญที่จะสรางความกาวหนาในชวงเวลาแหงความผันผวน
คือ ความสามารถในการปรับตัว รูจักยืดหยุนตอปจจัยที่เปลี่ยนแปลง
มีมุมมองแงดี คิดบวกตอบร�บทใหม ความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขเดิมเพ�่อลดทอนความยุงยาก
สรางความสมดุลในทุกกาวของการเปลี่ยนแปลง ไปพรอมกับความสามารถในการปรับตัว
เพ�่อยืนหยัดอยูบนโลกที่มีความผันผวนนี้ไดอยางยั่งยืน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสนับสนุนและชื่นชมทุกกาวที่กลา
ผานพนอุปสรรคความทาทายที่กลายเปนโอกาสไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ได
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งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹Í¹ËÑ¡ÊÓÃÍ§Ï
ลานบาท

6,028
5,191

5,382
4,379

2,949

(ปรับปรุง)

2561

2562

2,653

2563

¡ÓäÃÊØ·¸Ô

2,214

2,018

ลานบาท

1,291
(ปรับปรุง)

7

2561

2562

929

2563

-804

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â

404,421

ลานบาท

386,904
350,377

393,673

355,849

2561

(ปรับปรุง)

2562

2563

ÃÒ¤ÒËØŒ¹
บาทตอหุน

0.77

(ปรับปรุง)

2561
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

2562

0.53

0.51

2563

407,249

อัตราเง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 21.4%

การเติบโตของกำไรสุทธิ -36.04%

อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย 3.20%

ÅŒÒ¹ºÒ·

การเติบโตของเง�นใหสินเชื่อ -6.2%

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¸¹Ò¤ÒÃ

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

ณ สิ�นป

2561

2562

2563

2561

2562

2563

หนี้สินรวม

315,997

350,079

365,190

318,927

353,241

365,705

สวนของเจาของ

34,380

36,825

39,232

36,922

40,432

41,544

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

7,826

8,184

7,147

10,747

11,592

10,939

รายไดที่ ไมใชดอกเบี้ย

1,662

1,470

3,735

2,936

3,167

3,988

รายไดรวม

9,489

9,654

10,881

13,682

14,760

14,927

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)

(0.03)

0.03

0.06

0.00

0.06

0.04

1.10

1.09

1.19

0.77

0.53

0.60

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
ราคาปด (บาท)

(ปรับปรุง)

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

à§Ô¹ãËŒÊÔ¹àª×èÍ*

2561

2562

2563

218,848

226,300

233,387

242,011

220,802

226,950

185,215

185,101

199,132

199,035

194,150

193,956

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹à§Ô¹¡Í§·Ø¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾ÂàÊÕèÂ§
/ BIS Ratio

18.7%

19.3%

17.4%

18.0%

20.8%

21.4%

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§
/ ROE

-2.5%

0.0%

2.6%

5.3%

5.7%

3.1%

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â
/ ROA

-0.3%

0.0%

0.3%

0.5%

1.7%

2.6%

4.3%

4.3%

4.6%

4.7%

4.5%

4.6%

*

พั น ล า นบาท

ไมรวมสถาบันการเง�น หักรายไดรอตัดบัญชี

à§Ô¹½Ò¡

พั น ล า นบาท

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÊÔ¹àª×èÍ
·ÕèäÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂä´Œµ‹ÍÊÔ¹àª×èÍÃÇÁ
/ Gross NPL Ratio
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปีี 2563 ถืือเป็็นปีีจุุดเปลี่่�ยนประวััติิศาสตร์์ โลกยุุคใหม่่ เนื่่�องจากเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ไปทั่่�วโลก สัังคมโลกและเศรษฐกิิจโลกต่่างจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวกัับการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่เพีียงชั่่�วข้้ามคืืน หลายประเทศต้้องมีีการปิิดประเทศ
ปิิดเมืืองหรืือปิิดพรมแดนระหว่่างประเทศ รวมถึึงการให้้ประชาชนอยู่่�บ้้านเพื่่�อสกััดการลุุกลามของโรค
แม้้ว่่าประเทศไทยจะได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นหนึ่่�งในประเทศเพีียงไม่่กี่่�ประเทศที่่�สามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างมีีประสิิทธิิผล
แต่่จากการที่่�เศรษฐกิิจไทยเป็็นระบบเปิิด ย่่อมได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้�ด้้วย ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจไทย
ประสบกัับภาวะชะงัักงััน ในขณะที่่�การส่่งออกหดตััวท่่ามกลางการบริิโภคที่่�ตกต่ำำ��ทั่่�วโลก แม้้ว่่าจะมีีวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 แล้้วอัันเป็็นสััญญาณ
ของการกลัับสู่่�ภาวะปกติิในไม่่ช้้า แต่่หนทางข้้างหน้้ายัังอีีกยาวไกลและไม่่แน่่นอน โดยต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับการที่่�ประชาชนไม่่ว่่าในประเทศไทยหรืือต่่างประเทศ
จะได้้รัับวััคซีีนเร็็วเพีียงใด
ภาวะที่่�บีีบคั้้�นเศรษฐกิิจ อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการทำำ�กำำ�ไรของธุุรกิิจธนาคาร ในปีี 2563 ธนาคารมีีกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวมเท่่ากัับ 1,290.6 ล้้านบาท ลดต่ำำ��ลงร้้อยละ 36 จากปีีที่่�ผ่่านมา
อัันเป็็นผลจากการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 60 ในภาวะความผัันผวนทางเศรษฐกิิจและแนวโน้้มคุุณภาพสิินเชื่่�อลดต่ำำ��ลง
จากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ต่่อลููกหนี้้� ในขณะที่่�การเติิบโตของเงิินให้้สิินเชื่่�อชะลอลงและสิินทรััพย์์เสี่่�ยงลดลง ส่่งผลให้้สถานะ
เงิินกองทุุนยัังคงแข็็งแกร่่ง โดยมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio) ร้้อยละ 21.4 และเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 (Tier-1) ร้้อยละ 15.6
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ทางการและเป้้าหมายภายในที่่�กำำ�หนดไว้้
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ครั้้�งนี้้� ยัังเป็็นตััวเร่่งให้้มีีการทำำ�ธุุรกรรมและให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลมากขึ้้�น ทั้้�งในการหาลููกค้้าและการสร้้าง
ความผููกพัันกัับลููกค้้า การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน ตลอดจนลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ในปีีนี้้�ส่่วนใหญ่่ธนาคารให้้พนัักงานทำำ�งานที่่�บ้้าน
ในสััดส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ก่่อให้้เกิิดวิิถีีใหม่่ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ทั้้�งนี้้� การให้้บริิการทางการเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลมีีประโยชน์์ต่่อธนาคาร
หลายด้้านด้้วยกััน สามารถช่่วยขยายฐานลููกค้้าโดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องจำำ�นวนสาขาที่่�มีีอยู่่�จำำ�กััด และยัังช่่วยให้้เกิิดความคล่่องตััว ความแข็็งแกร่่ง
และประสิิทธิิภาพด้้านค่่าใช้้จ่่าย
นอกเหนืือจากการดููแลธนาคารท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และการเร่่งปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทางธุุรกิิจโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มากขึ้้�นแล้้ว สิ่่�งที่่�ธนาคารมุ่่�งเน้้นในปีี 2563 ได้้แก่่ การกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ตามโครงการ Forward23+ อัันเป็็นการเปลี่่�ยนผ่่านจากโครงการ Fast
Forward ระยะเวลา 2 ปีีซึ่่�งได้้สิ้้�นสุุดลง ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินกลยุุทธ์์หลัักๆของธนาคารประกอบด้้วยการขยายพอร์์ตสิินเชื่่�อรายย่่อยอย่่างต่่อเนื่่�อง
การรุุกธุุรกิิจบริิหารความมั่่�งคั่่�ง (Wealth Management) ให้้เติิบโตเป็็นสองเท่่า และการขยายฐานเงิินฝากให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�นโดยเน้้น
เงิินฝากต้้นทุุนต่ำำ��ลงและการระดมเงิินฝากผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลมากขึ้้�น ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจากเครืือข่่ายและกระบวนการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพด้้านต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่าย หากต้้องการให้้ผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มสููงขึ้้�น ในการนี้้� คณะกรรมการธนาคารสนัับสนุุนวิิสััยทััศน์์ของ
ธนาคารในการก้้าวไปสู่่�การเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�ของอาเซีียนที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital-led Bank with ASEAN Reach) ภายในปีี 2567
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีียัังคงเป็็นเสาหลัักของวััฒนธรรมองค์์กร การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีมาตรฐานความโปร่่งใสสููงสุุดจะช่่วยให้้ธนาคารสามารถ
ขัับเคลื่่�อนการสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายได้้ ธนาคารจะขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อให้้เกิิดแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเป้้าหมายตามโครงการ Forward23+ ในการสร้้างองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยจุุดมุ่่�งหมายที่่�นอกเหนืือไปจากเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
(Purpose-driven Organisation) โดยมีีความยั่่�งยืืนเป็็นหนึ่่�งในหลัักการหลััก
คณะกรรมการธนาคารมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 ผมขอขอบคุุณกรรมการซึ่่�งสิ้้�นสุุดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ได้้แก่่ คุุณวาทนัันทน์์
พีีเทอร์์สิิค คุุณเซรีีน่่า ตััน เหม่่ ชเว็็น คุุณชาฮ์์นััช ฟารุุก จััมมััล อาฮ์์มััด และคุุณอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง คุุณวาทนัันทน์์ พีีเทอร์์สิิค
ซึ่่�งได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคารเป็็นระยะเวลาหลายปีีตั้้�งแต่่ปีี 2550 ในปีี 2563 ธนาคารยัังได้้ต้้อนรัับกรรมการใหม่่ 4 ท่่าน ได้้แก่่ คุุณอนนต์์
สิิริิแสงทัักษิิณ ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด คุุณฮาฟริิซ อัับดุุล ราฮ์์มััน และคุุณสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล ทั้้�งนี้้� คุุณสุุธีีร์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563 และสิ้้�นสุุดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564
คณะกรรมการมีีความยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�คุุณสุุธีีร์์จะยัังคงปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้กัับธนาคารในฐานะที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารนัับจากนี้้�จนถึึงสิ้้�นปีี 2564 นอกจากนี้้� ผมขอต้้อนรัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารใหม่่ คืือ คุุณพอล วอง ชีี คิิน ซึ่่�งได้้
เริ่่�มดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคารเมื่่�อเร็็วๆนี้้� กรรมการใหม่่ทุุกท่่านล้้วนเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์และความมุ่่�งมั่่�นสููง ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคาร
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอแสดงความขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นและเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลทุุกท่่านที่่�ให้้ความไว้้วางใจและ
การสนัับสนุุนแก่่ธนาคารด้้วยดีีเสมอมา ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ผมขอขอบคุุณคณะกรรมการจััดการและพนัักงานธนาคารทุุกท่่านที่่�ได้้ทุ่่�มเททำำ�งานหนััก
มาตลอดปีีที่่�เต็็มไปด้้วยสิ่่�งต่่างๆที่่�ถาโถมเข้้ามาอย่่างมากมายนี้้�
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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ซึ่่�งเป็็นไวรััสตััวใหม่่ และสร้้างความเสีียหายไปทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว แม้้ว่่า
ประเทศไทยจะเป็็นหนึ่่�งในเพีียงไม่่กี่่�ประเทศที่่�สามารถสกััดการแพร่่ระบาดในหมู่่�ประชาชนได้้ดีี แต่่ก็็ ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ
ไปได้้ โดยเฉพาะต่่อธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและการส่่งออกที่่�หดตััวอย่่างรุุนแรง
ในช่่วงเวลาอัันท้้าทายนี้้� ธุุรกิิจธนาคารอัันเป็็นธุุรกิิจที่่�หล่่อเลี้้�ยงเศรษฐกิิจโดยรวม ต้้องยื่่�นมืือเข้้าช่่วยเหลืือลููกค้้าเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนและ
สร้้างความมั่่�นคงให้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ด้้วยมาตรการการพัักชำำ�ระหนี้้� การผ่่อนผัันเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้� และความช่่วยเหลืือในรููปแบบ
อื่่�นแก่่ลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ แต่่จากการที่่�เศรษฐกิิจชะลอตััว อััตราดอกเบี้้�ยยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของธุุรกิิจธนาคารลดต่ำำ��ลง โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย (กลุ่่�มธนาคาร) มีีกำำ�ไร
สุุทธิิจำำ�นวน 1,290.6 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 36 จากกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2562 ปััจจััยหลัักมาจากการตั้้�งสำำ�รองเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 60 อัันเป็็นผลจากภาวะ
ความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจและแนวโน้้มการด้้อยคุุณภาพลงของลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โรคระบาด
กลุ่่�มธนาคารมีีรายได้้จากการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.1 เป็็น 14,927.1 ล้้านบาท อัันเป็็นผลจากรายได้้อื่่�นที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
ถึึงร้้อยละ 153.6 รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิลดลงร้้อยละ 5.6 และรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการลดลงร้้อยละ 39.9 อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
ต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.2 เทีียบกัับร้้อยละ 3.5 ในปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการที่่�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อและเงิินลงทุุนลดลง
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 5.1 จากปีีที่่�ผ่่านมามาอยู่่�ที่่� 8,899.2 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่มาจากค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานที่่�ลดลงและ
การบริิหารค่่าใช้้จ่่ายมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้ลดลงเป็็นร้้อยละ 59.6 ในปีี 2563 เทีียบกัับร้้อยละ 63.5 ในปีี 2562
กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อรวม 227.0 พัันล้้านบาทในปีี 2563 ลดลงร้้อยละ 6.2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา เงิินฝากเท่่ากัับ 251.4 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้�้น
ร้้อยละ 4.1 สถานะเงิินกองทุุนของกลุ่่�มธนาคารยัังคงแข็็งแกร่่ง โดยมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio) ร้้อยละ 21.4 และเงิินกองทุุน
ชั้้�นที่่� 1 ร้้อยละ 15.6 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ทางการและเป้้าหมายภายในที่่�กำำ�หนดไว้้
การดำำ�เนิินโครงการ Fast Forward ระยะเวลา 2 ปีีได้้สิ้้�นสุุดลงอย่่างเป็็นทางการเมื่่�อกลางปีี 2563 จากโครงการดัังกล่่าว ธนาคารสามารถสร้้าง
โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ ขัับเคลื่่�อนความร่่วมมืือข้้ามสายงาน และปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานครั้้�งใหญ่่ ซึ่่�งส่่งผลให้้ธนาคารสามารถปรัับตััวตาม
สถานการณ์์ ได้้รวดเร็็วขึ้�้น ตอบสนองตลาดได้้ดีีขึ้้�น และมุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�มากขึ้้�น ดัังนั้้�น ธนาคารจะยัังคงรัักษาพลวััตจากโครงการดัังกล่่าวใน
การขัับเคลื่่�อนธนาคารสู่่�การเป็็นธนาคารขนาดกลางที่่�แข็็งแกร่่งและสร้้างผลกำำ�ไรได้้ดีี
การกำำ�หนดมาตรการต่่างๆเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�เร่่งให้้ธุุรกิิจต้้องปรัับตััวสู่่�การทำำ�งานและบริิการด้้วยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลมากขึ้้�น โดยในปีี 2563 มีีการทำำ�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและธุุรกรรมทางการเงิินออนไลน์์มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง กลยุุทธ์์ของธนาคารที่่�เน้้น
การให้้บริิการด้้วยระบบดิิจิิทััลช่่วยให้้ลููกค้้าทำำ�ธุุรกรรมได้้ง่่ายขึ้้�นและสะดวกขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันธนาคารก็็สามารถขยายฐานลููกค้้าใหม่่ได้้มากขึ้้�นด้้วย
ธนาคารได้้เปิิดให้้บริิการบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ Chill D Savings Account ซึ่่�งเป็็นบริิการด้้วยระบบดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ ลููกค้้าสามารถเปิิดบััญชีี
และเข้้าดููรายละเอีียดบััญชีีได้้โดยไม่่ต้้องเดิินทางไปที่่�สาขา ทั้้�งนี้้� บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ Chill D Savings Account ของธนาคารได้้รัับรางวััล
‘Best New Product Launch’ และ ‘Best Social Media Marketing Initiative’ จาก The Digital Banker อัันเป็็นประจัักษ์์พยานความสำำ�เร็็จ
ในการสร้้างและส่่งมอบคุุณค่่าแก่่ลููกค้้า และทำำ�ให้้บริิการทางการเงิินของธนาคารด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับมากขึ้้�น
จากสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ซัับซ้้อนและมีีการใช้้ระบบดิิจิิทััลมากขึ้้�น ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องอาศััยพลัังความสามารถและความคิิดสร้้างสรรค์์ของ
พนัักงานในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จมากขึ้้�น ในปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�ต้้องมีีการเว้้นระยะห่่างในสัังคม (Social Distancing) และใช้้
รููปแบบการทำำ�งานที่่�ไม่่จำำ�กััดสถานที่่� (Remote Working) ธนาคารยัังคงจััดให้้พนัักงานได้้รัับการฝึึกอบรมและการเสริิมสร้้างความผููกพัันกัับองค์์กร
โดยผ่่านระบบดิิจิิทััลเป็็นส่่วนใหญ่่ ทั้้�งการประชุุม Townhall เสมืือนจริิงและช่่องทางออนไลน์์อื่่�นๆ เพื่่�อให้้พนัักงานเกิิดความผููกพัันเป็็นเจ้้าของร่่วมกัับ
ธนาคารและยัังคงปฏิิบััติิงานสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน ไม่่ว่่าจะทำำ�งานอยู่่�ที่่�ใด
ในปีี 2563 ธนาคารได้้ทำำ�การประเมิินและกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรในเฟสต่่อไป ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งของแบบร่่างโครงการ Forward23+
ระยะเวลา 4 ปีีนั้้�น ธนาคารมุ่่�งที่่�จะใช้้จุุดแข็็งจากสถานะความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดเฉพาะกลุ่่�ม (Niche Segments) ผลัักดัันสายงานธุุรกิิจหลััก 3 สาย
ได้้แก่่ ธุุรกิิจรายย่่อย ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และธุุรกิิจบริิหารเงิิน
ในด้้านธุุรกิิจรายย่่อย ธนาคารจะรุุกธุุรกิิจบริิหารความมั่่�งคั่่�ง (Wealth Management) ให้้เติิบโตเป็็นสองเท่่า โดยการขยายผลิิตภััณฑ์์และเจาะฐาน
ลููกค้้า Preferred ในปีี 2563 ธนาคารได้้รัับรางวััล Wealth Management Platform of the Year (Thailand) จาก Asian Banking & Finance และ
Best Wealth Manager (Thailand) จาก The Asset Triple A รางวััลอัันทรงเกีียรติิดัังกล่่าวสะท้้อนความเป็็นเลิิศทางนวััตกรรมและการบริิการ
ตลอดจนความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจบริิหารความมั่่�งคั่่�งของธนาคาร
สำำ�หรัับด้้านธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ธนาคารมุ่่�งเพิ่่�มส่่วนแบ่่งในการใช้้จ่่ายของลููกค้้า ตลอดจนรัักษาคุุณภาพสิินทรััพย์์และบริิหารความเสี่่�ยงด้้วยความ
รััดกุุม นอกจากนี้้� ธนาคารจะใช้้ประโยชน์์จากเครืือข่่ายอาเซีียนในการช่่วยเหลืือลููกค้้าขยายธุุรกิิจทั่่�วภููมิิภาค
สำำ�หรัับธุุรกิิจบริิหารเงิิน ธนาคารตั้้�งเป้้าขยายแหล่่งรายได้้ ใหม่่ๆ โดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล ตลอดจนสร้้างการเติิบโตธุุรกิิจ
ตลาดตราสารหนี้้�โดยปรัับปรุุงกระบวนการจััดหาและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ๆที่่�สามารถสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
สถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 และผลกระทบต่่อภาคเศรษฐกิิจอย่่างรุุนแรง ทำำ�ให้้ต้้องมีีการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจมากขึ้้�น
ธนาคารตั้้�งเป้้าที่่�จะลดอััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้จากร้้อยละ 59.6 ในปีี 2563 เป็็นประมาณร้้อยละ 50 ภายในปีี 2567 การที่่�จะลดอััตราดัังกล่่าว
ตามเป้้าที่่�ตั้้�งไว้้ ได้้ ต้้องมุ่่�งบริิหารประสิิทธิิภาพค่่าใช้้จ่่าย โดยการใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจากโครงสร้้างองค์์กร เครืือข่่าย และกระบวนการทำำ�งาน
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นอกจากนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน จากการที่่�ธนาคารเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของพลัังขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ธนาคารมีีหน้้าที่่�ปลููกฝัังแนวคิิดความยั่่�งยืืนในรููปแบบการดำำ�เนิินงาน โดยได้้จััดทำำ�นโยบาย
ด้้านความยั่่�งยืืน (CIMB Thai Sustainability Policy) และ นโยบายการให้้บริิการทางการเงิินอย่่างยั่่�งยืืน (CIMB Thai Sustainable Financing
Policy) โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้เกิิดความชััดเจนและโปร่่งใสในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการติิดต่่อธุุรกิิจและการให้้บริิการทางการเงิินได้้มีีการหยิิบยกเพื่่�อแก้้ ไขอย่่างเพีียงพอ
ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ในนามของคณะกรรมการจััดการและพนัักงานธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ผมขอแสดงความขอบคุุณต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจสำำ�หรัับความไว้้วางใจและการสนัับสนุุนที่่�มีีให้้แก่่ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย อย่่างต่่อเนื่่�องเสมอมา

กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บร�หาร
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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ต้้องจารึึกในประวััติิศาสตร์์โลกถึึงการแพร่่ระบาดครั้้�งใหญ่่ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ปีีซึ่่�งความเคลื่่�อนไหวทั้้�งปวงต้้องชะงัักงััน
อุุตสาหกรรมต่่างๆได้้รัับผลกระทบรุุนแรง เป็็นการทดสอบระบบสุุขภาพ สัังคม และเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆทั่่�วโลก แม้้ประเทศไทยจะมีีกรณีีผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 รายแรก
นอกประเทศจีีน การรัับมืืออย่่างฉัับพลัันจากรััฐบาลไทย ตลอดจนความร่่วมมืืออย่่างแข็็งขัันจากประชาชนในการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันและสุุขอนามััย ทำำ�ให้้สามารถ
สกััดการแพร่่ระบาดของโรคไวรััสนี้้�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีอััตราการติิดเชื้้�อต่ำำ��ที่่�สุุดในโลก
สถานการณ์์โรคระบาดส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อผลประกอบการของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ในปีี 2563 โดยธนาคารมีีกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม 1,290.6 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 36 จากปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลัักมาจากการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 60 อัันเป็็นการสะท้้อนแนวโน้้มเศรษฐกิิจที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอน ตลอดจน
แนวโน้้มการด้้อยคุุณภาพลงของลููกหนี้้�สิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโรคระบาด รายได้้จากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.1 เป็็น 14,927.1 ล้้านบาท ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 5.1 มาอยู่่�ที่่� 8,899.2 ล้้านบาท อัันเป็็นผลจากค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานที่่�ลดลงและการบริิหารค่่าใช้้จ่่ายมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้ลดลงจากร้้อยละ 63.5 ในปีี 2562 เป็็นร้้อยละ 59.6 ในปีี 2563 ซึ่่�งใกล้้เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ที่่�ประมาณร้้อยละ 50 ภายในปีี 2567
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ปรัับตััวยืืดหยุ่่�นได้้ ในสถานการณ์์ที่่�ยากจะคาดเดาตลอดเวลาในปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นบทพิิสููจน์์อย่่างดีีถึึงผลสััมฤทธิ์์�จากแผนกลยุุทธ์์ Fast Forward ที่่�
ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2561 หััวใจหลัักของแผนกลยุุทธ์์นี้้�คืือ การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานของธนาคารครั้้�งใหญ่่ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่�อให้้สามารถ
เติิบโตและให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่างดีีควบคู่่�ไปกัับการสร้้างผลกำำ�ไร เป็็นที่่�น่่ายิินดีีที่่�ได้้ทราบเกี่่�ยวกัับความสำำ�เร็็จอัันดัับต้้นๆของแผนกลยุุทธ์์นี้้� ซึ่่�งได้้แก่่ ความสำำ�เร็็จ
ในการเปิิดตััวแอปพลิิเคชัันที่่�ธนาคารพััฒนาขึ้้�นเอง ตลอดจนการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากออมทรััพย์์แบบดิิจิิทััล Chill D ที่่�มุ่่�งเจาะกลุ่่�มลููกค้้า Gen-Y โดยปััจจุุบััน
แอปพลิิเคชัันของธนาคารมีียอดผู้้�ใช้้ประมาณ 200,000 ราย ซึ่่�งร้้อยละ 75 ของยอดผู้้�ใช้้มีีการเข้้าใช้้แอปพลิิเคชัันทุุกเดืือน อีีกทั้้�งกระบวนการเปิิดบััญชีีด้้วยระบบดิิจิิทััล
เต็็มรููปแบบที่่�ธนาคารเป็็นพัันธมิิตรดำำ�เนิินการร่่วมกัับ Counter Service ได้้รัับความสนใจจากลููกค้้าอย่่างมากโดยเฉพาะในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง ทำำ�ให้้ยอดเปิิดบััญชีีใหม่่เพิ่่�มขึ้�้น
เป็็นกว่่าร้้อยละ 50 ของยอดเปิิดบััญชีีใหม่่ทั้้�งหมด
สำำ�หรัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�มีีการพััฒนาและเปิิดตััว Forward23+ ซึ่่�งเป็็นแผนกลยุุทธ์์ระยะปานกลางที่่�มีีการปรัับเกณฑ์์ต่่างๆ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาปรัับ
เปลี่่�ยนซีีไอเอ็็มบีีให้้เป็็นธนาคารอาเซีียนชั้้�นนำำ� (Leading Focused ASEAN Bank) โดยมีีพัันธกิิจต่่อเนื่่�องในการสร้้างองค์์กรที่่�มีีผลประกอบการดีีอย่่างยั่่�งยืืน สามารถ
ช่่วยให้้ลููกค้้าและสัังคมก้้าวไปข้้างหน้้าได้้อย่่างมั่่�นคง แผนกลยุุทธ์์ Forward23+ ประกอบด้้วยแนวคิิดกลยุุทธ์์หลััก 5 ด้้าน ได้้แก่่ (i) การส่่งมอบผลตอบแทนทางการเงิิน
ที่่�ยั่่�งยืืน (II) การปฏิิบััติิงานอย่่างมีีวิินััย (iii) การยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (iv) การพััฒนาปรัับเปลี่่�ยนปััจจััยพื้้�นฐานของธุุรกิิจ และ (v) การเป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วย
เป้้าหมาย แนวคิิดเหล่่านี้้�จะแปลงเป็็นวััตถุุประสงค์์ที่่�กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุให้้ ได้้ภายในปีี 2567 โดยการมุ่่�งสร้้างผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นระดัับผู้้�นำำ�ในตลาด
ลดอััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้ลงเหลืือร้้อยละ 45 และมีีเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ (CET1) ร้้อยละ 13 ในขณะที่่�เป้้าหมายที่่�ไม่่ใช่่ด้้านการเงิิน กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
มุ่่�งให้้ ได้้คะแนนด้้านการเป็็นผู้้�สนัับสนุุนองค์์กรของลููกค้้า (Net Promoter Score – NPS) ในระดัับ Top Quartile และอยู่่�ในกลุ่่�ม 75th Percentile ของดััชนีีหลัักทรััพย์์
บริิษััทชั้้�นนำำ�ของโลกที่่�ผ่่านการประเมิินความยั่่�งยืืน (Dow Jones Sustainability Index – DJSI)
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จึึงได้้มีีการปรัับแผนกลยุุทธ์์ของธนาคารให้้สอดรัับกัับแนวคิิดหลัักของ Forward23+ และในขณะเดีียวกัันก็็ ได้้ปรัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กร
เป็็น “ก้้าวไปสู่่�การเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�ของอาเซีียนที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล” (To be a Digital-led Bank with ASEAN Reach) เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนทั่่�ว
ทั้้�งองค์์กรและเน้้นการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�โดดเด่่นไม่่เหมืือนใคร
แผนกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น จะเป็็นการใช้้ประโยชน์์จากสถานะความเป็็นผู้้�นำำ�ของธนาคารในตลาดเฉพาะกลุ่่�ม (Niche Segments) และการเน้้นรุุกธุุรกิิจในสายงานธุุรกิิจ
หลััก 3 สาย คืือ ธุุรกิิจรายย่่อย ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ – เครืือข่่ายอาเซีียน และธุุรกิิจบริิหารเงิิน เพื่่�อให้้รายได้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการรัักษาวิินััยอย่่างเคร่่งครััด
ในการลดค่่าใช้้จ่่ายและการเสริิมสร้้างความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรในระยะที่่�เศรษฐกิิจกำำ�ลัังฟื้้�นตััวในปีี 2564 การเร่่งปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
จะยัังคงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในขณะนี้้� เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถขยายฐานลููกค้้าได้้กว้้างขึ้้�นและสร้้างประสบการณ์์ลููกค้้าที่่�ประทัับใจยิ่่�งขึ้้�น อัันจะเป็็นการสร้้างความแตกต่่าง
จากคู่่�แข่่งทั้้�งหลายในตลาด
ที่่�สำำ�คััญไปกว่่านั้้�น แผนกลยุุทธ์์ Forward23+ ยัังเป็็นการตอกย้ำำ��พัันธะของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีที่่�มีีต่่อธนาคาร เครืือข่่ายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีในประเทศไทยมีีขนาดใหญ่่ โดย
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย มีีสิินทรััพย์์คิิดเป็็นร้้อยละ 9.1 ของสิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มและสร้้างรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 11 ของรายได้้รวมของกลุ่่�ม รวมทั้้�งเป็็นกลไกสำำ�คััญใน
การขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ที่่�เน้้นอาเซีียนเป็็นหลััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ซึ่่�งธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย และกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีสามารถตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าที่่�ต้้องการใช้้บริิการข้้ามประเทศ จากภาวะการค้้าข้้ามประเทศในภููมิิภาคที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ตลอดจนการเติิบโตของอุุปสงค์์จากลููกค้้ารายย่่อยกลุ่่�ม Preferred ที่่�สนใจ
ผลิิตภััณฑ์์ Wealth ระดัับโลก ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จะสามารถนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�แตกต่่างแก่่ลููกค้้า และสร้้างฐานการทำำ�กำำ�ไรที่่�เติิบโต
ต่่อเนื่่�องได้้ ในธุุรกิิจการเงิินของประเทศไทย
ในปีี 2564 จากสถานการณ์์ที่่�เริ่่�มมีีวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ออกใช้้ทั่่�วโลกแล้้ว การฟื้้�นตััวที่่�ประเทศต่่างๆรอคอยเริ่่�มมีีความหวัังรำำ�ไร ในกรณีีของประเทศไทย เศรษฐกิิจ
ภายในประเทศจะปรัับตััวดีีขึ้�้นหรืือไม่่ขึ้�้นอยู่่�กัับการฟื้้�นตััวของภาคการท่่องเที่่�ยวและการส่่งออก ตลอดจนการเติิบโตของภาคอุุตสาหกรรมต่่างๆ เช่่น ยานยนต์์ ซึ่่�งต้้อง
ได้้แรงสนัับสนุุนจากระบบสาธารณููปโภคที่่�แข็็งแกร่่งและเครืือข่่ายธุุรกิิจกว้้างใหญ่่ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีคาดว่่าเศรษฐกิิจไทยที่่�จะฟื้้�นตััวจากการที่่�มีีวััคซีีน
โควิิด-19 ตลอดจนโครงการต่่างๆที่่�จะเปิิดตััวตามแผนกลยุุทธ์์ Forward23+ จะทำำ�ให้้ธนาคารสามารถสร้้างผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในปีี 2564
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเชื่่�อว่่าผู้้�นำำ�มีีบทบาทสำำ�คััญยิ่่�งในการนำำ�พาองค์์กรสู่่�เป้้าหมาย ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 คุุณพอล วอง ชีี คิิน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารคนใหม่่ของธนาคาร โดยคุุณพอลดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อจากคุุณสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2563 หลัังจากที่่�คุุณอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์ อดีีตกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ได้้ลาออกจากธนาคาร
จากประสบการณ์์ของคุุณพอลในวงการธนาคารกว่่า 25 ปีี โดยรัับผิิดชอบงานในตำำ�แหน่่งต่่างๆในหลายประเทศและมีีความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับทุุกหน่่วยงานในกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
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จึึงเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าธนาคารภายใต้้การนำำ�ของคุุณพอล จะสามารถฟัันฝ่่าอุุปสรรคต่่างๆท่่ามกลางสภาวการณ์์อัันท้้าทายในปััจจุุบัันและก้้าวไปสู่่�การเป็็นธนาคาร
ชั้้�นนำำ�ของอาเซีียนที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital-led Bank with ASEAN Reach)
ในโอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณคุุณอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์ และคุุณสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล สำำ�หรัับการบริิหารงานที่่�ยัังประโยชน์์อัันทรงคุุณค่่าต่่อธนาคารตลอดหลายปีี
ที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีรู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�คุุณสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล จะยัังคงปฏิิบััติิงานกัับธนาคารต่่อไปในฐานะที่่�ปรึึกษาของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อให้้การเปลี่่�ยนผ่่านผู้้�นำำ�เป็็นไปด้้วยความราบรื่่�น แม้้ว่่าเดิิมคุุณสุุธีีร์์จะเกษีียณอายุุเมื่่�อปลายปีี 2563 จึึงเชื่่�อได้้ว่่าธนาคาร
จะได้้รัับประโยชน์์มหาศาลจากความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ด้้านการเงิินและการเป็็นผู้้�บริิหารของคุุณสุุธีีร์์ ในบทบาทหน้้าที่่�ใหม่่
ในนามของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ผมขอแสดงความขอบคุุณต่่อประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห่่งประเทศไทย ลููกค้้าผู้้�มีีอุุปการคุุณ ผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายที่่�ได้้มอบความไว้้วางใจและสนัับสนุุนธนาคารด้้วยดีีเสมอมา ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ผมขอขอบคุุณเพื่่�อนพนัักงาน #teamCIMBTH ทุุกท่่าน
ที่่�ได้้ทุ่่�มเททำำ�งานด้้วยความพากเพีียรอย่่างยิ่่�งในปีีที่่�เต็็มไปด้้วยความท้้าทายนี้้� ผมเชื่่�อว่่าโอกาสเกิิดขึ้้�นได้้เสมอแม้้ ในยามที่่�มีีอุุปสรรค และเมื่่�อทุุกคน
ร่่วมมืือร่่วมใจกััน ผมมั่่�นใจว่่าธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จะสามารถสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจในเส้้นทางการฟื้้�นตััวของภาวะเศรษฐกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี
ขอบคุุณครัับ

ประธานเจาหนาที่บร�หารกลุมซีไอเอ็มบี

´ÒâµÐ ÍÑº´ØÅ ÃÒÎÁÑ¹ ºÔ¹ ÍÒÎÁÑ´
รายงานประจำ�ปี
2563
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Board Risk and
Compliance Committee

กรรมการ /
กรรมการ Board Risk and
Compliance Committee

กรรมการ /
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
รายงานประจําป
2563
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กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูบริหารสูงสุดรวม
ธุรกิจขนาดใหญ
รักษาการผูบริหารสูงสุด
พาณิชยธนกิจ

ที่ปรึกษากรรมการ
ผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูบริหารสูงสุดการเงิน

ผูบริหารสูงสุดสารสนเทศ
และปฏิบัติการ
ผูบริหารสูงสุด
บริหารความเสี่ยง

ผูบริหารสูงสุด
ตรวจสอบภายใน
ผูบริหารสูงสุดสื่อสารองคกร

ผูบริหารสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล
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ผูบริหารสูงสุด
ธุรกิจรายยอย
ผูบริหารสูงสุดรวม
ธุรกิจขนาดใหญ
ผูบริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ

ผูบริหารสูงสุด
กํากับการปฏิบัติงาน

ผูบริหารสูงสุดบริหารงาน
ประสบการณลูกคา

ผูบริหารสูงสุดกฎหมาย

ผูบริหารสูงสุด
ธุรกรรมการเงิน

ผูบริหารสูงสุดกลยุทธ

ผูบริหารสูงสุดบริหารเงิน

รายงานประจําป
2563
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¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¸ØÃ¡Ô¨

Board Risk
and Compliance
Committee

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

¡Ó¡Ñº¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

ÊÓ¹Ñ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹

Ê×èÍÊÒÃÍ§¤¡Ã

ºÃÔËÒÃ§Ò¹
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÅÙ¡¤ŒÒ

¸ØÃ¡Ô¨ÃÒÂÂ‹ÍÂ

¾Ò³ÔªÂ¸¹¡Ô¨

¸ØÃ¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹

ºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564
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สงผลกระทบตอรายไดและการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง เพื่อเปนการชวยบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนจากสถานการณดังกลาวในเบื้องตน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงไดเริ่ม
ดําเนินโครงการ “ตูปนสุข” ณ บริเวณดานหนาสํานักงานใหญ รวมทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ที่ตั้งอยูในยานชุมชนอีกสองแหง โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกคา และประชาชนโดยรอบบริเวณ
รวมแบงปนเครื่องอุปโภคและบริโภคใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2563
โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนดังกลาว มีผูรวมบริจาคขาวสาร อาหารแหงและเครื่องอุปโภคทุกวัน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เชน แคมเปญรณรงคการบริจาคโลหิตใหแก
สภากาชาดไทยในภาวะที่โลหิตขาดแคลนครั้งใหญ อันเปนผลจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ตลอดจนกิจกรรมภายในของธนาคารและบริษัทในเครือในการระดมอุปกรณ
และเครื่องใชมือสองจากพนักงาน เพื่อสงมอบใหแกมูลนิธิบานนกขมิ้นและมูลนิธิยุวพัฒน
ถึงแมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทุกภาคสวน รวมถึงระบบ
ธนาคารพาณิชยดว ย แตธนาคารยังคงเดินหนาดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคม
โดยมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการศึกษาในโรงเรียนที่อยูในชนบทหางไกล
ทั้งการพัฒนาหองเรียนคอมพิวเตอรเพื่อเปดโลกทัศน ใหมๆ ใหกับเด็ก การพัฒนาและปรับปรุงหองสมุด
พรอมจัดหาหนังสือใหมๆ การสรางกิจกรรมแหลงเรียนรูเพิ่มเติมนอกตําราเรียน ตามบริบทของชุมชน
โดยไดรับความรวมมือจากปราชญ ในชุมชนรวมเปนผูฝกสอน ถายทอดความรู ใหแกเด็กๆ
เพื่อเปนทักษะชีวิตและสามารถนําไปประกอบอาชีพได ในอนาคต อาทิ การทําฟารมเห็ดและการแปรรูป
ศาสตรการนวดแผนไทย เปนตน

รายงานประจําป
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ทั้งนี้ ตลอดป 2563 ธนาคารไดดําเนินโครงการเพื่อสังคม
ตามแนวนโยบายดังกลาวขางตน โดยรวมมือกับพันธมิตร
ที่รวมดําเนินโครงการดวยกันมาตลอดระยะเวลา 10 ป
ไดแก บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย บริษัท มีเดีย
แอสโซซิเอทเต็ด จํากัด บริษัท คิงสเมนส ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด
(มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิบานนกขมิ้น มูลนิธิยุวพัฒน และบานเรียนสิรวี
โดยดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกันไปทั้งสิ้น
11 โครงการ ประกอบดวย
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โครงการดานการศึกษา

.
.
.
.
.
.

โรงเรียนสกลวิสุทธิ์
จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบานเมืองคง
จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบานนาเตย
จ.อุดรธานี
โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ
จ.เชียงใหม
โรงเรียนบานหนองปลิง
จ.สงขลา
โรงเรียนบานสุรศักดิ์
จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ กลุมซีไอเอ็มบียังไดจัดการประชุมสุดยอด
The Cooler Earth Sustainability Summit ซึ่งถือเปนกิจกรรม
เพือ่ สงเสริมเจตนารมณ ในการสรางความยัง่ ยืน (Sustainability)
ที่ยิ่งใหญที่สุดประจําปของกลุมซีไอเอ็มบีในรูปแบบการสัมมนา
ผานระบบออนไลน โดยมีหลักสูตรออนไลนและกิจกรรม
ผานประสบการณสวนบุคคล (In-person Experiential Events)
ซึง่ แนวคิดหรือธีมหลักของการประชุมครัง้ นีเ้ กีย่ วของกับการฟน ตัว
ความสามารถในการปรับตัว และความรับผิดชอบ (Recovery,
Resilience and Responsibility) อันสืบเนื่องมาจากการระบาด
ของไวรัสครั้งใหญนี้ที่ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในทุก ๆ ดานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมั่นที่วา “เราจะสามารถฟนตัวไดดีขึ้นพรอมดวย
ศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวอยางตอเนื่อง
ควบคูไปกับความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทํา”
โดยในสวนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไดมีการเชิญพนักงาน
ลูกคา พันธมิตรและประชาชนที่สนใจเขารวมในการสัมมนา
ทางออนไลนโดยไมมีคาใชจายใด ๆ อีกดวย

โครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม

.
.
.
.
.

โครงการบริจาคโลหิต
จํานวน 4 ครั้ง โดยจัดทุก 3 เดือน
กิจกรรม Run To Win วิ่งสูเสนชัยชนะใจตัวเอง
สนับสนุนโครงการ Run For Blood
เพื่อหารายไดสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
โครงการ “ตูปนสุข”
โครงการ “ปนกัน”
รวมกับมูลนิธิยุวพัฒน
โครงการ “เหลือขอ”
รวมกับมูลนิธิบานนกขมิ้น

รายงานประจําป
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ที่่�ประชุุมสุุดยอดอาเซีียนเมื่่�อกลางเดืือน
พฤศจิิกายน 2563 ได้้ประกาศความสÓเร็็จ
ของการเจรจาความตกลงหุ้้�นส่่วนทาง
เศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค (Regional
Comprehensive Economic
Partnership - RCEP) หรืือที่่�เรีียกย่่อๆ ว่่า
“อาร์์เซ็็ป” หลัังจากทุ่่�มเทความพยายามมา 8 ปีี
แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นของสมาชิิกที่่�จะสนัับสนุุน
การค้้าและการลงทุุนที่่�เปิิดกว้้าง ครอบคลุุม
เป็็นไปตามกฎกติิกาการค้้าโลก และสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับห่่วงโซ่่การผลิิตในภููมิิภาค
ซึ่่�งหลายประเทศที่่�ร่่วมลงนามต่่างคาดหวัังว่่า
ความตกลงอาร์์เซ็็ปจะช่่วยฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
ของประเทศตนให้้กลัับสู่่�สภาพเดิิม หลัังจาก
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19
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¡ÅØ‹Á«ÕäÍàÍçÁºÕ ÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂàª×èÍÁâÂ§ÍÂÙ‹ 9 ã¹ 10 ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹
อินโดนีเซีย

ฟ�ลิปปนส

เว�ยดนาม

ไทย

พมา

มาเลเซีย

กัมพ�ชา

ลาว

สิงคโปร

บรูไน

¨Ó¹Ç¹
»ÃÐªÒ¡Ã
(ÅŒÒ¹¤¹)

270.6

108.1

95.5

69.6

54.0

31.9

16.5

7.2

5.7

0.4

¼ÅÔµÀÑ³±
ÁÇÅÃÇÁ
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞ
ÊËÃÑ°)

1,119.2

543.5
376.8

372.1

364.7
261.9
76.1

27.1

18.2

13.5

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§
«ÕäÍàÍçÁºÕ

อาร์์เซ็็ปเป็็นความตกลงเชิิงลึึกและกว้้างของข้้อผููกพัันร่่วมกัันของอาเซีียนกัับจีีน ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีี ออสเตรเลีียและ
นิิวซีีแลนด์์ โดยทุุกประเทศมีีมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกัันประมาณร้้อยละ 30 ของ GDP
ของโลก และมีีประชากรประมาณร้้อยละ 30 ของประชากรโลก ส่่วนอิินเดีียยัังไม่่พร้้อมเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก
แต่่ จ ะตามมาในภายหลัั ง ทั้้� ง นี้้� ความตกลงอาร์์ เ ซ็็ ปจัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ความตกลงที่่� ทัั น สมัั ย ครอบคลุุ ม
คุุณภาพสููง และได้้รัับประโยชน์์ร่่วมกััน ซึ่่�งจะสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้เกิิดการขยายตััวทางการค้้าการ
ลงทุุนภายในภููมิิภาค รวมถึึงสร้้างความเติิบโตและการพััฒนาสู่่�เศรษฐกิิจโลก ตลอดจนนำำ�ไปสู่่�โอกาสในการเข้้าสู่่�
ตลาดและการจ้้างงานของภาคธุุรกิิจและประชาชนในภููมิิภาค
ทัันสมััย ความตกลงอาร์์เซ็็ปไม่่ใช่่ความตกลงที่่�ทำำ�ไว้้สำำ�หรัับปััจจุุบัันเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นความตกลงที่่�มองการณ์์ ไกล
สู่่�อนาคตด้้วย โดยมีีการปรัับปรุุงขอบเขตของความตกลงการค้้าเสรีีระหว่่างอาเซีียนกัับคู่่�เจรจาที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
(อาเซีี ย น+1 กัั บ 5 ประเทศ) และคำำ�นึึ งถึึงการเปลี่่�ย นแปลงและรูู ป แบบการค้้ า ตามความเป็็ น จริิ ง ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลกที่่�ลงลึึกมากขึ้้�น และความซัับซ้้อนของการแข่่งขัันในตลาด
ครอบคลุุ ม อาร์์ เ ซ็็ ป เป็็ น ความตกลงที่่� ค รอบคลุุ มทั้้� ง ในส่่ ว นของขอบเขตและความลึึกของข้้ อ ผูู ก พัั น ทั้้� ง นี้้�
ความตกลงอาร์์เซ็็ปมีีเนื้้�อหาแบ่่งเป็็น 20 บท อาทิิ การค้้าสิินค้้า ซึ่่�งรวมถึึงกฎถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้า พิิธีีการศุุลกากร
และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้า มาตรการสุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืืช มาตรฐาน กฎระเบีียบทางเทคนิิค
และกระบวนการตรวจสอบและรัับรองและการเยีียวยาทางการค้้า นอกจากนี้้� ยัังมีีเรื่่�องการค้้าบริิการ ทั้้�งบริิการ
ด้้านการเงิิน บริิการโทรคมนาคม และบริิการวิิชาชีีพ รวมไปถึึงการลงทุุน ทรััพย์์สิินทางปััญญา พาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การแข่่งขัันทางการค้้า วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ตลอดจนความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจและวิิชาการ เป็็นต้้น
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คุุณภาพสููง ความตกลงอาร์์เซ็็ปตระหนัักถึึงระดัับการพััฒนาและความต้้องการทางเศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างกัันของ
ประเทศภาคีีแต่่ละประเทศ มีีการระบุุถึึงรายละเอีียดที่่�จำำ�เป็็นในการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประเทศในการเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่
คุุณค่่าระดัับโลกและระดัับภููมิิภาค และเสริิมสร้้างข้้อผููกพัันในการเข้้าถึึงตลาดด้้วยกฎระเบีียบด้้านการค้้าและการลงทุุน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกต่่อธุุรกิิจ ขณะเดีียวกัันความตกลงอาร์์เซ็็ปก็็มุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ยั่่�งยืืน
มีีความรัับผิิดชอบ และเป็็นรููปธรรม
ได้้รัับประโยชน์์ร่่วมกััน ความตกลงอาร์์เซ็็ปเป็็นการรวมประเทศที่่�มีีความแตกต่่างกัันของระดัับการพััฒนา ดัังนั้้�น
ความสำำ�เร็็จของอาร์์เซ็็ปจะขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถในการใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน ในรููปแบบความยืืดหยุ่่�นและบทบััญญััติิ
ที่่�กำำ�หนดสิิทธิิพิิเศษและการปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างอย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะกัับกััมพููชา สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม (CLMV)
นอกจากนี้้� ความตกลงอาร์์เซ็็ปยัังครอบคลุุมบทบััญญััติิที่่�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าประเทศที่่�มีีระดัับการพััฒนาแตกต่่างกััน ธุุรกิิจ
ที่่�มีีขนาดต่่างกััน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในขอบข่่ายที่่�กว้้างขึ้้�น สามารถได้้ประโยชน์์ร่่วมกัันจากความตกลงดัังกล่่าว
จากการที่่�ประเทศไทยมีีพรมแดนและการคมนาคมเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มประเทศ CLMV ซึ่่�งเป็็นตลาดใหม่่ที่่�กำำ�ลัังเติิบโต และ
นัักลงทุุนสามารถใช้้ ไทยเป็็นฐานการผลิิตเพื่่�อตอบโจทย์์การลงทุุน ไทยจึึงควรใช้้โอกาสนี้้�ผลัักดัันความร่่วมมืือทางการ
ค้้าของไทยไปยัังกลุ่่�ม CLMV ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� จากการที่่�ไทยเป็็นจุุดศููนย์์กลางทางภููมิิศาสตร์์ จึึงเป็็นโอกาสสำำ�คััญ
ที่่�จะเชื่่�อมโยงกัับพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ที่่�มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงต่่อเศรษฐกิิจ ซึ่่�งจะช่่วยให้้สามารถดึึงดููดเม็็ดเงิินลงทุุนจากต่่างชาติิได้้มากขึ้้�น และเมื่่�อเกิิด
เขตการค้้าเสรีีที่่�มีีขนาดใหญ่่อย่่างความตกลงอาร์์เซ็็ป ย่่อมนำำ�มาซึ่่�งโอกาสการส่่งออกและการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น เนื่่�องจาก
ภาคีีสมาชิิกก็็สามารถส่่งสิินค้้ามาไทยเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของอาเซีียนสู่่�ความเติิบโตในอนาคต อาเซีียนยัังต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายอีีกมาก อาทิิ ทิิศทาง
การฟื้้�นตััวเศรษฐกิิจโลกในยุุคหลัังโควิิด-19 สงครามการค้้าระหว่่างประเทศมหาอำำ�นาจ การกีีดกัันทางการค้้าที่่�ทวีี
ความรุุนแรง รวมไปถึึงภาวะตลาดการเงิินโลกที่่�ยัังมีีความผัันผวน อีีกทั้้�งยัังต้้องเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
ในโลกยุุคดิิจิิทััลที่่�อาเซีียนจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััว ซึ่่�งถ้้าหากทำำ�สำำ�เร็็จและผ่่านไปได้้ด้้วยดีี จะทำำ�ให้้อาเซีียนเป็็นภููมิิภาคที่่�มีี
ความพร้้อมในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ และมีีส่่วนผลัักดัันให้้อาเซีียนมีีบทบาทนำำ�ในเวทีีเศรษฐกิิจโลกได้้

มองไปข้างหน้า
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ที่่�มีีเครืือข่่ายรองรัับความเชื่่�อมโยงในภููมิิภาคอาเซีียน เชื่่�อว่่าภููมิิภาคอาเซีียนยัังเป็็นภููมิิภาคที่่�เปิิดกว้้าง
เป็็นภููมิิภาคที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นและมีีพลวััต และเป็็นภููมิิภาคที่่�ยัังต้้องการความร่่วมมืือจากประเทศภายนอกภููมิิภาค จึึงมีี
ความพร้้อมในการสนัับสนุุนลููกค้้าทั้้�งในด้้านบรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจขนาดกลาง-ขนาดย่่อมที่่�ต้้องการขยายธุุรกิิจหรืือ
การลงทุุนไปยัังภููมิิภาคอาเซีียน โดยอาศััยความแข็็งแกร่่งและความเชี่่�ยวชาญของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ทั้้�งในด้้านความเชี่่�ยวชาญ
และความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์
ขณะเดีียวกััน ธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ก็็พร้้อมสนัับสนุุนและเพิ่่ม� โอกาสของผู้้�ประกอบการไทย
ในการเข้้าไปลงทุุนหรืือขยายการผลิิตไปยัังประเทศสมาชิิกอาเซีียน โดยเฉพาะประเทศกััมพููชา สปป.ลาว เมีียนมาและ
เวีียดนาม ที่่�มีีระดัับการพััฒนาทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็ว มีีทรััพยากรธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์ และแรงงานที่่�มีีจำำ�นวนมาก
เพื่่�อรัักษาหรืือสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน ตลอดจนได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางการค้้าจากประเทศพััฒนาแล้้ว
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จÓกััด (มหาชน) ได้้เข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition
Against Corruption) โดยได้้รัับการรัับรอง
การเป็็นสมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตเพื่่�อส่่งเสริิม
หลัักการที่่�แน่่วแน่่ของธนาคารในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 พฤษภาคม 2562
ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กÓหนดแนวปฏิิบััติิและข้้อกÓหนด
ที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันการคอร์์รััปชั่่�น โดยจััดทÓ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิ เรื่่�อง การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
(Anti-Corruption Policy and Procedures)
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจการเงิินของธนาคารยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม
อย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนดÓเนิินการเพื่่�อทบทวน
แนวทางปฏิิบััติิ โครงสร้้างการรัับผิิดชอบระบบ
บริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน และ
การตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตภายในองค์์กร
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นอกจากนี้้� ธนาคารยัังสนัับสนุุนการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นอย่่างเป็็นรููปธรรมด้้วยการทบทวนข้้อกำำ�หนดและแนวปฏิิบััติิของ
นโยบาย เรื่่�อง การให้้ การรัับของขวััญ และการเลี้้�ยงรัับรอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of
Gifts and Entertainment) ให้้สอดคล้้องตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น และสื่่�อสารนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวไปยัังพนัักงานธนาคารเพื่่�อให้้ถืือปฏิิบััติิโดยเคร่่งครััด รวมทั้้�งรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกระดัับชั้้�นร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีความโปร่่งใส ตลอดจนขอความร่่วมมืือจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ในการงด
เว้้นการให้้ของขวััญแก่่ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานธนาคาร ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันและลดโอกาสของการนำำ�มาซึ่่�งความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดคอร์์รััปชั่่�น และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต
โปร่่งใส และหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็นหลัักสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจการเงิินของธนาคาร
เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจให้้แก่่พนัักงานมากยิ่่�งขึ้้�น ธนาคารได้้จััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�เรื่่�องการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชั่่�น และหลัักการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องเรื่่�อง การให้้ การรัับของขวััญ และการเลี้้�ยงรัับรอง ไว้้ในระบบ E-Learning
ซึ่่�งพนัักงานทุุกคนต้้องเรีียนรู้้�และทำำ�บททดสอบเพื่่�อทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ด้้วยความตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล และจััด
ให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน ข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิด การประพฤติิผิิดต่่อหน้้าที่่� การทุุจริิต และการปฏิิบััติิ
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของพนัักงานธนาคาร (Whistleblowing Policy) โดยจััดให้้มีีช่่องทาง
การแจ้้งหรืือเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวโดยตรงกัับประธานกรรมการ หรืือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ตลอดจนผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะให้้ความคุ้้�มครองและปกป้้อง
ตลอดจนให้้ความเป็็นธรรมแก่่พนัักงานที่่�ทำำ�การเปิิดเผย แจ้้ง หรืือ ชี้้�ช่่องข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว รวมทั้้�ง
จะจััดเก็็บข้้อมููลการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับต่่อไป
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เศรษฐกิิจไทยฟื้้�นจากภาคการส่่งออก
เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััว
จากภาคการส่่งออกตามการเติิบโตของ
เศรษฐกิิจโลก โดยเฉพาะประเทศสหรััฐอเมริิกา
ที่่�ยัังมีีมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจผ่่านนโยบาย
การคลัังของประธานาธิิบดีีไบเดนที่่�เน้้นเพิ่่�ม
รายได้้ให้้ครััวเรืือนระดัับล่่าง และนโยบาย
การเงิินที่่�ผ่่อนคลายต่่อเนื่่�อง ทั้้�งอััตรา
ดอกเบี้้�ยต่ำำ��ลากยาวและมาตรการอััดฉีีด
สภาพคล่่อง ขณะที่่�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ต่่างๆ น่่าจะปรัับตััวดีีขึ้้�นได้้ แม้้จะมีีการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 อยู่่�เป็็นระยะๆ
นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจคู่่�ค้้าสำำคััญของไทย เช่่น
จีีน ญี่่�ปุ่่�น อาเซีียน และยุุโรป ก็็จะมีีการเติิบโต
ที่่�เร่่งแรงขึ้้�นจากปีี 2563
รายงานประจำ�ปี
2563
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ตามการฟื้้น� ตััวของการส่่งออก และมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในแต่่ละประเทศ และเมื่่อ� การส่่งออกสิินค้้าฟื้้น� ตััว ภาคการผลิิต
ก็็จะเร่่งขึ้้�น แม้้การลงทุุนในโครงการขนาดใหญ่่ในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกหรืือการลงทุุนภาคเอกชนใหม่่ๆ อาจล่่าช้้า
ตามการฟื้้�นตััวของความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน โดยเฉพาะจากนัักลงทุุนต่่างชาติิ แต่่จากกำำ�ลัังการผลิิตที่่�ขยัับขึ้้�นจะทำำ�ให้้เกิิด
การจ้้างงาน การขยายชั่่�วโมงการทำำ�งาน ส่่งผลให้้รายได้้ของครััวเรืือนและกำำ�ลัังซื้้�อโดยรวมดีีขึ้้�น ซึ่่�งสอดรัับกัับรายได้้
ภาคเกษตรที่่�มีีทิิศทางสดใสขึ้้�นตามปริิมาณผลผลิิตที่่�น่่าจะฟื้้�นตััวดีีขึ้้�นหลัังจากเผชิิญปััญหาภััยแล้้งในปีีที่่�ผ่่านมา และน่่าจะ
ส่่งเสริิมให้้การบริิโภคสิินค้้ามีีการเติิบโตที่่�ดีีขึ้้�น ตลอดจนมีีการกระจายตััวจากสิินค้้าไม่่คงทนในกลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ไปสู่่�สิินค้้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์์ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2564 ภายหลัังการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจมีีความชััดเจนและสนัับสนุุน
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคขยัับสููงขึ้้�น ในส่่วนแรงสนัับสนุุนจากนโยบายภาครััฐน่่าจะยัังมีีต่่อเนื่่�อง ทั้้�งจากมาตรการกระตุ้้�น
การบริิโภคและการท่่องเที่่�ยวในประเทศ รวมถึึงการลงทุุนภาครััฐที่่�อาจขยัับเป็็นโครงการจ้้างงานในพื้้�นที่่�ชนบทเพื่่�อให้้เกิิด
รายได้้ในท้้องที่่�ได้้ดีีขึ้้�น ในส่่วนมาตรการทางการเงิิน คาดว่่าธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จะไม่่ลดดอกเบี้้�ยเพิ่่�มเติิม
แต่่มีีแนวโน้้มจะมีีการอััดฉีีดสภาพคล่่องเพิ่่�มเติิมมาช่่วยสนัับสนุุนกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กเป็็นมาตรการที่่�ตรงจุุดแทน และ
อาจผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้สิินเชื่่�อเติิบโตได้้ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี ปััจจััยเสี่่�ยงของการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ไทยน่่าจะอยู่่�ที่่�ภาคการท่่องเที่่�ยวเป็็นหลััก เพราะกว่่าที่่�จะสามารถเปิิดประเทศให้้ต่่างชาติิเดิินทางได้้สะดวกมากขึ้้�น
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง ธุุรกิิจกลุ่่�มโรงแรม ร้้านอาหาร การขนส่่ง และภาคการค้้าปลีีกต่่างยัังประสบปััญหาขาดรายได้้ และอาจ
ทำำ�ให้้การจ้้างงาน การใช้้จ่่ายของคนในกลุ่่�มนี้้�ยัังฟื้้�นตััวช้้า โดยสรุุป สำำ�นัักวิิจััยของธนาคารมองว่่าเมื่่�อประเทศสำำ�คััญ
เริ่่�มเปิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจมากขึ้้�น แม้้โควิิด-19 ยัังคงมีีการระบาดอยู่่� แต่่ด้้วยมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจภาครััฐ ประกอบ
กัับฐานที่่�ต่ำำ��ในปีีที่่�ผ่่านมา เศรษฐกิิจโลกปีี 2564 น่่าจะฟื้้�นตััวได้้ดีี ซึ่่�งจะสนัับสนุุนการส่่งออกสิินค้้าของไทยและเป็็นปััจจััย
ผลัักดัันเศรษฐกิิจไทยไปด้้วย

ระวังเงินร้อนฉุดบาทแข็ง
แม้้เศรษฐกิิจปีี 2564 จะกำำ�ลัังฟื้้�นตััวได้้ดีีขึ้้�นผ่่านเครื่่�องยนต์์สำำ�คััญคืือภาคการส่่งออกสิินค้้า แต่่ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เป็็นตััวแปร
สำำ�คััญที่่�จะกระทบภาคการค้้าระหว่่างประเทศคืือ ค่่าเงิินบาทที่่�มีีทิิศทางแข็็งค่่าเทีียบดอลลาร์์สหรััฐฯ และอาจแข็็งค่่า
เทีียบประเทศคู่่�ค้้าสำำ�คััญรายอื่่�นๆ ของไทยด้้วย โดยเงิินบาทที่่�แข็็งค่่ามาจากสองปััจจััย ปััจจััยแรก เกิิดจากการเกิินดุุลการค้้า
ที่่�มากขึ้้�นตามการส่่งออก ขณะที่่�การนำำ�เข้้า โดยเฉพาะการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรอาจยัังไม่่เติิบโตมากนัักตามการลงทุุน
ภาคเอกชนที่่�ยัังฟื้้�นตััวช้้า และปััจจััยที่่�สอง คืือ กระแสเงิินไหลเข้้าในตลาดทุุนที่่�มากขึ้้�น ทั้้�งจากการคลายความกัังวลในวิิกฤติิ
เศรษฐกิิจ จากสภาพคล่่องที่่�ล้้นระบบตลาดการเงิินในประเทศสหรััฐฯ และอีีกหลายประเทศ ส่่งผลให้้เงิินลงทุุนเก็็งกำำ�ไร
จากต่่างชาติิเข้้ามาในตลาดหุ้้�นและตลาดพัันธบััตรไทย ซึ่่�งเงิินร้้อนหรืือเงิินลงทุุนหวัังผลกำำ�ไรระยะสั้้�นจากสภาพคล่่อง
ที่่�ล้้นเหล่่านี้้� ประกอบกัับปััจจััยพื้้�นฐานของไทยที่่�เกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััดต่่อเนื่่�อง น่่าจะมีีส่่วนสำำ�คััญให้้เงิินบาทแข็็งค่่า
ได้้เร็็วในปีี 2564 โดยสำำ�นัักวิิจััยมองว่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าได้้ถึึงร้้อยละ 5.3 จากปลายปีี 2563 หรืือไปแตะระดัับ 28.60 บาท
ต่่อดอลลาร์์สหรััฐฯ ปลายปีี 2564 อาจมีีผลให้้การส่่งออกสิินค้้าเติิบโตได้้ช้้าลงกว่่ากรณีีที่่�เงิินบาทไม่่ได้้แข็็งค่่าเช่่นที่่�
คาดนี้้� แม้้การส่่งออกรููปดอลลาร์์สหรััฐฯ ยัังเป็็นบวกตามความต้้องการที่่�ดีีขึ้้�นในตลาดโลก เงิินบาทที่่�แข็็งค่่าเร็็วและแรง
อาจดููเป็็นไปได้้ยาก แต่่หากดููภาพการเคลื่่�อนไหวของเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าเทีียบดอลลาร์์สหรััฐฯ หลัังวิิกฤติิการเงิินโลก
ในปีี 2551 ช่่วงที่่�ธนาคารกลางสหรััฐฯดำำ�เนิินมาตรการ Qualitative Easing (QE) ต่่อเนื่่�องและหลัังจากตลาด
คลายความกัังวลต่่อสภาพคล่่องรููปดอลลาร์์สหรััฐฯ อาจได้้เห็็นเงิินร้้อนท่่วมตลาดเกิิดใหม่่อีีกรอบ ผู้้�ส่่งออกอาจ
ลองหาผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยงจากเงิินบาทแข็็งและหาทางถืือเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯไว้้ใช้้จ่่ายมากกว่่า
แลกกลัับเป็็นเงิินบาทเพื่่�อลดต้้นทุุนจากการแลกเปลี่่�ยนเงิิน

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564
ในปีี 2564 คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยจะขยายตััวร้้อยละ 2.6 ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากที่่�หดตััวร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563 โดยอาจเห็็น
เศรษฐกิิจไทยเริ่่�มขยายตััวจากช่่วงเวลาเดีียวกัันปีีที่่�ผ่่านมาได้้ในไตรมาสที่่�สองปีี 2564 แต่่ภาพของเศรษฐกิิจที่่�ฟื้้�นตััวน่่าจะ
มีีความชััดเจนในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง โดยแรงสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจเติิบโตได้้ดีีกว่่าคาดน่่าจะมาจากการแจกจ่่ายวััคซีีนได้้ทั่่�วถึึง
ที่่�จะช่่วยให้้ภาคการท่่องเที่่�ยวกลัับมาได้้เร็็ว ขณะที่่�ปััจจััยเสี่่�ยงของเศรษฐกิิจไทยยัังคงเหมืือนปีี 2563 ได้้แก่่ ปััญหาการเมืือง
เงิินบาทที่่�แข็็งค่่า การระบาดของโรคโควิิด-19 รอบสอง และสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐฯและจีีนที่่�อาจดำำ�เนิินต่่อ แม้้นายโจ
ไบเดนเป็็นประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ รวมถึึงกระแสกีีดกัันโลกาภิิวััตน์์ที่่�ประเทศต่่างๆ อาจเลืือกใช้้สิินค้้าในประเทศเพื่่�อสนัับสนุุน
การจ้้างงานและธุุรกิิจในประเทศ หรืือแม้้แต่่สนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยวภายในหรืือกีีดกัันการเดิินทางออกนอกประเทศแม้้มีี
วััคซีีนโควิิด เพื่่�อสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวในประเทศและป้้องกัันเงิินรั่่�วไหลออกไปใช้้จ่่ายต่่างประเทศ
ซึ่่�งประเทศไทยเป็็นประเทศเปิิดขนาดเล็็กจะได้้รัับผลเชิิงลบจากปััจจััยต่่างประเทศผ่่านการแข็็งค่่าของเงิินบาทและการกีีดกััน
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การค้้ามากกว่่าปััจจััยการเมืืองหรืือการระบาดรอบสอง คงต้้องฝากความหวัังกัับทั้้�งกระทรวงการคลัังและธปท.ในการสกััด
เงิินร้้อน หรืือหามาตรการเร่่งให้้เกิิดความต้้องการเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯเพื่่�อไปลงทุุนต่่างประเทศ เพื่่�อชะลอการแข็็งค่่าของ
เงิินบาท แต่่สำำ�นัักวิิจััยเชื่่�อว่่ามาตรการเหล่่านี้้�คงยากที่่�จะต้้านทานกระแสเงิินร้้อนได้้ เศรษฐกิิจไทยที่่�กำำ�ลัังฟื้้�นตััวในปีีหน้้า
อาจเป็็นในลัักษณะที่่�ฟื้้�นเพีียงภาคการส่่งออก แต่่อุุปสงค์์ในประเทศยัังอ่่อนแอหรืือฟื้้�นตััวช้้า โดยเฉพาะกลุ่่�มธุุรกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ที่่�ยัังมีีปััญหายอดขายเติิบโตช้้า หนี้้�เสีียที่่�สููงขึ้้�นในระบบอาจส่่งผลให้้ธนาคารพาณิิชย์์
ระมััดระวัังในการปล่่อยสิินเชื่่�อธุุรกิิจ ประกอบกัับหนี้้�ครััวเรืือนที่่�ยัังสููงมีีผลให้้คนระมััดระวัังการใช้้จ่่าย ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ยัังไม่่กลัับขึ้้�นไปเป็็นปกติิส่่งผลให้้รายได้้ยัังไม่่กลัับไปในช่่วงก่่อนโควิิด ซึ่่�งในปีีหน้้านี้้� อาจยัังคงเห็็นภาพเศรษฐกิิจไทย
ที่่�แม้้กำำ�ลัังฟื้้�นตััว แต่่จะเริ่่�มที่่�ภาคส่่งออกก่่อนที่่�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจจะส่่งผ่่านมาช่่วยพยุุงภาคในประเทศ และอาจเห็็น
เศรษฐกิิจในประเทศที่่�แข็็งแกร่่งชััดเจนมากขึ้้�นในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง ก่่อนที่่�เศรษฐกิิจไทยจะฟื้้�นตััวได้้ชััดเจนดัังเช่่นช่่วงก่่อนวิิกฤติิ
โควิิด-19 ในปีี 2565

ธุรกิจรายย่อย
ในปีี 2563 ธุุรกิิจรายย่่อยของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในการขยายการให้้บริิการลููกค้้า
ผ่่านช่่องทางดิิจิทัิ ลั (Digital) โดยธนาคารเป็็น 1 ใน 6 ธนาคารแรกที่่�ผ่า่ นการทดสอบการให้้บริิการทางการเงิินที่่�นำำ�กระบวนการ
ทำำ�ความรู้้�จัักลููกค้้าด้้วยวิิธีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้ภายใต้้สภาพแวดล้้อมการให้้บริิการที่่�จำำ�กััด (e-KYC Sandbox) ธนาคาร
ได้้พััฒนาการให้้บริิการอัันเป็็นการเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ (Paradigm) ของผู้้�บริิโภคไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยออกโครงการ
ต่่างๆ เช่่น บริิการเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนประสบการณ์์ของลููกค้้า
ให้้หัันมาเลืือกใช้้บริิการผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือแทนการใช้้บริิการที่่�สาขา ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้้องการ
ทางการเงิินของลููกค้้าได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
นัับจากการเปิิดตััว CIMB Thai Digital Banking ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชั่่�นบนโทรศััพท์์มืือถืือเมื่่�อปลายปีี 2561 ธนาคาร
สามารถขยายฐานผู้้�ใช้้และธุุรกรรมผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีียอดดาวน์์โหลดใช้้บริิการอยู่่�ที่่� 185,000 ราย
ในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 2.5 เท่่าจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา และสััดส่่วนการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นเพิ่่�มขึ้้�น
จากไม่่เกิินร้้อยละ 20 เมื่่อ� ต้้นปีี 2562 มาเป็็นสััดส่ว่ นกว่่าร้้อยละ 60 ณ ปลายปีี 2563 ในขณะเดีียวกััน การเปิิดบัญ
ั ชีีผ่่านช่่องทาง
ดิิจิิทััล ซึ่่�งเริ่่�มให้้บริิการร่่วมกัับ Counter Service ได้้รัับกระแสตอบรัับเป็็นอย่่างดีี โดยภายใน 6 เดืือนนัับจากเริ่่�มเปิิดให้้
บริิการ ยอดเปิิดบััญชีีผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 60 ของยอดเปิิดบััญชีีทั้้�งหมดของธนาคารในปีี 2563
อีีกทั้้�งธนาคารได้้เพิ่่�มบริิการในแอปพลิิเคชั่่�น CIMB Thai Mobile Lending ตลอดจนเปิิดตััวแอปพลิิเคชั่่�น CIMB Thai
Auto Cash เพื่่�อให้้บริิการสิินเชื่่�อรถยนต์์ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�สนองความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�ม Wealth มากขึ้้�น จากการที่่�เป็็นธนาคารแรก
ในกลุ่่�มซีีไอเอ็็ ม บีีที่่� เ ปิิ ดตัั ว แอปพลิิ เ คชั่่� น myWealth ซึ่่� ง เป็็ น แพลตฟอร์์ ม เพื่่� อ การวางแผนการลงทุุ น ทางการเงิิ น
โดยธนาคารยัังคงสามารถรัักษาพลวััตของการเป็็นหนึ่่�งในธนาคารแห่่งแรกๆในประเทศที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อระบบกัับระบบงาน
FundConnext ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อนำำ�เสนอกองทุุนรวมของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนต่่างๆ
(Open Architecture) ทำำ�ให้้ลููกค้้าทั่่�วประเทศสามารถซื้้�อและบริิหารจััดการพอร์์ตการลงทุุนได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
ในด้้านผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน ธนาคารยัังคงสามารถรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดซื้้�อขายตราสารหนี้้�สำำ�หรัับนัักลงทุุนทั่่�วไป
โดยมีีส่่วนแบ่่งตลาดกว่่าร้้อยละ 50 ตลอดจนประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�ในตลาดแรกมููลค่่า
1 พัันล้้านบาทผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นบนโทรศััพท์์มืือถืือภายในเวลาเพีียง 6 เดืือนหลัังจากเปิิดให้้บริิการ นัับเป็็นรายแรกๆใน
ประเทศ อีีกทั้้�งได้้คััดสรรผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนที่่�หลากหลายทั้้�งตลาดแรกและตลาดรอง โดยนำำ�เสนอเฉพาะตราสารหนี้้�
ที่่�มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือสููงกว่่าหรืือเทีียบเท่่าระดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ (Investment Grade) ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะพััฒนาและ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลมากขึ้้�น ทั้้�งตราสารหนี้้�สำำ�หรัับนัักลงทุุนทั่่�วไปและตราสารหนี้้�ที่่�เป็็นหุ้้�นกู้้�
อนุุพัันธ์์แฝง
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญในการขยายธุุรกิิจในปีี 2563 ธนาคารได้้เข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับ
องค์์ ก รต่่ า งๆเช่่ น การเริ่่� ม เป็็ น พัั น ธมิิ ต รกัั บ Sompo Insurance Thailand การร่่ ว มกัั บ Counter Service
ในการให้้บริิการเปิิดบััญชีีดิิจิิทััล อีีกทั้้�งยัังคงให้้บริิการสิินเชื่่�อบนโทรศััพท์์มืือถืือร่่วมกัับกลุ่่�มฟิินเทค (Fintech) 9F
และ NEO Money ความร่่ ว มมืือกัั บ พัั น ธมิิ ต รในการให้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นช่่ อ งทางดิิ จิิ ทัั ล ช่่ ว ยเสริิ ม การพัั ฒ นาและ
รายงานประจำ�ปี
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สร้้างความพร้้อมของธนาคารสู่่�การเป็็น Digital API Gateway ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ธนาคารสามารถบููรณาการระบบ
บริิการหลัักของธนาคารกัับระบบของพัันธมิิตรในอนาคต โดยอ้้างอิิงกัับตลาดได้้รวดเร็็วขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีสำำ�หรัับลููกค้้าโดยรวม
ในปีี 2563 ธนาคารได้้รัับรางวััลต่่างๆ ได้้แก่่ รางวััลจาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้้วยรางวััล
Consumer Finance Product of the Year สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ Debt Consolidation ที่่�นำำ�เสนอร่่วมกัับ NEO Money
และรางวััล Wealth Management Platform of the Year สำำ�หรัับบริิการ Wealth ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างยิ่่�ง
อีีกทั้้�งธุุรกิิจ Wealth ของธนาคารยัังได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards
2020 ส่่งท้้ายปีีไปกัับรางวััล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail
Banking Innovation Awards 2020 จากการให้้บริิการบััญชีี Chill D Savings Account ที่่�เป็็นระบบดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ
ที่่�มุ่่�งตอบโจทย์์ลููกค้้ากลุ่่�ม Gen-Y
ธนาคารได้้มีีการพััฒนารุุดหน้้าอย่่างมากในด้้านของข้้อมููลในปีี 2563 โดยอาศััยความเชี่่�ยวชาญของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ทีีมพััฒนาข้้อมููลของธนาคารสามารถสร้้างโมเดลต่่างๆโดยใช้้ การเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง (Machine-Learning) เพื่่�อพััฒนา
แคมเปญผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับลููกค้้า Wealth โดยเฉพาะ ส่่งผลให้้มููลค่่าการลงทุุนเติิบโตร้้อยละ 40 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
สำำ�หรัับปีี 2564 ธนาคารจะยัังคงพััฒนาด้้านข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป โดยสร้้างโมเดลใหม่่ๆที่่�มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการและ
คำำ�แนะนำำ�การลงทุุนที่่�เจาะจงตััวลููกค้้าอย่่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากนี้้� จะมีีการสร้้างโมเดลที่่�เป็็นเทคนิิค
การจำำ�แนกประเภทข้้อมููล (Prediction Model) ด้้วยการใช้้เครื่่�องมืือช่่วยวิิเคราะห์์การนำำ�เสนอแคมเปญต่่างๆตามลัักษณะ
ของลููกค้้าได้้แก่่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ธนาคารสามารถดำำ�เนิินการ
และให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์อย่่างทัันทีีทัันใด (real-time) และสนองตอบความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละรายได้้อย่่างดีี
นอกจากนี้้� ตามประกาศของธปท. ในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ธนาคารได้้ออกมาตรการผ่่อนผัันการชำำ�ระหนี้้�เพื่่�อช่่วยเหลืือและเยีียวยาลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
ได้้แก่่ การพัักการชำำ�ระหนี้้�/ชะลอการชำำ�ระหนี้้�และการปรัับโครงสร้้างหนี้้� การดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่างๆดัังกล่่าว
เป็็นไปด้้วยดีีและเทีียบเคีียงได้้กัับมาตรการของธนาคารอื่่�นๆ
ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ธุุรกิิจธนาคารประสบกัับปััญหาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่างๆมากมาย อัันเป็็นผลจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ยอดอนุุมััติิสิินเชื่่�อธุุรกิิจรายย่่อยของธนาคารหดตััวร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากตลาด
ขาดความเชื่่�อมั่่�นในสถานการณ์์ที่่�ยัังไม่่คลี่่�คลาย ประกอบกัับการใช้้หลัักเกณฑ์์การให้้สิินเชื่่�อที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น สำำ�หรัับ
ปีี 2564 ธนาคารมุ่่�งที่่�จะพลิิกฟื้้�นผลประกอบการธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย โดยตั้้�งเป้้าสร้้างรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ยเพิ่่�มเกืือบ
ร้้อยละ 20 จากปีีที่่�ผ่่านมา และคาดว่่าจะสามารถรัักษาอััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (Net Interest
Margin - NIM) ที่่�ร้้อยละ 5.3 ในขณะที่่�มุ่่�งเน้้นการบริิการทางการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Financing)
โดยการอาศััยจุุดแข็็งของธนาคารและการหาจัังหวะโอกาสทางธุุรกิิจ
ในปีี 2564 ธุุรกิิจรายย่่อยจะยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพด้้านดิิจิิทััลเพื่่�อสร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของธนาคารในการมุ่่�งสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิิทััลที่่�ลููกค้้าเลืือกใช้้ โดยจะขัับเคลื่่�อนการเติิบโตผ่่าน
ผลิิตภััณฑ์์หลััก 3 กลุ่่�มด้้วยช่่องทางดิิจิิทััล ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับลููกค้้า Wealth สิินเชื่่�อดิิจิิทััล และ เงิินฝากดิิจิิทััลธนาคาร
จะรุุกนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินใหม่่ๆที่่�มุ่่�งตอบสนองลููกค้้ากลุ่่�ม Wealth ซึ่่�งรวมถึึงการจััดหาผลิิตภััณฑ์์การ
ลงทุุนตลาดต่่างประเทศด้้วย นอกจากนี้้� ธนาคารอยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อดิิจิิทััลตามประกาศ
ของธปท. ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ธนาคารมีีประสิิทธิิภาพในการขยายสิินเชื่่�อมากขึ้้�น โดยลููกค้้าสามารถขอสิินเชื่่�อผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล
เต็็มรููปแบบโดยใช้้เอกสารน้้อยลง

ธุรกรรมการเงิน
ธุุรกรรมการเงิินของธนาคาร รัับผิิดชอบการบริิการและผลิิตภััณฑ์์ธุุรกรรรมการเงิินแก่่กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจ บััญชีีเงิินฝาก
สำำ�หรัับธุุรกิิจ ธุุรกรรมการรัับจ่่ายเงิินทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยเน้้นการออกแบบบริิการและผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์
ความต้้องการของลููกค้้าและช่่วยให้้การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินของลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึงการนำำ�เสนอ
การใช้้งานผ่่านช่่องทางที่่�ลููกค้้าจะได้้รัับความสะดวกมากขึ้้�นด้้วย
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ในปีี 2563 ธุุรกรรมการเงิิน ได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติิ 2 รางวััลจากงาน Digital CX Awards 2020 จััดโดย The Digital
Banker ได้้แก่่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์์ที่่�ผู้้�ใช้้ได้้รัับจากบััญชีี CIMB
Biz Account ที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็นบััญชีีธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับธุุรกิิจ โดยเป็็นบััญชีีกระแสรายวัันที่่�ให้้ดอกเบี้้�ย
ที่่�น่่าพอใจ ไม่่ต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมการโอนจ่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ไม่่มีีเงื่่�อนไขแอบแฝง และให้้สิิทธิิพิิเศษ
ที่่�เหนืือกว่่าบััญชีีธุุรกิิจโดยทั่่�วไป บนแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลทั้้�งบนคอมพิิวเตอร์์และโทรศััพท์์มืือถืือ นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับรางวััล
Highly Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนำำ�เสนอนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด
นัับเป็็นความภาคภููมิิใจที่่�ได้้รัับจากความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งมอบประสบการณ์์ทางการเงิินที่่�ดีีที่่�สุุดให้้ลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้า
ได้้รัับประสบการณ์์ที่่�เหนืือความคาดหวััง
สำำ�หรัับปีี 2564 ธุุรกรรมการเงิินยัังคงมุ่่�งพััฒนาบริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น พร้้อมปรัับตามสถานการณ์์ รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของลููกค้้าและเทคโนโลยีี ภายใต้้บริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยจะเป็็นธนาคารที่่�เป็็น Partner พร้้อมเคีียงข้้างเพื่่�อช่่วยให้้
การทำำ�ธุุรกรรมการเงิินของลููกค้้าธุุรกิิจมีีความคล่่องตััวขึ้้�น ง่่ายขึ้้�น และคุ้้�มค่่าที่่�สุุดด้้วยบริิการ Cash Payment &
Collection Platform ที่่�ผสานเทคโนโลยีีการรัับจ่่ายเงิินผ่่าน QR Code และใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบพร้้อมเพย์์
เข้้ากัับการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินบนแพลตฟอร์์มของธุุรกิิจเอง
ในส่่วนของธุุรกรรมระหว่่างประเทศ ธนาคารยัังพร้้อมช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ ด้้วยบริิการธุุรกรรมการค้้าต่่างประเทศ
CIMB Biz Export ที่่�ไม่่ต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมการทำำ�ธุุรกรรมการค้้าระหว่่างประเทศ การโอนและรัับเงิินต่่างประเทศ
อีีกทั้้�งหากต้้องการฝากเป็็นสกุุลเงิินสหรััฐฯ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของค่่าเงิิน บััญชีี CIMB Biz US Dollar
ก็็ยัังคงเป็็นบััญชีีที่่�ตอบโจทย์์อย่่างดีี และให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆอัันเป็็นการส่่งมอบสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้าธุุรกิิจของธนาคาร
นอกจากนี้้� อีีกกลยุุทธ์์หลัักที่่�ธุุรกรรมการเงิินจะใช้้ขัับเคลื่่�อนในปีี 2564 คืือการใช้้เครืือข่่ายในอาเซีียนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
มาพััฒนาการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน เพื่่�อตอกย้ำำ��ความเป็็น ASEAN Bank ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ได้้แก่่ การที่่�ธนาคารได้้รัับความไว้้วางใจให้้เป็็นธนาคารหลัักในการพััฒนาการใช้้ QR Code ระหว่่างประเทศไทย-มาเลเซีีย
และร่่วมเป็็นธนาคารหลัักในการพััฒนาการใช้้ QR Code ระหว่่างประเทศไทย-อิินโดนีีเซีีย ในส่่วนของธุุรกรรมการค้้า
ระหว่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซีียน ได้้มีีการปรัับกระบวนการการทำำ�งานระหว่่างกัันของธนาคารในกลุ่่�ม
เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้อย่่างมั่่�นใจ ง่่ายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ – บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย แบ่่งกลุ่่�มงานออกเป็็น 3 กลุ่่�มใหญ่่ ได้้แก่่
บรรษััทธุุรกิิจ ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน และวาณิิชธนกิิจ เพื่่�อให้้บริิการทางการเงิินแก่่กลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ได้้ครอบคลุุม
ทุุกผลิิตภััณฑ์์ โดยเน้้นการทำำ�งานเป็็นทีีมเดีียวกััน มีีการวางแผนการขายและการบริิหารดููแลบััญชีีลููกค้้าหลัักร่่วมกััน
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถและคุุณภาพของการให้้บริิการให้้สามารถตอบสนองตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าได้้
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ตลอดจนสามารถสร้้างรายได้้และประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ธนาคาร
ในปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยประสบกัับภาวะหดตััว เนื่่�องจากวิิกฤตโรคระบาดโควิิด-19 อย่่างไรก็็ดีี ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ยัังคง
สร้้างรายได้้รวมเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา อีีกทั้้�งสามารถรัักษาฐานสิินเชื่่�อลููกค้้ารายใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีียอดอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อใหม่่ประมาณ 22 พัันล้้านบาท ส่่งผลให้้มีีรายได้้ดอกเบี้้�ยเติิบโตประมาณร้้อยละ 13 และ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมเติิบโตร้้อยละ 22
ที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในการควบคุุมคุุณภาพลููกหนี้้�สิินเชื่่�อทั้้�งรายเดิิมและการอนุุมััติิ
รายใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพดีี การติิดตามดููแลลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดโดยใช้้สััญญาณเตืือนล่่วงหน้้าในการบริิหารจััดการคุุณภาพหนี้้�
ก่่อนที่่�จะเป็็นหนี้้�ที่่�มีีปััญหา รวมถึึงการแก้้ไขและเร่่งรััดการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�มีีปััญหาโดยทีีมงานเฉพาะที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
อย่่างไรก็็ตาม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้ในปีี 2563 ธุุรกิิจขนาดใหญ่่มีีหนี้้�ที่่�มีีปััญหาเพิ่่�มขึ้้�น
ค่่อนข้้างมาก ดัังนั้้�น ธุุรกิิจขนาดใหญ่่จึึงมุ่่�งเน้้นที่่�จะควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานให้้ต่ำำ��กว่่างบประมาณ ซึ่่�งสามารถ
ลดลงได้้ตามแผนงานที่่�วางไว้้

รายงานประจำ�ปี
2563

39

รายได้้ส่่วนใหญ่่ยัังคงมาจากลููกค้้ากลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อธนาคารและไว้้วางใจให้้ธนาคารเป็็นผู้้�ให้้บริิการหลััก รวมทั้้�ง
กลุ่่�มที่่�มีีแผนการขยายธุุรกิิจไปยัังอาเซีียน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแนวคิิดที่่�ว่่า “Be More Relevant to Important
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จในการขยายธุุรกิิจไปยัังประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน และ CLMV (กััมพููชา ลาว เมีียนมา
เวีียดนาม) อย่่างเด่่นชััด จากการที่่�ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย เป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ที่่�มีีศัักยภาพทางด้้าน
เงิินทุุน บุุคลากร และเครืือข่่ายพัันธมิิตรในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ธุุรกิิจ
กัับกลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีเครืือข่่ายการลงทุุนสููงทั้้�งในประเทศและการขยายการลงทุุนไปยัังต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในอาเซีียน โดยสามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้รวดเร็็วและให้้บริิการได้้ตรงตามความคาดหวััง ทั้้�งนี้้�ธนาคาร
ได้้ร่่วมมืือกัับธนาคารในกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ขยายฐานรายได้้ให้้กัับกลุ่่�มในต่่างประเทศได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษััทธุุรกิิจของธนาคารให้้บริิการทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินครบวงจร เช่่น การให้้สิินเชื่่�อหมุุนเวีียน
ในกิิจการทั่่�วไป สิินเชื่่�อเพื่่�อการลงทุุนในสิินทรััพย์์ถาวร สิินเชื่่�อโครงการ และสิินเชื่่�อเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศ รวมทั้้�ง
บริิการทางการเงิินอื่่�น ๆ ที่่�มีีความหลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการจััดการด้้านการเงิิน หรืือการปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
แก่่กลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ครอบคลุุมภาคธุุรกิิจที่่�หลากหลาย อาทิิ ภาคธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์ ภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์และขนส่่ง เป็็นต้้น ในขณะที่่�ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV ให้้บริิการทางการเงิินครอบคลุุม
ลููกค้้าสถาบัันการเงิินทั้้�งประเภทธุุรกิิจธนาคาร และธุุรกิิจสถาบัันการเงิินอื่่�น เช่่น ธุุรกิิจลิิสซิ่่�ง ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจหลััก
ทรััพย์์จััดการกองทุุน ธุุรกิิจประกัันภััย เป็็นต้้น ลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าที่่�มีีความผููกพัันอัันยาวนานกัับธนาคาร ธนาคาร
จึึงเป็็นเสมืือนพัันธมิิตรทางธุุรกิิจผู้้�อยู่่�เคีียงข้้างและให้้การสนัับสนุุนลููกค้้าในการประกอบธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ควบคู่่�ไปกัับการเป็็นสื่่�อกลางในการมอบโอกาสทางธุุรกิิจและการลงทุุนโดยผ่่านเครืือข่่ายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
บรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV ได้้ศึึกษาข้้อมููลธุุรกิิจและภาวะอุุตสาหกรรมอย่่างใกล้้ชิิด
ร่่วมกัับสำำ�นัักวิิจััย และร่่วมมืือกัับบริิหารความเสี่่�ยงในการขยายสิินเชื่่�อไปยัังธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในประเภทอุุตสาหกรรมที่่�มีี
แนวโน้้มความเสี่่�ยงต่ำำ�� การมุ่่�งเน้้นลููกค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีฐานะการเงิินแข็็งแกร่่ง และมีีแผนการขยายการลงทุุนไปยัังอาเซีียน
รวมทั้้�งการให้้สิินเชื่่�อที่่�สามารถสร้้างรายได้้ต่่อเนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์และธุุรกรรมอื่่�น (Cross-selling) เช่่น สิินเชื่่�อโครงการ
ขนาดใหญ่่ ที่่�ช่่วยสร้้างรายได้้ครบวงจร ทั้้�งรายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ค่่าธรรมเนีียม รายได้้ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน รวมถึึง
รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ธุุรกรรมการเงิิน เครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง การประกัันการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�และ
ตราสารทุุน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านการเงิินของลููกค้้าในทุุกรููปแบบ
สำำ�หรัับแผนธุุรกิิจที่่�จะก้้าวไปข้้างหน้้านัับจากปีี 2564 เป็็นต้้นไป บรรษััทธุุรกิิจและธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ
CLMV มุ่่�งเน้้นการสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารและวางแผนการขายให้้กัับลููกค้้าหลััก
(Key Account Management and Planning) เพื่่�อสร้้างรายได้้ประจำำ� (Recurring Income) ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
รายได้้ต่่อเนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์และธุุรกรรมอื่่�น (Cross-selling) โดยใช้้กลยุุทธ์์การวางแผนมุ่่�งเน้้นหารายได้้จากกลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�สำำ�คััญที่่�คััดเลืือกขึ้้�นมาเป็็นหลััก ควบคู่่�ไปกัับการขยายฐานลููกค้้าใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ โดยยัังคงเน้้นการรัักษาคุุณภาพ
สิินทรััพย์์ที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาทุุกปีี นอกจากนี้้� ยัังคงเดิินหน้้าขยายธุุรกิิจและการให้้บริิการในระดัับอาเซีียน ตลอดจน
การเพิ่่�มธุุรกิิจจากลููกค้้าต่่างประเทศที่่�เข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย ภายใต้้การผสานพลัังความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ในประเทศต่่างๆต่่อไป

วาณิชธนกิจ
วาณิิชธนกิิจของธนาคารประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์ ความสามารถ และความชำำ�นาญในธุุรกิิจซึ่่�งมุ่่�งเน้้นที่่�
จะนำำ�เสนอทางเลืือกทางการเงิินที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้าและเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และ/หรืือ จััดหาแหล่่งเงิินทุุน
ซึ่่�งรวมถึึงการระดมทุุนทางธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� วาณิิชธนกิิจยัังได้้ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับบรรษััทธุุรกิิจในการจััดการเงิินกู้้�สำำ�หรัับสิินเชื่่�อขนาดใหญ่่และสิินเชื่่�อ
โครงการบางราย เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้มากที่่�สุุด
ธนาคารยัังได้้มีีการเสริิมสร้้างจุุดแข็็งอย่่างต่่อเนื่่�องร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ในการจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในแต่่ละอุุตสาหกรรมเป็็นผู้้�ดููแล โดยประสานงานแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และข้้อมููลอุุตสาหกรรมในระดัับอาเซีียน เพื่่�อให้้สามารถ
40

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

นำำ�เสนอบริิการทางการเงิินแก่่ลููกค้้าอย่่างครบวงจร ซึ่่�งรวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์และคำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ดัังนั้้�น จึึงสามารถเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และเพิ่่�มมููลค่่าธุุรกิิจให้้กัับลููกค้้า รวมทั้้�งการพััฒนา
ความสามารถในการแข่่งขัันและการคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมทางการเงิินต่่างๆที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้าด้้วย
การผนึึกกำำ�ลัังของบรรษััทธุุรกิิจ ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิิชธนกิิจ ร่่วมกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
ในระดัับอาเซีียน จะทำำ�ให้้ธนาคารมีีศัักยภาพในการก้้าวสู่่�การเป็็นธนาคารที่่�สำำ�คััญและมีีความหมายสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อธนาคาร นัับเป็็นความก้้าวหน้้าอีีกขั้้�นในการร่่วมกัันก้้าวสู่่�ธุุรกิิจการลงทุุนในระดัับอาเซีียน
ในปีี 2563 การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน ธุุรกรรมตราสารทุุนของธนาคารได้้
ลดลงตามสภาวะตลาด อย่่างไรก็็ดีี ธุุรกรรมตราสารหนี้้�ของธนาคารยัังคงเติิบโต และทำำ�รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจนเป็็นสถิิติิสููงสุุด
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 ธนาคารมีีธุุรกรรมสำำ�คััญๆที่่�ประสบความสำำ�เร็็จดัังนี้้�

ตราสารหนี้้�
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี
2563

หน้้าที่่�
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย/
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย/
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย/
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย/
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�ร่่วมจััดการการจััดจำำ�หน่่าย
ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย

มููลค่่ารวม
(ล้้านบาท)
32,500.00
20,400.00
10,163.33
8,455.65
6,787.20
4,487.98
4,000.00
2,913.76
2,097.40
1,916.22
1,916.00
1,842.71
1,600.00
1,377.67
1,100.00
737.00
620.00
584.10
451.70
333.33
318.00
159.60
100.00
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ตราสารทุุน
บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ภิิรััชออฟฟิิศ
(เพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 1)

หน้้าที่่�
ผู้้�ร่่วมจััดจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ
(CIMB Investment Bank
Berhad)
ตััวแทนจำำ�หน่่าย

มููลค่่ารวม
(ล้้านบาท)
78,124.20
2,737.61

พาณิชย์ธนกิจ
พาณิิชย์์ธนกิิจของธนาคารให้้บริิการลููกค้้าวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) โดยมุ่่�งเน้้นลููกค้้าที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานครเป็็นหลััก ด้้วยโปรแกรมสิินเชื่่�อตลอดจนการพิิจารณาวงเงิินสิินเชื่่�อให้้มีีความเหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้าเพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายของลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม
ท่่ า มกลางสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ในปีี 2563 พาณิิ ชย์์ ธ นกิิ จ ได้้ มีี การปรัั บ แนวทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเน้้นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกค้้าเดิิมแทนการขยายสิินเชื่่�อใหม่่ อีีกทั้้�งยัังเร่่งดำำ�เนิินการตามนโยบายของ
ภาครััฐและมาตรการความช่่วยเหลืือต่่างๆของธปท. ในการแบ่่งเบาภาระและช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจในภาวะ
เศรษฐกิิจช่่วงนี้้�ต่่อไปได้้ สำำ�หรัับปีี 2564 ที่่�มีีการแพร่่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ต้้นปีีแนวทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของพาณิิชย์์ธนกิิจยัังคงมุ่่�งเน้้นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกค้้าเดิิม และพร้้อมดำำ�เนิินการตามมาตรการให้้
ความช่่วยเหลืือของทางการและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือและประคัับประคองธุุรกิิจของลููกค้้าให้้ผ่่านพ้้น
วิิกฤตการณ์์นี้�้ไปได้้

ธุรกิจบริหารเงิน
ธุุรกิิจบริิหารเงิินของธนาคารจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมสิินทรััพย์์หลายประเภท เพื่่�อช่่วยลููกค้้า
บริิหารความเสี่่�ยง การลงทุุน และหนี้้�สิิน ตลอดจนระดมทุุนผ่่านตลาดตราสารหนี้้� นอกจากนี้้�ยัังทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการ
การระดมเงิินและบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร ให้้สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องและใช้้ประโยชน์์
สููงสุุดจากสิินทรััพย์์ตามกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�กำำ�หนด
ปีี 2563 เป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่�ธุุรกิิจบริิหารเงิินประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน โดยมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอััตราที่่�สููง
กว่่าเป้้าหมาย แม้้ว่่าจะเกิิดวิิกฤตด้้านสุุขภาพทั่่�วโลก (โรคโควิิด-19) ความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองในประเทศ และการชะลอตััว
ทางเศรษฐกิิจ
ความสำำ�เร็็จในปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากปััจจััยต่่อไปนี้้�
- ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีระหว่่าง ธุุรกิิจบริิหารเงิิน และหน่่วยงานธุุรกิิจอื่่�น ๆ ในธนาคาร
- 	คุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหนืือกว่่า และการบริิหารจััดการในตลาดตราสารอนุุพัันธ์์ ตราสารหนี้้� ตราสารทุุน และ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ผลงานเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 9 รางวััล ดัังนี้้�
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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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

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
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเป็็นหนึ่่�งในผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในตลาดทุุนของประเทศไทยในปีี 2563 ดัังต่่อไปนี้้�
•	อัันดัับที่่� 1 ด้้านมููลค่่าการซื้้�อขายตราสารหนี้้� (ที่่�มีีอายุุคงเหลืือ > 1 ปีี) โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 11.5
•	อัันดัับที่่� 1 ด้้านมููลค่่าการซื้้�อขายตราสารหนี้้�ในตลาดรอง (สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย) โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาด
ร้้อยละ 43.7
•	อัันดัับที่่� 1 ด้้านมููลค่่าการออกหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 36.3
•	อัันดัับที่่� 3 ด้้านการเป็็นผู้้�รัับประกัันการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�ในตลาดแรก โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ
12.3 และเป็็นธนาคารแห่่งแรกในประเทศไทยที่่�เปิิดให้้ลููกค้้าจองซื้้�อตราสารหนี้้�ในตลาดแรกผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นมืือถืือ
โดยมีียอดจองซื้้�อผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นจากนัักลงทุุนรายย่่อย รวมทั้้�งสิ้้�น 1,147 ล้้านบาท
สำำ�หรัับเส้้นทางสู่่�เป้้าหมายปีี 2567 ธุุรกิิจบริิหารเงิินมุ่่�งหวัังการเป็็น ‘Thailand Top Treasury House’ สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้า
ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และ ‘Best Investment House’ สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อย โดยได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
บรรลุุเป้้าหมายดัังต่่อไปนี้้�
1) เสริิมสร้้างการทำำ�งานร่่วมกัันกัับพัันธมิิตรหน่่วยธุุรกิิจ เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าให้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น โดยการทำำ�งาน
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อระบุุความต้้องการของลููกค้้าและจััดหาโซลููชั่่�นที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
ก.		ธุุรกิิจรายใหญ่่ การป้้องกัันความเสี่่�ยง (อััตราแลกเปลี่่�ยน อััตราดอกเบี้้�ย ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์) โซลููชั่่�นการลงทุุน
(ตราสารหนี้้� หุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์) และการระดมทุุน (ผ่่านตลาดทุุน) สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กรและสถาบััน
ข.		ธุุรกิิจรายย่่อย โซลููชั่่�นการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�มีีความมั่่�งคั่่�ง และผู้้�มีีความมั่่�งคั่่�งพิิเศษ เช่่น
ตราสารหนี้้� (ในประเทศ/ต่่างประเทศ) หุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ บริิการรัับฝากทรััพย์์สิิน บััญชีีเงิินฝากเงิินตราต่่างประเทศ
และการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
2)	ขยายแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล พััฒนาช่่องทางการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบดิิจิิทััล ได้้แก่่ (ก) Web Application สำำ�หรัับ
ลููกค้้าภายใน ได้้แก่่ พนัักงานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรืือ แอปพลิิเคชั่่�นมืือถืือ สำำ�หรัับลููกค้้าภายนอก
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและสนัับสนุุนการขายข้้ามผลิิตภััณฑ์์ของธุุรกิิจบริิหารเงิิน อัันจะเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบริิการ และยกระดัับประสบการณ์์ลููกค้้า

ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด						

ธนาคาร
ธนาคารกรุุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์
ธนาคารกรุุงไทย
ธนาคารกสิิกรไทย
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต

รายงานประจำ�ปี
2563

สิินทรััพย์์

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
(ร้้อยละ)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
เงิินรัับฝาก (ร้้อยละ)

หน่่วย (ล้้านบาท)
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
แก่่ลููกหนี้้�และ ส่่วนแบ่่ง
ดอกเบี้้�ย ตลาด
ค้้างรัับสุุทธิิ (ร้้อยละ)

3,384,961
3,280,442
3,226,987
3,061,407
2,460,731
1,205,404
811,183

16.9%
16.4%
16.1%
15.3%
12.3%
6.0%
4.1%

2,485,597
2,429,780
2,466,780
2,340,470
1,819,223
815,678
557,957

1,896,205
2,125,942
2,124,250
2,066,638
1,609,830
693,775
649,686

17.0%
16.6%
16.9%
16.0%
12.4%
5.6%
3.8%

14.8%
16.6%
16.6%
16.2%
12.6%
5.4%
5.1%
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ธนาคาร
ธนาคารยููโอบีี (ไทย)
ธนาคารซีีไอเอ็็มบีีไทย
ธนาคารเกีียรติินาคิิน
ธนาคารทิิสโก้้
ธนาคารแลนด์์ แอนด์์ เฮาส์์
ธนาคารไอซีีบีีซีี (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย)
ธนาคารซููมิิโตโม มิิตซุุย ทรััสต์์ (ไทย)
ธนาคารแห่่งประเทศจีีน (ไทย)
ธนาคารไทยเครดิิตเพื่่�อรายย่่อย
ธนาคารเอเอ็็นแซด (ไทย)
ธนาคารเมกะสากลพาณิิชย์์
รวม

สิินทรััพย์์

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
(ร้้อยละ)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด
เงิินรัับฝาก (ร้้อยละ)

หน่่วย (ล้้านบาท)
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
แก่่ลููกหนี้้�และ ส่่วนแบ่่ง
ดอกเบี้้�ย ตลาด
ค้้างรัับสุุทธิิ (ร้้อยละ)

632,342
404,421
354,468
264,921
240,085
225,413
167,167
78,454
68,562
80,721
49,406
25,120
20,022,198

3.2%
2.0%
1.8%
1.3%
1.2%
1.1%
0.8%
0.4%
0.3%
0.4%
0.2%
0.1%
100.0%

491,560 3.4%
194,150 1.3%
252,067 1.7%
204,859 1.4%
182,735 1.2%
147,053 1.0%
84,329 0.6%
21,719 0.1%
47,094 0.3%
64,626 0.4%
10,052 0.1%
16,417 0.1%
14,632,146 100.0%

421,662 3.3%
217,576 1.7%
262,643 2.1%
213,802 1.7%
155,838 1.2%
111,933 0.9%
28,800 0.2%
51,280 0.4%
45,455 0.4%
66,823 0.5%
18,960 0.1%
20,766 0.2%
12,781,864 100.0%

แหล่่งข้้อมููล: ข้้อมููล ณ. ธัันวาคม 2563 รายการย่่อแสดงทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแห่่งประเทศไทย		

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
แหล่งเงินทุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีีเงิินรัับฝากจำำ�นวน 218.6 พัันล้้านบาท (รวมรายการเงิินฝากระหว่่างธนาคารและ
ตลาดเงิิน) เงิินกู้้�ยืืม (รวมรายการเงิินกู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน) 67.6 พัันล้้านบาท ธนาคารใช้้เงิินทุุนประมาณ
ร้้อยละ 78.5 จากเงิินทุุนทั้้�งหมดสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อรวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ ส่่วนที่่�เหลืือใช้้ในธุุรกรรมรายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินและการลงทุุน ธนาคารมีีการติิดตาม Liquidity Gap ทุุกช่่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุุม
การใช้้ไปของแหล่่งเงิินทุุนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
จากการเปรีียบเทีียบเงิินให้้สิินเชื่่�อและเงิินฝาก เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 1 ปีี มีีจำำ�นวน 60.9 พัันล้้านบาท ในขณะที่่�
เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอายุุมากกว่่า 1 ปีีมีีจำำ�นวน 161.8 พัันล้้านบาท ในด้้านเงิินฝาก เงิินฝากที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 1 ปีี มีีจำำ�นวน
216.8 พัันล้้านบาท และเงิินฝากที่่�มีีอายุุมากกว่่า 1 ปีี มีีจำำ�นวน 1.8 พัันล้้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (CAR) เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (CET1) และเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 21.4 ร้้อยละ15.6 และร้้อยละ15.6
ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�การดำำ�รงเงิินกองทุุนของธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 20.7 ร้้อยละ 14.9 และร้้อยละ 14.9 ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งเห็็นได้้ว่่าธนาคารยัังคงรัักษาระดัับเงิินกองทุุนของธนาคารสููงกว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

เงิินกองทุุน
กองทุุนชั้้�นที่่� 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
กองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนรวม
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2
อัตราส่วนเงินกองทุน
	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สินทรัพย์เสี่ยงรวม

เงินกองทุน
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
ขั้นต�่ำและ
ส่วนเพิ่ม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61
39.6
34.6
34.9
39.6
34.6
34.9

หน่่วย:พัันล้้านบาท
ธนาคาร
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61
38.0
32.6
32.8
38.0
32.6
32.8

8.500%
7.000%

14.7
54.3
15.6%
15.6%

13.0
47.6
13.1%
13.1%

13.0
47.9
14.1%
14.1%

14.8
52.8
14.9%
14.9%

13.3
45.9
12.4%
12.4%

13.2
46.0
13.3%
13.3%

11.000%

5.8%
21.4%

4.9%
18.0%

5.2%
19.3%

5.8%
20.7%

5.0%
17.4%

5.4%
18.7%

254

265.4

247.6

254.6

263.6

246.2

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระเงิินตามภาระผููกพัันภายใต้้ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดได้้
เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�ไม่่สามารถแปลงสิินทรััพย์์ในรููปต่่างๆ กลัับมาเป็็นเงิินสดหรืือจััดหาเงิินทุุนได้้ไม่่ทัันเวลา ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบถึึงการดำำ�เนิินงานประจำำ�วัันและมีีค่่าความสููญเสีียที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร คืือ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารสามารถตอบสนอง
ภาระผููกพัันเงิินสดในเวลาที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ด้้วยเหตุุนี้้� การบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง คืือ การรัักษาระดัับสิินทรััพย์์สภาพคล่่องที่่�มีีคุุณภาพดีีและมีีการกระจายพอร์์ตการลงทุุนที่่�เหมาะสม
รวมถึึงแหล่่งเงิินทุุนต่่างๆ ภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต เนื่่�องจากทิิศทางของธนาคารที่่�ต้้องการมีีเครืือข่่ายที่่�กว้้างขึ้้�น
และมุ่่�งเน้้นตลาดขนาดใหญ่่ ธนาคารจึึงมุ่่�งรัักษาฐานเงิินฝากที่่�มีีหลากหลายประเภท ประกอบด้้วย เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากกระแสรายวััน และเงิินฝากระยะยาว เพื่่�อให้้มีีฐานเงิินทุุนขนาดใหญ่่ที่่�มีีเสถีียรภาพ อีีกทั้้�งธนาคารยัังคงสำำ�รอง
สภาพคล่่องบางส่่วนตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของธนาคารมีีความมั่่�นคง ทั้้�งในเชิิงโครงสร้้าง กลยุุทธ์์และวิิธีีปฏิิบััติิ
การควบคุุ ม และบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพคล่่ อ ง ได้้ มีี การมอบหมายความรัั บ ผิิ ดช อบให้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการ
บริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่่�งจะจััดประชุุมอย่่างน้้อย
เดืือนละครั้้�ง เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและประมาณการแหล่่งเงิินทุุนของธนาคาร โดย ALCO
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการโดยรวมและการกำำ�กัับดููแลสภาพคล่่อง และให้้ความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะต่่อนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ก่่อนที่่�จะขอความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้้� ALCO
ยัังรัับผิิดชอบในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�ยอมรัับได้้
โดยมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) ซึ่่�งรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลตามกรอบความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่องโดยทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานบริิหารเงิินในการเฝ้้าระวัังสภาวะตลาด อีีกทั้้�งมีีการจััดตั้้�ง Funding
Committee ซึ่่�งมีีตััวแทนจากหน่่วยงานธุุรกิิจต่่างๆ หน่่วยงานการเงิิน และหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร เพื่่�อดููแล
กลยุุทธ์์ด้้านการจััดหาเงิินของธนาคาร โดยหน่่วยงานด้้านธุุรกิิจต่่างๆจะทำำ�หน้้าที่่�สร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
ที่่�แข็็งแกร่่งกัับผู้้�ฝากเงิินและแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานบริิหารเงิินทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารเงิินทุุนโดยรวมตามความจำำ�เป็็น
หรืือภาวะฉุุกเฉิิน ธนาคารมีีการบริิหารจััดการสภาพคล่่องอย่่างรััดกุุมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�วััน โดยมีีการวััดและประมาณการกระแสเงิินสดอย่่างสม่ำำ��เสมอจากการครบกำำ�หนดของสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน
ภาระผููกพัันนอกงบดุุล และตราสารอนุุพัันธ์์ ตามกรอบระยะเวลาครบกำำ�หนดทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต สำำ�หรัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องสำำ�หรัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เป็็นลัักษณะการบริิหาร
แบบรวมศููนย์์ (Centralise) ดัังนั้้�น ธนาคารอาจพิิจารณาและอนุุมััติิวงเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนสภาพคล่่องของบริิษััทเหล่่านั้้�น
ตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
รายงานประจำ�ปี
2563
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ธนาคารจะยัังคงให้้ความสำำ�คััญในการขยายและพััฒนาปรัับปรุุงฐานลููกค้้ารายย่่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเติิบโต
ของสิินทรััพย์์ของธนาคาร กลยุุทธ์์หนึ่่�งในการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร ได้้แก่่ การผลัักดัันการขยายเงิินฝาก
ออมทรััพย์์และเงิินฝากกระแสรายวััน (CASA) รวมทั้้�งเงิินฝากประจำำ�รายย่่อย ซึ่่�งเป็็นแหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีต้้นทุุนการเงิินต่ำำ��
และมั่่�นคง ในขณะที่่�ใช้้เงิินฝาก ตั๋๋�วแลกเงิิน หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�น และหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์จากลููกค้้าบรรษััทธุุรกิิจหรืือลููกค้้ารายใหญ่่
ซึ่่�งมีีความอ่่อนไหวในด้้านราคามากกว่่าลููกค้้ารายย่่อย เป็็นช่่องทางในการบริิหารความสมดุุลของการระดมเงิิน
และสภาพคล่่องของธนาคาร โดยธนาคารมีีทีีมงานที่่�รัับผิิดชอบในการวางกลยุุทธ์์การตลาดให้้เหมาะสมสำำ�หรัับลููกค้้า
แต่่ละกลุ่่�มและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น อัันจะนำำ�ไปสู่่�การรัักษาการเติิบโตของเงิินฝากในระยะยาว
นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการจััดทำำ�ระบบเตืือนความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องล่่วงหน้้าซึ่่�งจะมีีการติิดตามดููแลอย่่างใกล้้ชิิด
ตลอดจนมีีแผนระดมสภาพคล่่องในภาวะฉุุกเฉิิน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารสามารถดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและในภาวะที่่�ขาดสภาพคล่่องตลอดจนภาวะตลาดที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

การอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีีกระบวนการอนุุมััติิสิินเชื่่�อประเภทที่่�มิิใช่่รายย่่อย โดยมีีการอนุุมััติิโดยคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ และ อำำ�นาจ
อนุุมััติิเฉพาะในการอนุุมััติิร่่วมกัันของบริิหารความเสี่่�ยงและหน่่วยงานธุุรกิิจ (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุุมััติิโดย JDA มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์โดยกำำ�หนดระดัับวงเงิินกลุ่่�มลููกค้้า (Group Exposure) ระดัับความเสี่่�ยงของ
กลุ่่�มลููกค้้า (Global Group Rating) และความคุ้้�มมููลหนี้้�ของหลัักประกััน (Loan-to-Collateral Value) เป็็นหลัักเกณฑ์์ใน
การกำำ�หนดระดัับอนุุมััติิ เพื่่�อเป็็นการลดจำำ�นวนลููกค้้าที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ ทำำ�ให้้สามารถอนุุมััติิ
สิินเชื่่�อได้้เร็็วขึ้้�น
ในกรณีีที่่�ลููกค้้ารายนั้้�นๆไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สามารถอนุุมััติิโดย JDA ได้้ ให้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
เป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ

นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีีนโยบายการให้้สิินเชื่่�อโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� โดยพิิจารณากระแสเงิินสดจาก
การดำำ�เนิินงานตามปกติิของลููกค้้าและแหล่่งอื่่น� ๆที่่�จะนำำ�มาชำำ�ระหนี้้ไ� ด้้ อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารก็็ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อหลัักประกััน
ที่่�จะมาค้ำำ��ประกัันการกู้้�ยืืมด้้วย เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักประกัันของการชำำ�ระหนี้้�และช่่วยบรรเทาความเสีียหายของธนาคารกรณีีที่่�
ลููกหนี้้�ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� สิินทรััพย์์ที่่�ธนาคารจะพิิจารณารัับไว้้เป็็นหลัักประกัันประกอบด้้วย เงิินฝาก พัันธบััตรรััฐบาล
ตราสารหนี้้� ตราสารทุุน ที่่�ดิิน สิ่่�งปลููกสร้้าง เครื่่�องจัักร เป็็นต้้น โดยพิิจารณามููลค่่าหลัักประกัันและสััดส่่วนของวงเงิิน
ต่่อมููลค่่าหลัักประกัันให้้เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยงของการให้้สิินเชื่่�อ อัันดัับเครดิิตของผู้้�กู้้�และสภาพคล่่องของหลัักประกััน
โดยธนาคารมีีนโยบายการประเมิินราคาและตีีราคาหลัักประกัันให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิผลและเป็็นไปตามตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยหลัักประกัันที่่�ธนาคารรัับไว้้จะต้้องมีีการประเมิิน
ราคาและความถี่่�ในการประเมิินที่่�เป็็นไปตามนโยบายที่่�ธนาคารกำำ�หนด

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้
ธนาคารได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั งิ านในการบริิหารและติิดตามหนี้้ที่่� มีีปั
� ญ
ั หาและที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหา (Watch-list)
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานในเรื่่�องการติิดตามหนี้้�
มีีปััญหาเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน โดยธนาคารได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิในการติิดตามลููกหนี้้�ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหา
และมีีการทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือไปจากการจััดชั้้�น
ลููกหนี้้�ตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดแล้้ว ธนาคารยัังมีีการจััดชั้้�นหนี้้�ตามเกณฑ์์คุุณภาพ (Qualitative Criteria)
ซึ่่�งเป็็นการจััดชั้้�นล่่วงหน้้าสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�มีีสััญญาณบ่่งบอกว่่าอาจมีีปััญหาก่่อนที่่�จะมีีการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้
การบริิหารจััดการคุุณภาพกลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะมีีปััญหาของธนาคารเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ธนาคารจึึงได้้
จััดทำำ�แนวทาง การติิดตามและรายงานผลลููกหนี้้�กลุ่่�มดัังกล่่าวขึ้้�นเรีียกว่่า Early Warning Process เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�สิินเชื่่�อในการตรวจสอบสถานะของลููกหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีการกำำ�หนด Early Warning Indicators
ซึ่่�งหากพบว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นปััญหาในอนาคต จะได้้มีีการกำำ�หนดแผนการปฏิิบััติิต่่อลููกหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เหมาะสมและ
ทัันท่่วงทีีเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้แก่่ธนาคาร ทั้้�งนี้้� ลููกหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะมีีปััญหาดัังกล่่าว จะถููกจััดให้้เป็็นลููกหนี้้�กลุ่่�ม Watch List
โดยแบ่่งเป็็น 3 ระดัับตามความรุุนแรงของปััญหาและความเสี่่�ยง คืือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch
List – High ในส่่วนของกลุ่่�ม Watch List – Low และ Watch List – Medium ยัังถืือว่่าเป็็นลููกหนี้้�จััดชั้้�นปกติิของธนาคาร
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(Performing – Stage 1) ขณะที่่�กลุ่่�ม Watch List – High ถืือเป็็นลููกหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต (Under-performing – Stage 2) โดยลููกหนี้้�กลุ่่�ม Watch List ทั้้�ง 3 ระดัับดัังกล่่าว รวมถึึงลููกหนี้้�ที่่�เป็็นสิินเชื่่�อ
ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ ที่่�มีียอดหนี้้�เกิินกว่่า 10 ล้้านบาทขึ้้�นไป จะมีีการรายงานสถานะและความคืืบหน้้าในการแก้้ไขปััญหา
ต่่อคณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อติิดตาม ดููแล ให้้คำำ�แนะนำำ�และพิิจารณาอนุุมััติิการจััดการหนี้้�ของลููกหนี้้�
กลุ่่�มดัังกล่่าว รวมถึึงลููกหนี้้�กลุ่่�มอื่่�นที่่�ธนาคารต้้องดููแลใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถจััดการหนี้้�ที่่�มีีปััญหาและหนี้้�ที่่�มีี
แนวโน้้มจะมีีปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทั้้�งในการปรัับระดัับการจััดชั้้�นลููกหนี้้� การตั้้�งสำำ�รอง และการดำำ�เนิิน
การเพื่่�อเรีียกคืืนหนี้้� ซึ่่�งจะเป็็นการช่่วยลดความเสีียหายของธนาคารและทำำ�ให้้ธนาคารมีีโอกาสได้้รัับเงิินคืืนจากสิินเชื่่�อ
ที่่�มีีปััญหากลัับมาสููงขึ้้�น
นอกจากนี้้� ในส่่วนของสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non-Performing Loan: NPL) และสิินทรััพย์์รอการขาย (NonPerforming Asset: NPA) ธนาคารได้้ปรัับปรุุงนโยบายการบริิหารและหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณมููลค่่าเพื่่�อการจำำ�หน่่าย
จากการคิิดลดกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ (Discounted Cash Flow) และมููลค่่าราคาตลาด (Fair Market Value)
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และช่่วยลดความเสีียหายต่่อธนาคาร

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ มีีศัักยภาพ และมีีแนวโน้้มสามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกัันใหม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ธนาคารและลููกหนี้้�ได้้รัับประโยชน์์จากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ร่่วมกััน
กล่่าวคืือ ธนาคารมีีโอกาสได้้รัับชำำ�ระหนี้้�คืืนสููงสุุด หรืือมีีส่่วนสููญเสีียต่ำำ��สุุด ในขณะที่่�ลููกหนี้้�ยัังคงสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
ต่่อไป แต่่อาจจะต้้องรัับความสููญเสีียบางส่่วนของตนด้้วย โดยธนาคารจะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ตามหลัักเกณฑ์์
ของธปท. และระมััดระวัังมิิให้้เป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการจััดชั้้�นหนี้้� การกัันเงิินสำำ�รองเพิ่่�ม และหลัักเกณฑ์์การระงัับรัับรู้้�
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับเป็็นรายได้้
ธนาคารพิิจารณาการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� โดยธนาคารจะถืือปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอนและวิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้
สำำ�หรัับกระบวนการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ซึ่่�งครอบคลุุมการวิิเคราะห์์ลููกหนี้้� การอนุุมััติิ การจััดทำำ�เอกสารสััญญา
การติิดตามและประเมิินผล ซึ่่�งการปฏิิบััติิดัังกล่่าวจะต้้องสอดคล้้องกัับกฎข้้อบัังคัับของทางการและของธนาคาร นอกเหนืือ
จากหน่่วยงานภายในของธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการและประสานงานในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�แล้้ว
บางกรณีีธนาคารอาจมอบหมายให้้บุุคคลที่่�สามที่่�เป็็นผู้้�ชำำ�นาญการเฉพาะซึ่่�งได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิ น ให้้ เ ป็็ น ที่่� ป รึึกษาทางการเงิิ น หรืือทำำ� การปรัั บ ปรุุ ง โครงสร้้ า งหนี้้� แ ทนธนาคารได้้ โดยเงื่่� อ นไขปรัั บ ปรุุ ง
โครงสร้้างหนี้้�จะต้้องนำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการธนาคาร หรืือคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ หรืือคณะกรรมการ
คุุณภาพสิินทรััพย์์ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิตามคำำ�สั่่�งของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของธปท. ตามประกาศธปท. ที่่� สนส. 23/2561 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกััน
เงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน ลงวัันที่่� 13 ธัันวาตม 2561 ที่่�กำำ�หนดให้้การจััดชั้้�นและการกัันสำำ�รองสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เป็็นต้้นไป โดยจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และภาระผููกพัันทางการเงิินเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ (1) สิินทรััพย์์และภาระผููกพััน
ทางการเงิิ น ที่่� มีี การด้้ อ ยค่่ า ด้้ า นเครดิิ ต (Non-performing) (2) สิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละภาระผูู ก พัั น ทางการเงิิ น ที่่� มีี
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Under-performing) และ (3) สิินทรััพย์์และภาระผููกพััน
ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Performing) ตลอดจนให้้มีีการกัันสำำ�รอง
เพื่่�อรองรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (Expected Credit Loss)

นโยบายการทำ�ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน สำำ�หรัับ
ใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงการทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
ระบุุ วััด ติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆได้้
รายงานประจำ�ปี
2563
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นโยบายฉบัับนี้้�กำำ�หนดให้้การทำำ�ธุุรกรรมภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินต้้องเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของธปท. กล่่าวคืือ
กระบวนการในการทำำ�ธุุ ร กรรมภายในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ทางการเงิิ น จะต้้ อ งเป็็ น กระบวนการเดีียวกัั บ การทำำ�ธุุ ร กรรม
กัับบุุคคลทั่่�วไป การทำำ�เอกสารสััญญาที่่�มีีผลบัังคัับทางกฎหมายและข้้อกำำ�หนด/เงื่่�อนไขต่่างๆ จะต้้องเป็็นไปตามปกติิ
เสมืือนหนึ่่�งการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับเดีียวกััน เป็็นต้้น

กิจกรรมและการดÓเนินงานด้านภาพลักษณ์ที่สÓคัญในรอบปี
ปีี 2563 นัับเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายสำำ�หรัับมวลมนุุษยชาติิในการเผชิิญหน้้าและรัับมืือกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจทั่่�วโลก รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตในรููปแบบ
“วิิถีีใหม่่” (New Normal) ของคนในสัังคมเพื่่�อให้้สามารถดำำ�รงอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างปกติิ
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ตระหนัักถึึงภารกิิจสำำ�คััญในฐานะสถาบัันทางการเงิินที่่�ต้้องร่่วมขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคม
ให้้ก้้าวไปข้้างหน้้า โดยดำำ�เนิินการตามนโนบายของธปท. ด้้วยมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าของธนาคารและบริิษััทในเครืือ
ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจใน
เรื่่�องการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินในรููปแบบวิิถีีใหม่่ที่่�เน้้นการปรัับตััวเข้้าสู่่�โลกดิิจิิทััลมากขึ้้�น สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของ
ธนาคารที่่�มุ่่�งมั่่�นในการก้้าวไปสู่่�การเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�ของอาเซีียนที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital-led Bank
with ASEAN Reach) ภายใต้้คำำ�มั่่�นสััญญาของแบรนด์์ (Brand Promise) “FORWARD” ตามนโยบายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เพื่่�อตอกย้ำำ��จุุดยืืนของธนาคารที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม และพร้้อมสนัับสนุุนความ
ต้้องการของลููกค้้าในการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ ซึ่่�งถืือเป็็นพัันธกิิจหลัักในการสร้้าง Brand Awareness ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
ในวงกว้้างมากขึ้้�น
ปีี 2563 จึึงเป็็นปีีที่่�ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารเพื่่�อเชื่่�อมต่่อจุุด (Connecting the Dots) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การสื่่�อสารในภาวะวิิกฤต (Crisis Communications) โดยการใช้้สื่�่อสัังคมออนไลน์์ของธนาคาร ทั้้�ง Facebook, LINE,
Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube ในการนำำ�เสนอข้้อมููลมาตรการความช่่วยเหลืือลููกค้้าของธนาคาร
และบริิษััทในเครืือ ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเงิิน กิิจกรรมและโปรโมชั่่�นทางการตลาด หรืือแม้้แต่่ความรู้้�ทั่่�วไปในชีีวิิต
ประจำำ�วััน ตลอดจนการสื่่�อสารเพื่่�อเชื่่�อมต่่อระหว่่างพนัักงานของธนาคารที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ สาขา และที่่�บ้้าน
ด้้วยช่่องทาง CIMB Thai Internal Live ซึ่่�งเป็็น เฟซบุ๊๊�กกลุ่่�มปิิด (Facebook Closed-group) ของธนาคาร เพื่่�อสร้้าง
โอกาสในการเรีียนรู้้�องค์์ความรู้้�นวััตกรรมทางการเงิิน พร้้อมกัับทำำ�ความเข้้าใจกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงรัับทราบ
แนวทางการปฏิิบััติิงานเพื่่�อความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพราะธนาคารเชื่่�อว่่าจุุดเริ่่�มต้้นในการสร้้างแบรนด์์ที่่�ดีี และการให้้บริิการ
ที่่�ดีีควรเริ่่�มต้้นจากความเข้้าใจของพนัักงานในองค์์กร เพื่่�อให้้สามารถส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพแก่่ลููกค้้า
แม้้ว่่าสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในสัังคม และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทุุกภาคส่่วน แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�งสถานการณ์์ดัังกล่่าวก็็เป็็นปััจจััยกระตุ้้�นให้้โลกธุุรกิิจปรัับตััวรอบทิิศทางเพื่่�อให้้สามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ที่่�ยัังคงตอกย้ำำ��ความเป็็นธนาคาร
อาเซีียนที่่�มองเห็็นและเข้้าใจเสน่่ห์์ของความแตกต่่างหลากหลายอัันเป็็นหนึ่่�งเดีียวของอาเซีียน พร้้อมประสานพลัังเพื่่�อ
สร้้างโอกาสทางการเงิินสำำ�หรัับทุุกกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ก้้าวไปข้้างหน้้า สอดคล้้องกัับปณิิธาน “FORWARD ASEAN”
ผ่่านภาพโฆษณาที่่�เผยแพร่่ทุุกช่่องทางของธนาคาร รวมถึึงติิดตั้้�งสติิกเกอร์์ ณ พื้้�นที่่�สาขาของธนาคาร ซึ่่�งถืือเป็็น
การใช้้พื้้�นที่่�สื่�่อของธนาคารให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดอีีกด้้วย นอกจากนี้้� การถ่่ายทอดเรื่่�องราว “ASEAN CHARMS” หรืือ
“มนต์์เสน่่ห์์แห่่งอุุษาคเณย์์” ผ่่านผลงานปฏิิทิินของธนาคาร ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศปฏิิทิินดีีเด่่น “ปฏิิทิินชนิิดตั้้�งโต๊๊ะ
ประเภททั่่�วไป” ประจำำ�ปีี 2563 จากงานรางวััล“สุุริิยศศิิธร” ครั้้�งที่่� 40 จััดโดยสมาคมนัักประชาสััมพัันธ์์แห่่งประเทศไทย
ซึ่่�งตอกย้ำำ��ความเป็็นธนาคารอาเซีียนให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2563 ธนาคารยัังคงจััดกิิจกรรมการแข่่งขัันไตรกีีฬาเป็็นปีีที่่� 3 ภายใต้้ชื่�่องาน “CIMB Thai Triathlon FORWARD
ASEAN Pride” ซึ่่�งมีีผู้้�สนใจสมััครเข้้าร่่วมการแข่่งขัันมากกว่่า 800 คน แต่่ด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้ต้้องเลื่่�อนวัันแข่่งขัันจากเดิิมวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2563 เป็็นวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2563 พร้้อมกัับเพิ่่�มมาตรการรัักษา
ความปลอดภััยทั้้�งในการแข่่งขัันและมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างรััดกุุม ซึ่่�งกิิจกรรมการ
แข่่งขัันไตรกีีฬานี้้� ถืือเป็็นการสร้้าง Brand Awareness และชื่่�อเสีียงของธนาคารให้้เป็็นที่่�จดจำำ�ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
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นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ร่่วมออกบููธในงานมหกรรมการเงิิน Money Expo รวม 5 จัังหวััด ได้้แก่่ กรุุงเทพฯ นครราชสีีมา
อุุดรธานีี เชีียงใหม่่ และสงขลา (อำำ�เภอหาดใหญ่่) ภายใต้้แนวคิิด “เรืือนเพาะชำำ�ความสุุข” ที่่�เน้้นการขยายฐานลููกค้้าในแต่่ละ
ภููมิิภาค มุ่่�งเน้้นให้้ทุุกคนมีีสุุขภาพทางการเงิินแข็็งแรง คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น ควบคู่่�กัับสุุขภาพที่่�ปลอดจากโรคโควิิด-19
โดยปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ จากสิ่่�งพิิมพ์์ให้้เป็็นสื่่�อดิิจิิทััลที่่�ผู้้�สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่่�อดูู
รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์และรายการโปรโมชั่่�นได้้ โดยไม่่ต้้องสััมผััสสื่่�อ ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้รัับรางวััลบููธสวยงาม
ยอดเยี่่�ยม ประเภทพื้้�นที่่�ขนาด 200–262 ตารางเมตร ในงาน Money & Banking Award 2020 โดยบููธของธนาคาร
ได้้รัับการออกแบบให้้ธนาคารเป็็นเสมืือนเรืือนเพาะชำำ�ความสุุข ทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาวางแผนทางการเงิินและให้้บริิการ
ทางการเงิิน เพื่่�อช่่วยให้้ผลตอบแทนของลููกค้้างอกเงยยิ่่�งขึ้้�น
ธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการเผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารความเคลื่่�อนไหวของธนาคารอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงที่่�สัังคมต้้องการรัับทราบข่่าวสารที่่�ถููกต้้องและฉัับไว ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับตััวทางธุุรกิิจเชิิงรุุก
เพื่่�อรัับมืือกัับโควิิด-19 โอกาสการลงทุุนในอาเซีียน นวััตกรรมด้้านผลิิตภััณฑ์์ และช่่องทางการให้้บริิการแก่่ผู้้�บริิโภค
ที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงข่่าวสารด้้านผลงานวิิจััยและวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยสำำ�นัักวิิจััย
ของธนาคาร ซึ่่�งได้้รัับความสนใจอย่่างสููงจากสื่่�อมวลชนในการนำำ�เสนอข่่าวตลอดมา

รายงานประจำ�ปี
2563
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1. ผลการดÓเนิินงานตามงบการเงิินรวม
งบการเงิินสÓหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 ที่่�นÓมาเปรีียบเทีียบ กลุ่่�มธนาคารได้้มีี
การปรัับปรุุงงบการเงิินย้้อนหลัังเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีการบััญชีีของการรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
ผลการดÓเนิินงานของกลุ่่�มธนาคาร สÓหรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายได้้จาก
การดÓเนิินงานจÓนวน 14,927.1 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 167.6 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 1.1
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันปีี 2562
สาเหตุุหลัักเกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้อื่่�น
ร้้อยละ 153.6 ในขณะที่่�รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
ลดลงร้้อยละ 5.6 และรายได้้ค่่าธรรมเนีียม
และบริิการสุุทธิิลดลงร้้อยละ 39.9
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กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนหัักหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.0 เป็็นจำำ�นวน 6,027.8 ล้้านบาท เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�น
ของรายได้้ร้้อยละ 1.1 ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 5.1 อย่่างไรก็็ตามกำำ�ไรสุุทธิิลดลงจำำ�นวน 727.2
ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 36 เป็็นจำำ�นวน 1,290.6 ล้้านบาทเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีเดีียวกััน สาเหตุุหลัักเกิิดจากสำำ�รองหนี้้�
สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 60 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการตั้้�งสำำ�รองที่่�สููงขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจและโอกาสที่่�คุุณภาพ
สิินเชื่่�อของลููกค้้าที่่�จะแย่่ลงจากผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ในจำำ�นวนนี้้�ธนาคารได้้คำำ�นึึงถึึง
การคาดการณ์์ล่่วงหน้้าของโมเดลการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิต (Expected Credit Losses – ECL) และการตั้้�ง
สำำ�รองเพื่่�อรัับมืือกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจมหภาคที่่�ถดถอยผ่่านกระบวนการ Management Overlay ภายใต้้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (Net Interest Margin – NIM) สำำ�หรัับปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.2 ลดลง
จากงวดเดีียวกัันปีี 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.5 เป็็นผลจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อและเงิินลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีี (รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อซึ่่�งค้ำำ��ประกัันโดยธนาคารอื่่�นและ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่สถาบัันการเงิิน) ของกลุ่่�มธนาคารอยู่่�ที่่� 227.0 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 6.2 เมื่่�อเทีียบกัับเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินฝาก (รวมตั๋๋�วแลกเงิิน หุ้้�นกู้้� และผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินบางประเภท) จำำ�นวน
251.4 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.1 จากสิ้้�นปีี 2562 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 241.5 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุ่่�มธนาคารลดลงเป็็นร้้อยละ 90.3 จากร้้อยละ 100.2 ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(ก) 	สรุุปรายได้้ของธนาคารและบริิษััทย่่อย
รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 14,927.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 167.6
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 1.1 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันปีี 2562 เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น
จำำ�นวน 1,654.8 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 153.6 สาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจำำ�นวน 1,117 ล้้านบาท สุุทธิิกัับการลดลงของรายได้้ค่่าธรรมเนีียม
และบริิการสุุทธิิจำำ�นวน 834.4 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 39.9 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของรายได้้ค่่าธรรมเนีียมจากการชำำ�ระ
ค่่าสิินค้้าและบริิการและรายได้้จากการเป็็นนายหน้้าขายประกััน และรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิลดลงจำำ�นวน 652.8 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 5.6 เนื่่�องจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อและเงิินลงทุุน
(ข) 	ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4.1 พัันล้้านบาท ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา 1.5 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 26.1
มีีสาเหตุุหลัักจากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินรัับฝากและเงิินนำำ�ส่่งกองทุุนฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันปีี 2562 ลดลงจำำ�นวน
478.6 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 5.1 สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานและการบริิหารจััดการ
เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายที่่�ดีีขึ้้�น อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 59.6 ปรัับตััวดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2562 ที่่�ร้้อยละ 63.5
(ค)	กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 1,290.6 ล้้านบาทซึ่่�งลดลงเป็็นจำำ�นวน 727.2 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 36 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีเดีียวกััน
สาเหตุุหลัักเกิิดจากผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 60 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการตั้้�งสำำ�รองที่่�สููงขึ้้�นจาก
ความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจและโอกาสที่่�คุุณภาพสิินเชื่่�อของลููกค้้าที่่�จะแย่่ลงจากผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากการระบาด
ของโควิิด-19 ในจำำ�นวนนี้้�ธนาคารได้้คำำ�นึึงถึึงการคาดการณ์์ล่่วงหน้้าของโมเดลการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิต (ECL)
และการตั้้�งสำำ�รองเพื่่�อรัับมืือกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจมหภาคที่่�ถดถอยผ่่านกระบวนการ Management Overlay ภายใต้้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
(ง)	อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีี 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของร้้อยละ 3.1 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.3 และ
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของของธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.7 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.6 สาเหตุุหลััก
เกิิดจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในระหว่่างปีี
รายงานประจำ�ปี
2563

51

2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 407.2 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 จำำ�นวน 13.6 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 3.5 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์) จำำ�นวน 6.9 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 463 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 7.2
เป็็นผลจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์มีีจำำ�นวน 57.6 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 14.1 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 32.5 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก
ธุุรกรรมด้้านอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน
กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินลงทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 61.5 พัันล้้านบาท ลดลง 25.3 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 29.1 ส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
การจััดประเภทรายการใหม่่เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจำำ�นวน 34.4
พัันล้้านบาทตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย สุุทธิิกัับการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น จำำ�นวน 5.4 พัันล้้านบาท
เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิจำำ�นวน 221.8 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4.4 เนื่่�องมาจากเศรษฐกิิจชะลอตััวและ
ธนาคารได้้ยกเลิิกการดำำ�เนิินงานของพาณิิชย์์ธนกิิจ
สััญญาจ่่ายหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์จำำ�นวน 16.1 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1.1 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 7.2
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรมตราสารอนุุพัันธ์์

คุณภาพของสินทรัพย์
(ก) เงิินให้้กู้้�ยืืมและการกระจุุกตััวของเงิินให้้กู้้�ยืืม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีีจำำ�นวน 227 พัันล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน
13 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 5.4 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 240 พัันล้้านบาท เงิินให้้สิินเชื่่�อ
แบ่่งเป็็นการให้้กู้้�ยืืมแก่่กลุ่่�มสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อและอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์ มีีสััดส่่วนรวม
ร้้อยละ 65.9 ของเงิินให้้สิินเชื่่�อรวม ทั้้�งนี้้�มีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 76.8 พัันล้้านบาท ซึ่่�งมีีสััดส่่วนสููง
ที่่�ร้้อยละ 33.7 สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของธนาคาร ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อจำำ�นวน 39.1 พัันล้้านบาทหรืือ ร้้อยละ 17.2 และ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์จำำ�นวน 34 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 15 สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราการขยายตััวมาจาก
ลููกหนี้้�สาธารณููปโภคและบริิการซึ่่�งเติิบโตร้้อยละ 16.8 เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2562
31 ธัันวาคม 2563

เงิินให้้สิินเชื่่�อจำำแนกตามประเภทธุุรกิิจ
การเกษตรและเหมืองแร่

ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2562

% ล้้านบาท

เปลี่่�ยนแปลง

%

ล้้านบาท

%

7,446

3.3

8,349

3.5

(903)

(10.8)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

33,962

15.0

41,446

17.2

(7,484)

(18.1)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

16,252

7.2

16,364

6.8

(112)

(0.7)

การสาธารณูปโภคและบริการ

29,118

12.8

24,921

10.4

4,197

16.8

สินเชื่อส่วนบุคคล

8,263

3.6

10,519

4.4

(2,256)

(21.4)

76,789

33.7

78,580

32.7

(1,791)

(2.3)

39,063

17.2

42,665

17.8

(3,602)

(8.4)

16,057

7.1

17,106

7.1

(1,049)

(6.1)

100.0 239,950

100.0

(13,000)

(5.4)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อ
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

226,950

ธนาคารมีีนโยบายการกระจายการปล่่อยเงิินให้้กู้้�ยืืมในภาคธุุรกิิจต่่างๆ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการกระจุุกตััวในภาคธุุรกิิจใดธุุรกิิจหนึ่่�ง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

(ข) การจััดประเภทของสิินเชื่่�อและผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ล้านบาท
งบการเงินรวม พ.ศ. 2563
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
เงินให้สินเชื่อ
ด้้านเครดิิต
และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่� ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อ หรืือเมื่่�อเกิิดรายการ
รวม
ส�ำรองส่วนเกิน

200,366

(1,891)

19,215

(1,482)

11,158

(3,491)

58

(24)

230,797

(6,888)
(2,065)
(8,953)

การจััดประเภทของสิินเชื่่�อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 ได้้เริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ซึ่่�งไม่่
สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบได้้โดยตรงกัับการจััดประเภทสิินเชื่่�อในอดีีต
อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 93.3 ลดลงจากสิ้้�นปีี 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 99.0 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นของกลุ่่�มธนาคารอยู่่�ที่่�จำำ�นวน 9 พัันล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินตามเกณฑ์์ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยจำำ�นวน 2.1 พัันล้้านบาท
(ค)	สิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPLs) อยู่่�ที่่� 10.5 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อทั้้�งสิ้้�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 4.6 ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�ร้้อยละ 4.7 สาเหตุุหลัักมาจากการขายสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ
ในปีี 2563 ประกอบกัับธนาคารมีีมาตรฐานการอนุุมััติิสิินเชื่่�อและนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�รััดกุุม ตลอดจนได้้มีี
แนวทางเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููแลลููกหนี้้�และการติิดตามหนี้้�
(ง)	การรัับรู้้�รายได้้
ดอกเบี้้�ยและส่่วนลดรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
วิิธีีการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยให้้รัับรู้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง การรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่าสามเดืือน
นัับตั้้�งแต่่วัันครบกำำ�หนดชำำ�ระ หรืือลููกหนี้้�ระดัับที่่� 3 ตามนิิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 จะรัับรู้้�รายได้้
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของราคาตามบััญชีีหลัังหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

หนี้สิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีหนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 365.7 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
จำำ�นวน 12.5 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 3.5 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
เงิินรัับฝากจำำ�นวน 194 พัันล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 5.1 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 2.6 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของ
เงิินฝากประจำำ�
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน) จำำ�นวน 47.7 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 4.3 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 9.9
ซึ่่�งเป็็นผลจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี
2563
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หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจำำ�นวน 28.9 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 4.5 พัันล้้านบาทหรืือ
ร้้อยละ 18.5 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินจำำ�นวน 57.2 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.6 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 28.1 การเพิ่่�มขึ้้�นดััง
กล่่าวเป็็นผลจากธุุรกรรมด้้านอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมมีีจำำ�นวน 19.4 พัันล้้านบาท ลดลง 6.4 พัันล้้านบาทหรืือร้้อยละ 24.7 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก
การลดลงของหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงและการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทย่่อย

ส่วนของเจ้าของ
ส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 41.5 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 1.1 พัันล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 2.8 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิระหว่่างปีี

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันทั้้�งสิ้้�น 3,749.6 พัันล้้านบาท ลดลง 12 พัันล้้านบาท
(ร้้อยละ 0.3) จากจำำ�นวน 3,761.5 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562 การลดลงของภาระผููกพัันส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากภาระ
ผููกพัันธ์์อื่่�น ตามที่่�ได้้แสดงในตารางด้้านล่่าง
(ล้้านบาท)

รายการนอกงบดุุล: ภาระผููกพััน
การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิิน
เอกสารภายใต้้เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิตในประเทศ
ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
ภาระผููกพัันอื่่�น:
ตราสารอนุุพัันธ์์
วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้ายัังไม่่ได้้ถอน
วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้
พัันธบััตร
อื่่�นๆ
รวม

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

เปลี่่�ยนแปลง (%)

17

0

100.0

31

0

100.0

157

331

(52.6)

765

605

26.4

3,748,597

3,760,609

(0.3)

3,702,022

3,704,444

(0.1)

14,719

14,558

1.1

14,378

17,307

(16.9)

6,962

12,005

(42.0)

10,516

12,295

(14.5)

3,749,567

3,761,545

(0.3)

สภาพคล่อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดตามงบกระแสเงิินสดของกลุ่่�มธนาคารมีีจำำ�นวน 918.6 ล้้านบาท
ลดลงสุุทธิิ 433 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 รายละเอีียดของการเปลี่่�ยนแปลงมีีดัังนี้้�
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานในปีี 2563 มีีจำำ�นวน 4.1 พัันล้้านบาท ประกอบด้้วยขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
ก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 4.2 พัันล้้านบาท ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�รวมกำำ�ไรสุุทธิิก่่อน
ภาษีีเงิินได้้ 1.6 พัันล้้านบาท และรายการปรัับกระทบกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากดอกเบี้้�ยรัับ และกำำ�ไร
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้�้นจริิง สุุทธิิกัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นและค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง 2.5 พัันล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และทรััพย์์สิินรอการขาย นอกจากนี้้� หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานลดลงจำำ�นวน 1.2 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากเงิินรัับฝากและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น

54

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนมีีจำำ�นวน 6.5 พัันล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากเงิินสดจ่่ายสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
ในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินมีีจำำ�นวน 1.9 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากกลุ่่�มธนาคารมีีเงิินสดรัับสุุทธิิจาก
การกู้้�ยืืมเงิิน

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนจากเงิินฝากและเงิินกู้้�ยืืม ในขณะที่่�แหล่่งใช้้ไปของเงิินทุุนเป็็นเงิินให้้สิินเชื่่�อ โดย ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีียอดเงิินฝาก เงิินกู้้�ยืืม และเงิินให้้สิินเชื่่�อ แบ่่งตามระยะเวลาได้้ดัังนี้้�
หน่่วย: พัันล้้านบาท

ระยะเวลา

เงิินให้้สิินเชื่่�อ*

%

เงิินฝาก*

%

เงิินกู้้�ยืืม*

%

6.4

2.9

114.9

52.6

1.3

1.9

54.5

24.5

101.9

46.6

26.0

38.4

161.8

72.6

1.8

0.8

40.3

59.7

222.7

100.0

218.6

100.0

67.6

100.0

ทวงถาม
ไม่่เกิิน 1 ปีี
เกิิน 1 ปีี
รวม
* รวมรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ธนาคารมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนในรููปของเงิินฝาก โดยแบ่่งประเภทดัังนี้้�
2563*

ประเภทเงิินฝาก

2562*

หน่่วย: พัันล้้านบาท
2561*

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

7.2

3.3

3.9

1.9

2.9

1.5

107.7

49.3

68.3

32.6

59.0

30.2

103.7

47.4

137.0

65.5

133.4

68.3

218.6

100.0

209.2

100.0

195.3

100.0

กระแสรายวััน
ออมทรััพย์์
ประจำำ�
รวม
* รวมรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคารซึ่่�งจััดโดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ตุุลาคม 2563
Fitch Ratings
อัันดัับเครดิิตในประเทศระยะยาว
AA-(tha)
อัันดัับเครดิิตในประเทศระยะสั้้�น
F1+(tha)
แนวโน้้มอัันดัับเครดิิต	
Negative

รายงานประจำ�ปี
2563
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ธัันวาคม 2563
Moody’s Investors Service
Outlook
Bank deposits
Baseline credit assessment
Adjusted baseline credit assessment
Counterparty risk assessment
Issuer rating
ST issuer rating

Stable
Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2
กรกฎาคม 2563

RAM Ratings
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของสถาบัันการเงิิน
ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

AA2/Stable/P1
AA3/Stable

อัตราส่วนทางการเงิน
การดำำ�รงเงิินกองทุุนตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีสิินทรััพย์์สููงกว่่าหนี้้�สิินโดยเป็็นส่่วนของเจ้้าของเป็็นจำำ�นวน 41.5 พัันล้้านบาท
มีีเงิินกองทุุน 54.3 พัันล้้านบาทและเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio) ร้้อยละ 21.4 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) กำำ�หนด ในส่่วนของอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงสำำ�หรัับธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 20.8 โดยมีี
เงิินกองทุุน 52.8 พัันล้้านบาท
สภาพคล่่องและอััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก
ธนาคารดำำ�รงเงิินฝากที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยเฉลี่่�ยในอััตราร้้อยละ 1 ของยอดเงิินฝากและเงิินกู้้�ยืืมเฉลี่่�ย ตามที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด (ธปท.) โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีีเงิินสดในมืือ เงิินสดที่่�ศููนย์์เงิินสด เงิินฝาก
ที่่�ธปท. รวมเป็็นจำำ�นวน 2.3 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 87.8
เทีียบกัับร้้อยละ 96.6 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งระดัับดัังกล่่าวยัังคงเป็็นไปตามแผนงานของธนาคาร
การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและการกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคุุณสมบััติิและประวััติิผลงานของผู้้�สอบบััญชีีภายนอก เพื่่�อการแต่่งตั้้�งเป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร ตลอดจนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
เสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รายชื่่�อของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกที่่�จะนำำ�เสนอต้้องได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากธปท.
ค่่าสอบบััญชีี
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกดัังนี้้�
(1)	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
กลุ่่�มธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีจำำ�นวนรวม 14.9 ล้้านบาท โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ค่่าเดิินทาง
และค่่าถ่่ายเอกสาร
(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น (Non-audit Fee)
กลุ่่�มธนาคารไม่่มีีค่่าตอบแทนอื่่�น (Non-audit Fee) ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
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โครงสร้างรายได้
1. ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
1.1 รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
(หน่่วย: ล้้านบาท)
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายได้้ดอกเบี้้�ย
1. เงิินให้้สิินเชื่่�อ
2. รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
3. เงิินลงทุุน
4. อื่่�นๆ
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
1. เงิินรัับฝาก
2. รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
3. เงิินนำำ�ส่่งเข้้าสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก/ กองทุุน
เพื่่�อการฟื้้�นฟููฯและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
4. ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
5. อื่่�นๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้รวม

2562
% (ปรัับปรุุงใหม่่)

%

2561

%

9,561.9

87.9

11,288.5

116.9

10,435.6

110.0

70.3

0.6

87.4

0.9

127.4

1.3

1,485.1

13.6

2,070.2

21.4

1,664.3

17.5

84.3

0.8

203.1

2.1

114.3

1.2

11,201.6

102.9

13,649.2

141.3

12,341.6

130.0

2,360.4

21.7

2,851.4

29.5

2,342.4

24.6

336.8

3.1

719.1

7.4

351.3

3.7

597.9

5.5

1,062.6

11.0

1,007.8

10.6

696.1

6.4

669.6

6.9

712.4

7.5

63.6

0.6

162.8

1.7

101.4

1.1

4,054.8

37.3

5,465.5

56.5

4,515.3

47.5

7,146.8

65.6

8,183.7

84.8

7,826.3

82.5

3,734.5

34.4

1,470.1

15.2

1,662.4

17.5

10,881.3

100.0

9,653.8

100.0

9,488.7

100.0

1.2 รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

2562
% (ปรัับปรุุงใหม่่)

%

2561

%

1,152.4

30.9

1,535.7

104.5

1,376.6

82.8

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

359.7

9.6

370.3

25.2

289.5

17.4

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
	ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

792.7

21.2

1,165.4

79.3

1,087.1

65.4

940.1

25.2

(177.0)

(12.0)

294.5

17.7

306.0

8.2

344.0

23.4

19.5

1.2

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

1,695.7

45.4

137.7

9.4

261.3

15.7

รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

3,734.5

100.0

1,470.1

100.0

1,662.4

100.0

กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

รายงานประจำ�ปี
2563
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2. บริษัทย่อย
				
(หน่่วย: ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

บริิษััท/โครงสร้้าง
1. บริิษััท ซีี ไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด
รายได้้ดอกเบี้้�ย
	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
		 รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้รวม
2. บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
รายได้้ดอกเบี้้�ย
	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
		 รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้รวม
3. บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
รายได้้ดอกเบี้้�ย
	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
		 รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้รวม

2563

2562
% (ปรัับปรุุงใหม่่)

%

2561

%

3,481.6

106.4

3,110.2

88.5

2,519.3

94.4

978.7

29.9

956.7

27.2

698.5

26.2

2,502.9

76.5

2,153.5

61.3

1,820.8

68.2

770.5

23.5

1,360.7

38.7

848.4

31.8

3,273.4

100.0

3,514.2

100.0

2,669.2

100.0

1,372.5

89.6

1,342.5

83.3

1,182.2

73.7

90.7

5.9

109.4

6.8

104.4

6.5

1,281.8

83.7

1,233.1

76.5

1,077.8

67.2

250.2

16.3

379.2

23.5

525.2

32.8

1,532.0

100.0

1,612.3

100.0

1,603.0

100.0

0.2

(473.7)

0.4

444.2

0.4

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

(473.7)

0.4

444.2

0.4

10.1

(0.3)

573.7

(0.3)

(344.2)

3.5

89.9

(0.1)

100.0

0.1

100.0

3.9

100.0

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1) ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มธนาคารมีีที่่�ดิินจำำ�นวน 1,962 ล้้านบาท อาคารจำำ�นวน 2,878 ล้้านบาท อุุปกรณ์์จำำ�นวน
2,140 ล้้านบาท และอื่่�นๆจำำ�นวน 158 ล้้านบาท หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมจำำ�นวน 3,872 ล้้านบาท กลุ่่�มธนาคารมีีที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์สุุทธิิตามบััญชีีจำำ�นวน 3,266 ล้้านบาท ที่่�ดิิน อาคารและห้้องชุุดดัังกล่่าวใช้้เป็็นที่่�ทำำ�การของสำำ�นัักงานใหญ่่
ศููนย์์ธุุรกิิจ สาขา สาขาย่่อย และที่่�ทำำ�การของบริิษััทย่่อย
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(2) ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาวโดยสามารถสรุุป
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�

งบการเงิินรวม

จ่่ายภายใน
ไม่่เกิิน 3 ปีี
3 - 5 ปีี
5 - 10 ปีี
รวม

ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

146

275

104

166

1

3

1

2

-

2

-

2

147

280

105

170

(3) ภาระผููกพัันอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มธนาคารมีีภาระผููกพััน เนื่่�องจากกลุ่่�มธนาคารได้้เข้้าทำำ�สััญญาติิด
ตั้้�งและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์กัับบริิษััทหลายแห่่ง คงเหลืือมููลค่่าที่่�ทางกลุ่่�มธนาคารจะต้้องจ่่ายภายใต้้สััญญาดัังกล่่าว
โดยสามารถสรุุปตามสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สกุุลเงิิน
บาท
ริิงกิิตมาเลเซีีย
เหรีียญสหรััฐฯ
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

113

112

2

9

-

3

115

124
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ธนาคารได้้จััดทÓกรอบนโยบายบริิหาร
ความเสี่่�ยงขององค์์กร (Enterprise-Wide
Risk Management: EWRM) เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการบริิหารความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจ
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพซึ่่�งคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้้�บริิหารสามารถใช้้กรอบ
นโยบายฯ เป็็นเครื่่�องมืือในการคาดการณ์์และ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งในปััจจุุบััน
และที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตจากการเปลี่่�ยน
แผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ปััจจััยภายนอก
และ/หรืือระเบีียบทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดÓเนิินธุุรกิิจของธนาคาร
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องค์์ประกอบหลัักของกรอบนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรดัังกล่่าวมีีดัังนี้้�

¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ áÅÐÍ§¤¡Ã
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

วัฒนธรรมบร�หารความเสี่ยง

กระบวนการบร�หารความเสี่ยง

กระบวนการ
วางแผนธุรกิจ

การระบุและ
ประเมินความเสี่ยง

นโยบาย มาตรฐาน/ว�ธีการ
และกระบวนการ/ขั้นตอน
ดานความเสี่ยง

การวัด
ความเสี่ยง

การบร�หาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม

บุคลากร

การติดตาม
และการรายงาน
ความเสี่ยง

เทคโนโลยีและ
ขอมูล

โครงสรางการบร�หารความเสี่ยง
วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ธนาคารถืือว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการตััดสิินใจและ
วััฒนธรรมองค์์กร โดยนำำ� Three Lines of Defense มาใช้้เป็็นหลัักในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร กล่่าวคืือ
จะบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ณ จุุดที่่�ทำำ�ธุุรกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง ตลอดจนมีีการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบความเสี่่�ยง
ด้้านต่่างๆ ภายในธนาคารไว้้อย่่างชััดเจน
ธรรมาภิิบาลและองค์์กร การมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีีเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้การใช้้กรอบนโยบายฯ เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและ
มีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดทิิศทางในการประกอบธุุรกิิจของธนาคาร
ให้้เป็็นไปตามระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) โดยมีีกรอบ/นโยบายและขั้้�นตอนการบริิหารความเสี่่�ยง
และคณะกรรมการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
กรอบนโยบายฯนี้้�
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ หมายถึึงระดัับและประเภทของความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ที่่�ธนาคารสามารถยอมรัับได้้ เพื่่�อให้้
บรรลุุตามเป้้าหมายทางกลยุุทธ์์และธุุรกิิจ การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้นี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการวางแผน
กลยุุทธ์์และธุุรกิิจประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายการเติิบโตทางธุุรกิิจ แผนการปฏิิบััติิงาน เงิินกองทุุน
และความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของธนาคาร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การวางแผนธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยงถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการวางแผนธุุรกิิจ การออกผลิิตภััณฑ์์หรืือทำำ�
ธุุรกรรมใหม่่ รวมถึึงการกำำ�หนดทิิศทางและระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
รายงานประจำ�ปี
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การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง ธนาคารจะใช้้นโยบาย ระเบีียบ/มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน แนวทาง/ขั้้�นตอนการ
ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีระบบ
การวััดความเสี่่�ยง ธนาคารจะใช้้ระเบีียบและวิิธีีการวััดความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งการทดสอบภาวะวิิกฤต เพื่่�อวััด
ความเสี่่�ยงโดยรวม
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม ธนาคารจะใช้้เพดานและการควบคุุมความเสี่่�ยงในการจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้�้นให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ ซึ่่�งจะต้้องมีีการติิดตาม
และทบทวนเพดาน/การควบคุุมความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการทำำ�ธุุรกิิจ ภาวะตลาด
และการเปลี่่�ยนแปลงของกฎระเบีียบทางราชการ รวมทั้้�งแผนการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
การติิดตามและการรายงานความเสี่่�ยง ธนาคารจะมีีการติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งแบบ
รายลููกค้้าและแบบพอร์์ตโฟลิิโอ เพื่่�อควบคุุมให้้ความเสี่่�ยงต่่างๆ นั้้�นอยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามที่่�
ธนาคารกำำ�หนด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย มาตรฐาน/วิิธีีการ และกระบวนการ/ขั้้�นตอนด้้านความเสี่่�ยง ธนาคารจะบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านต่่างๆ ตามหลัักการที่่�กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงแต่่ละประเภท โดยมีีมาตรฐาน/ระเบีียบวิิธีีการ
ช่่วยกำำ�หนดการบัังคัับใช้้นโยบาย และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อช่่วยในการนำำ�นโยบายความเสี่่�ยงต่่างๆ มาใช้้ ในการ
ปฏิิบััติิงาน
	บุุคลากร เนื่่�องจากธนาคารเป็็นองค์์กร ต้้องปรัับเปลี่่�ยนอยู่่�เสมอเพื่่�อตอบสนองต่่อความซัับซ้้อนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคาร รวมทั้้�งสภาวะเศรษฐกิิจและกฎระเบีียบของทางราชการ ดัังนั้้�นบุุคลากรที่่�มีีความสามารถและ
เชี่่�ยวชาญจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญเพื่่�อให้้การใช้้กรอบนโยบายฯ เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
เทคโนโลยีีและข้้อมููล ธนาคารจะใช้้การบริิหารจััดการข้้อมููลและเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในการบริิหารความเสี่่�ยง
ธนาคารมุ่่�งที่่�จะใช้้หลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้ธนาคารมีีผลประกอบการทาง
การเงิินที่่�มั่่�นคง น่่าเชื่่�อถืือและยั่่�งยืืน โดยมีีหลัักการว่่าผลตอบแทนต้้องสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารยอมรัับได้้
ทั้้�งนี้้� การประกอบธุุรกิิจธนาคารต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงหลััก 5 ด้้าน ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk) ความเสี่่�ยง
ด้้านตลาด (Market Risk) ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk) ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk)
และความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
ในการควบคุุมดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงและการมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ในปีี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ที่่�มีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อกำำ�กัับดููแลด้้านความเสี่่�ยง ดููแลรัับผิิดชอบ
ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกประเภท เนื่่�องจากการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance) และการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk
Management) มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันเป็็นอย่่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนให้้การกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC)
และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ
ธนาคาร มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2562 เป็็นต้้นไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบด้้วยกรรมการ 5 ท่่าน ซึ่่�งมาจาก
คณะกรรมการธนาคารทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee: RMC)
โดยให้้รายงานตรงต่่อคณะกรรมการ BRCC เพื่่�อดููแลความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง ความเสี่่�ยงด้้านเงิินกองทุุน (การกำำ�กัับดููแลเรื่่�องการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ Basel) เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� RMC ประกอบด้้วยผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ ทำำ�หน้้าที่่�ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการ
บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณา รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลในด้้านนี้้�
เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ มีีการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และมีีกระบวนการพิิจารณา
ตััดสิินใจที่่�โปร่่งใส BRCC ยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีีหน้้าที่่�
ในการพิิจารณาและ/หรืือให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการลููกหนี้้�ที่่�มีีปััญหาหรืือคาดว่่าจะมีีปััญหาเพื่่�อขออนุุมััติิ
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง(แล้้วแต่่กรณีี) ตลอดจนอนุุมััติิและให้้ความเห็็นชอบข้้อเสนอและ
แผนงานการตั้้�งและทบทวนการตั้้�งสำำ�รองลููกหนี้้�ที่่�ไม่่ใช่่สิินเชื่่�อรายย่่อยที่่�มีีปััญหาหรืือคาดว่่าจะมีีปััญหา
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ทั้้�งนี้้� ธนาคารมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาและดำำ�เนิินการตามนโยบาย กลยุุทธ์์และวิิธีีปฏิิบััติิ
ในการบริิหารความเสี่่�ยงภายในธนาคารที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
BRCC, RMC คณะกรรมการย่่อยภายใต้้ RMC และคณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ (Credit Committee: CC)
ตลอดจนช่่วยฝ่่ายจััดการในการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเป็็นหน่่วยงานอิิสระจากหน่่วยงาน
ธุุรกิิจอื่่�นๆที่่�มีีธุุรกรรมหรืือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานบริิหารสิินทรััพย์์กลุ่่�มพิิเศษ
(Special Assets Management) เพื่่�อดููแลจััดการสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�หากไม่่ได้้รัับ
การบริิหารจััดการจะกลายเป็็นสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ

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

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาไม่่ยิินยอมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิตามภาระหรืือ
พัันธะที่่�มีีต่่อธนาคารตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเงิินกู้้�หรืือสััญญาผููกพัันอื่่�นๆ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอาจส่่งผลให้้คุุณภาพของ
สิินเชื่่�อธนาคารด้้อยลง ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรและระดัับเงิินกองทุุน การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเสริิมสร้้างมููลค่่าแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยรายได้้ที่่�ได้้รัับจะต้้องสอดคล้้องและคุ้้�มค่่ากัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ธนาคารได้้จััดให้้มีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
เทคนิิคการวััดความเสี่่�ยงและการควบคุุมความเสี่่�ยง ตลอดจนมีีการตรวจสอบและกลไกในการถ่่วงดุุลผ่่านการกำำ�หนด
หน้้าที่่�อย่่างชััดเจน ระหว่่างผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านการตลาด ผู้้�วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ ผู้้�ประเมิินสิินเชื่่�อ ผู้้�อนุุมััติิสิินเชื่่�อ และผู้้�บริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ขณะเดีียวกััน ได้้มีีการปรัับปรุุงกรอบและวิิธีีปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับธนาคาร
และบริิษััทในเครืือ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและสอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
และกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีด้้วย
ธนาคารได้้ปรัับปรุุงและทบทวนเครื่่�องมืือในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับประเภท
ลููกค้้า และพอร์์ตสิินเชื่่�อของธนาคารที่่�เติิบโตขึ้้�น ประกอบด้้วย Corporate Rating Model ซึ่่�งพััฒนาและใช้้สำำ�หรัับลููกค้้า
บรรษััทธุุรกิิจหรืือลููกค้้าขนาดใหญ่่ เครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยง SMEs Rating Model สำำ�หรัับลููกค้้าขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม เครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สำำ�หรัับลููกค้้ากลุ่่�ม
Life & Non-Life เครื่่�องมืือจััดระดัับความเสี่่�ยงสิินเชื่่�อกลุ่่�มพิิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้้แก่่ Project
Finance (PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สำำ�หรัับลููกค้้าขนาดเล็็ก ธนาคารได้้พััฒนาเครื่่�องมืือ
ใหม่่ที่่�ช่่วยในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมิินโดยใช้้คะแนน (Credit Scoring) สำำ�หรัับ
ลููกค้้ารายย่่อยทั้้�งสิินเชื่่�อไม่่มีีหลัักประกัันและสิินเชื่่�อมีีหลัักประกัันตลอดจนสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อ ซึ่่�งในปััจจุุบััน ธนาคารมีีระบบงาน
(system) เพื่่�อใช้้ในการจััดระดัับความเสี่่�ยง การติิดตามและประเมิินผลแบบจำำ�ลอง (model monitoring) ให้้เป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ธนาคารยัังได้้ทำำ�การกำำ�หนดระดัับคุุณภาพของสิินเชื่่�อใหม่่ของลููกค้้ารายย่่อย (Acquisition Quality
Trigger: AQT) เพื่่�อทำำ�การเฝ้้าติิดตามคุุณภาพของสิินเชื่่�อรายย่่อยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
รายงานประจำ�ปี
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ความเสี่่�ยงจากสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็็นความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�กระทบต่่อความสามารถ
ในการทำำ�กำำ�ไรและความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของธนาคาร ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตามและ
จััดการ NPL อย่่างใกล้้ชิิดและระมััดระวััง และมีีการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญอย่่างเพีียงพอ นอกจากนี้้� ธนาคารมีี
การติิดตามดููแลและบริิหารจััดการลููกค้้าที่่�มีีปััญหาในเชิิงรุุกเพื่่�อเป็็นมาตรการป้้องกัันไม่่ให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพลง สำำ�หรัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตระดัับพอร์์ตโฟลิิโอนั้้�น ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวของสิินเชื่่�อ
โดยมีีการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limits) ในระดัับที่่�เหมาะสม เช่่น เพดานความเสี่่�ยงของแต่่ละประเทศ เพดานความ
เสี่่�ยงในการให้้เงิินกู้้�ยืืมต่่อกลุ่่�มลููกค้้า เพดานความเสี่่�ยงตามประเภทธุุรกิิจที่่�มีี Black และ RAG (Red, Amber & Green)
Indicators เพื่่�อช่่วยในการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงและควบคุุมการกระจุุกตััวของสิินเชื่่�อ ตลอดจนเพื่่�อช่่วยให้้มีีแนวทางที่่�
ชััดเจนในการปล่่อยสิินเชื่่�อ กล่่าวคืือ “Black – สิินเชื่่�อที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง” “Red – ไม่่ควรขยายสิินเชื่่�อ” “Amber – ระมััดระวััง
ในการปล่่อยสิินเชื่่�อ” และ “Green – ขยายสิินเชื่่�อ” นอกจากนี้้� ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�การทดสอบภาวะวิิกฤตเพื่่�อประเมิิน
ผลกระทบที่่�ธนาคารจะได้้รัับหากเกิิดเหตุุการณ์์ภาวะเศรษฐกิิจและการเงิินตกต่ำำ�� ในกรณีีที่่�เป็็นไปได้้และกรณีีรุุนแรง
ทุุกๆ ปีี ธนาคารจะกำำ�หนดและทบทวน Risk Appetite หรืือระดัับความเสี่่�ยงของพอร์์ตโฟลิิโอที่่�ยอมรัับได้้ภายใต้้สภาพ
เศรษฐกิิจที่่�มีีการคาดการณ์์ว่่าจะเป็็นในปีีนั้้�นๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้การขยายธุุรกิิจดำำ�เนิินไปภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ธนาคารสามารถบริิหารจััดการได้้ โดยได้้มีีการติิดตามควบคุุมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนและรายงานต่่อ RMC, BRCC และ
คณะกรรมการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดหมายถึึงความเปลี่่�ยนแปลงหรืือความผัันผวนในมููลค่่าของธุุรกรรมหรืือเงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า ดัังนั้้�น
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดเกิิดขึ้้�นเมื่่�อธนาคารมีีการทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของปััจจััยด้้านตลาด อัันได้้แก่่
อััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุุนและตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์ ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบในทางลบต่่อรายได้้และสถานะเงิินกองทุุนของธนาคารได้้ ธนาคารใช้้นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากฎระเบีียบและวิิธีีปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎระเบีียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีีหน่่วยงาน
ที่่�ควบคุุมดููแลความเสี่่�ยงด้้านตลาด ที่่�เป็็นอิิสระจากหน่่วยงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง อีีกทั้้�งธนาคารยัังมีีการประเมิิน
และกำำ�หนดเงิินทุุนสำำ�รองเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านตลาด ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�ธปท. กำำ�หนด
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดประกอบด้้วย
1. ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงอััตราดอกเบี้้�ยของธุุรกรรมในบััญชีีเพื่่�อการค้้าจะอยู่่�ในการควบคุุมดููแลของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(RMC) ตามกรอบนโยบายที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด โดยธนาคารมีีการคำำ�นวณราคายุุติิธรรมของธุุรกรรมในบััญชีี
เพื่่�อการค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกวัันเพื่่�อติิดตามกำำ�ไรและขาดทุุนเมื่่�อเทีียบกัับราคาตลาด โดยหน่่วยงานควบคุุมดููแลความเสี่่�ยง
ทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานสถานะความเสี่่�ยงรายวััน มีีการกำำ�หนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit,
Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินทุุนของธนาคาร ตลอดจนวิิเคราะห์์ผลการทดสอบสภาวะวิิกฤต (Stress Testing) อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
2. ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในการบริิหารความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนและการรัักษาระดัับความเสี่่�ยงตามที่่�นโยบายของ
ธนาคารกำำ�หนดนั้้�น ธนาคารพยายามจััดหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�เป็็นสกุุลเดีียวกัับสกุุลเงิินในการให้้สิินเชื่่�อ หรืือใช้้ตราสารอนุุพัันธ์์
ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้กำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม แยกตาม
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และประเภทความเสี่่�ยงต่่างๆ เช่่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR)
Limit, และ Stop Loss Trigger และได้้ทำำ�การประเมิินมููลค่่า Mark to Market ธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศเป็็นประจำำ�
ทุุกวััน ตลอดจนวิิเคราะห์์ผลการทดสอบสภาวะวิิกฤต (Stress Testing) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของตราสารในตลาดทุุนและตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์
ธนาคารไม่่มีีการทำำ�ธุุรกรรมลงทุุนในตราสารทุุนเพื่่�อค้้านอกเหนืือจากการเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทในเครืือ
ของธนาคาร รวมถึึงหุ้้�นสามััญที่่�ได้้รัับมาจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา และในบางกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
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ที่่�พิิจารณาแล้้วว่่าเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีศัักยภาพและมีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี สำำ�หรัับตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สิินค้้าโภคภััณฑ์์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริิหารโดยการปิิดความเสี่่�ยงด้้านตลาดทั้้�งหมด จึึงไม่่มีีความเสี่่�ยง
ด้้านตลาดในบััญชีีเพื่่�อค้้าของตราสารทุุนหรืือสิินค้้าโภคภััณฑ์์แต่่อย่่างใด
4. ความเสี่่�ยงด้้านตลาดจากตััวแปรอ้้างอิิงอื่่�น
ธนาคารมีีการการทำำ�ธุุรกรรมเงิินกู้้�ยืืมที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการลงทุุนให้้กัับลููกค้้า โดยหากเป็็นตััวแปร
อ้้างอิิงอื่่�นๆที่่�ไม่่ใช่่อััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน ธนาคารบริิหารโดยการปิิดความเสี่่�ยงด้้านตลาดทั้้�งหมด จึึงไม่่มีี
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดในบััญชีีเพื่่�อค้้าสำำ�หรัับตััวแปรอ้้างอิิงอื่่�นๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารไม่่สามารถชำำ�ระเงิินตามภาระผููกพัันภายใต้้ระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
ได้้ เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�ไม่่สามารถแปลงสิินทรััพย์์ในรููปต่่างๆ กลัับมาเป็็นเงิินสดหรืือจััดหาเงิินทุุนได้้ไม่่ทัันเวลา
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบถึึงการดำำ�เนิินงานประจำำ�วััน และมีีค่่าความสููญเสีียที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร คืือเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารจะสามารถตอบสนอง
ภาระผููกพัันเงิินสดในเวลาที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพได้้ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ด้้วยเหตุุนี้�้ การบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่องคืือการรัักษาระดัับสิินทรััพย์์สภาพคล่่องที่่�มีีคุุณภาพดีีและมีีการกระจายพอร์์ตการลงทุุนที่่�เหมาะสม รวมถึึงมีี
เงิินทุุนต่่างๆ ภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต เนื่่�องจากทิิศทางของธนาคารที่่�ต้้องการมีีเครืือข่่ายที่่�กว้้างขึ้้�นและการมุ่่�งเน้้น
ตลาดขนาดใหญ่่ ธนาคารจึึงมุ่่�งรัักษาฐานเงิินฝากที่่�มีีหลากหลายประเภท ประกอบด้้วยเงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากกระแส
รายวััน และเงิินฝากระยะยาว เพื่่�อให้้มีีฐานเงิินทุุนขนาดใหญ่่ที่่�มีีเสถีียรภาพ ธนาคารยัังคงสำำ�รองสภาพคล่่องบางส่่วนตลอด
ทั้้�งปีี เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของธนาคารมีีความมั่่�นคง สอดคล้้องกัันทั้้�งในเชิิงกลยุุทธ์์ โครงสร้้าง และวิิธีีปฏิิบััติิของธนาคาร
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�สำำ�คััญของธนาคาร ได้้แก่่ โครงสร้้างของแหล่่งเงิินทุุนและการใช้้ไปของเงิินทุุนของธนาคาร
การปรัับตััวของธนาคารพาณิิชย์์ เพื่่�อเพิ่่�มฐานเงิินฝากที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��ในสภาวะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และเพื่่�อรองรัับ
หลัักเกณฑ์์การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ด้้านสภาพคล่่องที่่�มีีความรุุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) ซึ่่�งจะเน้้นการขยายเงิินฝากกระแสรายวัันและเงิินฝากสะสมทรััพย์์ที่่�ลููกค้้าใช้้เป็็นบััญชีีหลััก (Transactional
Account) และหลัักเกณฑ์์การดำำ�รงแหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ไปของเงิิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
ซึ่่�งเน้้นการรัับฝากเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้สอดคล้้องกัับการลงทุุน การปล่่อยสิินเชื่่�อ และการก่่อภาระ
ผููกพััน ในระยะ 1 ปีีข้้างหน้้า นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของธปท. และธนาคารกลางของประเทศสำำ�คััญทั่่�วโลก
อาจทำำ�ให้้เกิิดความผัันผวนของการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนระหว่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ตลาดการเงิินมีีความผัันผวน
และอาจส่่งผลต่่อสภาพคล่่องและต้้นทุุนในการจััดหาเงิินทุุน
การบริิหารและควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ธนาคารได้้มอบหมายความรัับผิิดชอบให้้แก่่คณะกรรมการบริิหาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่่�งจะประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง
เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง และประมาณการแหล่่งเงิินทุุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดการโดยรวมและการกำำ�กัับดููแลสภาพคล่่อง และให้้ความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะต่่อนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ก่่อนที่่�จะขอความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัังรัับ
ผิิดชอบในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�ยอมรัับได้้ ก่่อนเสนอต่่อ
คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการตรวจสอบและทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานบริิหารเงิิน ในการเฝ้้าระวัังเกี่่�ยวกัับสภาวะตลาด ในขณะที่่�สายงานธุุรกิิจ
ต่่างๆ ของธนาคารรัับผิิดชอบการสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่งกัับผู้้�ฝากเงิินและแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นๆ
หน่่วยงานบริิหารเงิินทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารเงิินทุุนโดยรวม ตามความจำำ�เป็็นหรืือเมื่่�อมีีภาวะฉุุกเฉิิน ธนาคารมีีการบริิหาร
จััดการสภาพคล่่องอย่่างรััดกุุม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการดำำ�เนิินงานประจำำ�วััน โดยมีีการวััดและประมาณการ
กระแสเงิินสดอย่่างสม่ำำ��เสมอจากการครบกำำ�หนดเวลาของสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ภาระผููกพัันนอกงบดุุล และตราสารอนุุพัันธ์์
ตามกรอบระยะเวลาครบกำำ�หนดในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องสำำ�หรัับบริิษััท
ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เป็็นลัักษณะการบริิหารแบบรวมศููนย์์ (Centralise) ดัังนั้้�น ธนาคารอาจพิิจารณา
และอนุุมััติิวงเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนสภาพคล่่องแก่่บริิษััทเหล่่านั้้�นตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
รายงานประจำ�ปี
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ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องที่่�บริิหารโดยธนาคารจะอยู่่�ภายใต้้เพดานความเสี่่�ยง และระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่่�อแจ้้งเตืือนผู้้�บริิการถึึงสภาวะและแรงกดดัันด้้านสภาพคล่่อง
ที่่�เกิิดขึ้้�น นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร รวมทั้้�งสมมติิฐานและเพดานความเสี่่�ยงจะมีีการ
ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบ
และการเปลี่่�ยนแปลงความต้้องการทางธุุรกิิจและสภาวะตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องมีีการตรวจสอบเป็็นประจำำ�
ทุุกวััน เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิตามเกณฑ์์ความเสี่่�ยงด้้านสภาพล่่องทั้้�งภายใน และกฎระเบีียบตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนฉุุกเฉิินด้้านสภาพคล่่องเพื่่�อแจ้้งเตืือนเพื่่�อให้้มีีการจััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในช่่วงวิิกฤต
สภาพคล่่องและอยู่่�ภายใต้้สภาวะตลาดที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ แผนดัังกล่่าวประกอบด้้วยสององค์์ประกอบสำำ�คััญ คืือ ระบบ
เตืือนภััยล่่วงหน้้า (Early Warning System: EWS) และทีีมผู้้�บริิหารในภาวะวิิกฤตสภาพคล่่อง (Funding Crisis
Management Team: FCMT) โดย EWS ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อแจ้้งเตืือนผู้้�บริิหารของธนาคาร เมื่่�อใดก็็ตามที่่�
สภาพคล่่องอาจจะมีีความเสี่่�ยง จะมีีกรอบการวิิเคราะห์์ในการตรวจสอบปััญหาการขาดสภาพคล่่องและการประเมิินความ
ต้้องการเงิินทุุนและกลยุุทธ์์ในอนาคตหากเกิิดวิิกฤตสภาพคล่่อง EWS ดัังกล่่าวประกอบด้้วยชุุดตััวชี้้�วััด (ตรวจสอบ
กัับเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้า) ที่่�น่่าเชื่่�อถืือสามารถส่่งสััญญาณความแข็็งแกร่่งทางการเงิินและความมั่่�นคงของธนาคาร
การทดสอบสภาวะวิิกฤตสภาพคล่่องโดยรวมของธนาคารจะดำำ�เนิินการทุุกครึ่่�งปีีในการระบุุและวััดผลกระทบทางการเงิิน
และช่่วยให้้ฝ่่ายจััดการสามารถดำำ�เนิินการล่่วงหน้้าได้้ มีีการจััดทำำ�โมเดลสถานการณ์์จำำ�ลองสภาวะวิิกฤต 3 แบบคืือ วิิกฤต
เฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิิกฤต
(Combined Crisis: CC) สมมติิฐานที่่�ใช้้ ได้้แก่่ อััตราการไหลออกของเงิินฝาก อััตราเบิิกใช้้เงิินกู้้� และส่่วนลดมููลค่่าของ
สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง ซึ่่�งจััดทำำ�เป็็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการ
ธนาคาร ผลการทดสอบที่่�ผ่่านมาได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าธนาคาร มีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะตอบสนองความต้้องการสภาพคล่่อง
ภายใต้้เงื่่�อนไขการทดสอบในภาวะวิิกฤตต่่างๆ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และรายการนอกงบดุุลที่่�อยู่่�ในบััญชีีเพื่่�อการธนาคารมีีรอบระยะเวลาการปรัับ
ดอกเบี้้�ยหรืือการครบกำำ�หนดสััญญาไม่่ตรงกััน หรืือเมื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินมีีการเปลี่่�ยนแปลง
โดยไม่่สอดคล้้องกััน ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิและ/หรืือมููลค่่าของผู้้�ถืือหุ้้�น
ปััจจััยหลัักสำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย ได้้แก่่ สภาวะทางเศรษฐกิิจต่่างๆ อััตราเงิินเฟ้้อ และการดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิินของธนาคารแห่่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสำำ�คััญทั่่�วโลก ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อทิิศทางและระดัับของอััตรา
ดอกเบี้้�ยโดยตรง หรืือส่่งผลต่่อการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนระหว่่างประเทศ และกระทบทางอ้้อมมายัังอััตราดอกเบี้้�ย นอกจากนั้้�น
การแข่่งขัันเพื่่�อเพิ่่�มหรืือรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาดของธนาคารพาณิิชย์์ในด้้านเงิินฝากและสิินเชื่่�อ มีีผลให้้ส่่วนต่่างดอกเบี้้�ย
แคบลงด้้วย
ธนาคารบริิหารจััดการความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยผ่่านนโยบายที่่�มีีการกำำ�หนดขึ้้�นโดยคณะกรรมการ ALCO ทั้้�งนี้้�
IRRBB ที่่�ดำำ�เนิินการโดยธนาคารจะเป็็นไปตามระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานต่่อคณะกรรมการ BRCC และด้้วยการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) ในสายงานบริิหารความเสี่่�ยง และหน่่วยงานบริิหารเงิินกองทุุนและงบดุุลในสายงานการเงิิน ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการ ALCO จะรัับผิิดชอบในการตรวจสอบและติิดตามงบดุุล การบริิหารธุุรกิิจ และกลยุุทธ์์การป้้องกัันความเสี่่�ยง
เพื่่�อที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจว่่า IRRBB อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยมีีบริิหารเงิินรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการ
IRRBB รายวััน และปิิดฐานะในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร (gapping) รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตามของกลยุุทธ์์การป้้องกัันความเสี่่�ยง
IRRBB วััดจากมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่่�งเป็็นมาตรการวััดผลกระทบ
ระยะยาวของการเคลื่่�อนไหวอย่่างฉัับพลัันของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ครอบคลุุมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทั้้�งหมดของธนาคาร
โดยกำำ�หนดและประเมิินความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่อมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบััน
ของรายได้้และเงิินทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต) เนื่่�องจากมููลค่่าพอร์์ตสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินจะเพิ่่�มขึ้้�นและลดลงตามการ
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เปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย มาตรการนี้้�จะช่่วยให้้ธนาคารสามารถประเมิินของความเสี่่�ยงและผลกระทบต่่อเงิินทุุน
โดยเน้้นสถานะของบััญชีีเพื่่�อการธนาคารในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� EVE จะคำำ�นวณโดยใช้้ re-pricing gap ในการวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ยของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในช่่วงเวลาต่่างๆ กััน
การกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง (MATs) เป็็นมาตรการในการตรวจสอบก่่อนการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
ผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ (NII) และความอ่่อนไหวของ EVE โดยจะรายงานผลการวิิเคราะห์์ดัังกล่่าวต่่อ
คณะกรรมการ ALCO, RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ธนาคารบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย โดยการปรัับโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�คาดการณ์์ โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของ NII และ EVE สำำ�หรัับผลของการทดสอบในภาวะวิิกฤต
จะใช้้ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์งบดุุลที่่�เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายผลตอบแทนทางธุุรกิิจ
ที่่�ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ หมายถึึงความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมอัันเนื่่�องมาจากกระบวนการ
ควบคุุมที่่�ไม่่เพีียงพอ โดยอาจเกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน บุุคลากร ระบบงาน หรืือเหตุุการณ์์ภายนอก
ซึ่่�งยัังประกอบด้้วยปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการขาดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีหรืือการขาดธรรมาภิิบาลในองค์์กร ปััจจััย
เหล่่านี้้�สามารถส่่งผลกระทบในด้้านลบต่่อผลประกอบการด้้านการเงิินและเงิินกองทุุนของธนาคารได้้
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการมีีประสิิทธิิผล ธนาคารจึึงได้้จััดให้้มีีนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อให้้ธนาคารมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล มีีความโปร่่งใส
และสอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (RMC) มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดและนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร หรืือคณะกรรมการ BRCC ตามอำำ�นาจที่่�ได้้รัับมอบหมาย เพื่่�ออนุุมััติินโยบายและแนวทาง
ปฏิิบััติิงานในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการที่่�เป็็นไปตามหลัักปฏิิบััติิสากล นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk Committee: ORC) เพื่่�อหารืือ พิิจารณากลั่่�นกรอง
ประเมิิน และให้้คำำ�แนะนำำ�ในประเด็็นต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ และยัังครอบคลุุมถึึงเหตุุการณ์์ทุุจริิต
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยมีีปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยง ได้้แก่่ ด้้านบุุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุุการณ์์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคาร คืือ การกำำ�หนดความรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการร่่วมกัันกัับหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งในด้้านธุุรกิิจ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ การบริิการ และระบบสนัับสนุุนการ
ปฏิิบััติิงาน โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหารหน่่วยงานตลอดจนพนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิการในหน่่วยงานนั้้�นๆ รวมถึึงการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลทั้้�งภายในและภายนอก กฎระเบีียบข้้อบัังคัับของหน่่วยงานควบคุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
นโยบายและมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าหน่่วยงานต่่างๆได้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์และการบริิหารความเสี่่�ยงภายในหน่่วยงานของตน จึึงมีีการแต่่งตั้้�งผู้้�ประสานงานด้้านกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานและ
บริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk
Officer: DCORO) เพื่่�อติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการใน
หน่่วยงานนั้้�นๆ
หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการจะทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาเครื่่�องมืือ ระบบ และกระบวนการให้้สามารถระบุุ ประเมิิน
ควบคุุม รายงานและติิดตามความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการให้้สอดคล้้องกัับนโยบายความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคาร
และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานต่่างๆ ภายในธนาคารและบริิษััทย่่อยในเครืือของธนาคาร จะต้้องมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบััติิการโดยใช้้เครื่่�องมืือหรืือกระบวนการต่่อไปนี้้�
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1. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุุกหน่่วยงานจะต้้องประเมิินความเสี่่�ยงและควบคุุมความเสี่่�ยงด้้วยตนเองและรายงานผลต่่องานบริิหารความเสี่่�ยง รายงาน
เหล่่านี้้�จะใช้้เพื่่�อประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้�้นโดยรวมและใช้้เป็็นข้้อมููลในการกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการแก้้ไขและ
ติิดตาม นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีการทบทวนในระดัับหน่่วยงาน เพื่่�อพิิจารณาว่่าโครงสร้้างและกระบวนการทำำ�งานของ
หน่่วยงานเหล่่านั้้�นมีีความเหมาะสมหรืือไม่่ อัันจะเป็็นการช่่วยลดอุุปสรรคในการปฏิิบััติิงานรวมทั้้�งแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ได้้ทัันเวลา ตลอดจนมีีการกำำ�หนดหน้้าที่่�สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ซึ่่�งรวมถึึง
การกำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและอำำ�นาจในการอนุุมััติิที่่�ชััดเจน มีีระบบตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำำ�นาจ รวมทั้้�ง
มีีการดููแลเรื่่�องความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีความมั่่�นใจได้้ว่่าธนาคารสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและ
สอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยเป็็นที่่�ยอมรัับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้้อมููลความเสีียหายด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Event Data Reports)
ธนาคารกำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�รายงานข้้อมููลความเสีียหายผ่่านช่่องทางที่่�ธนาคารกำำ�หนด รายงานข้้อมููลความ
เสีียหายนี้้�จะช่่วยให้้หน่่วยงานต่่างๆ พััฒนากระบวนการประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของตน และป้้องกััน
มิิให้้เกิิดเหตุุการณ์์ความเสีียหายเช่่นเดีียวกัันนี้้�ขึ้้�นอีีกในอนาคต ข้้อมููลการรายงานเหตุุการณ์์ความเสีียหายดัังกล่่าว
จะมีีการรวบรวมและวิิเคราะห์์เชิิงสถิิติิ เพื่่�อพััฒนาและกำำ�หนดรููปแบบการคำำ�นวณเงิินกองทุุนของธนาคาร
3. ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงหลััก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้้นำำ� KRI มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการให้้เหมาะสมกัับองค์์กร ทั้้�งนี้้�
สััญญาณเตืือนล่่วงหน้้าที่่�หน่่วยงานได้้รัับซึ่่�งเป็็นผลจากการจััดทำำ� KRI จะทำำ�ให้้ฝ่่ายบริิหารของหน่่วยงานสามารถ
บริิหารจััดการและติิดตามผลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้�้นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยง
ความสููญเสีียหรืือความเสีียหายของหน่่วยงานที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. การบริิหารจััดการประเด็็นข้้อบกพร่่องในการควบคุุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็็นข้้อบกพร่่องในการควบคุุมถืือเป็็นช่่องว่่างในการควบคุุมการปฏิิบััติิงานของธนาคาร ซึ่่�งการออกแบบวิิธีีการ
ควบคุุมที่่�ไม่่ดีีเพีียงพอ หรืือไม่่มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอเป็็นสาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงที่่�คงอยู่่�เกิินความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดของ
ธนาคารสำำ�หรัับบริิหารจััดการข้้อบกพร่่องเหล่่านี้้� ธนาคารได้้พััฒนาแนวทางปฏิิบััติิงานบริิหารจััดการประเด็็นข้้อบกพร่่อง
ในการควบคุุมขึ้้�นเพื่่�อเป็็นกรอบในการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ โดยจุุดประสงค์์ของแนวทางปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว
เพื่่�อให้้ธนาคารมั่่�นใจว่่าประเด็็นข้้อบกพร่่องต่่างๆ ได้้ถููกระบุุและจำำ�แนกออกมา รวมถึึงมีีการกำำ�กัับดููแลให้้ประเด็็นปััญหา
มีีการแก้้ไขหรืือมีีการรายงานอย่่างเหมาะสมต่่อผู้้�บริิหารของธนาคารเพื่่�อทราบต่่อไป
5. กระบวนการอนุุมััติิการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่และการปรัับปรุุงกระบวนการปฏิิบััติิงาน จึึงได้้กำำ�หนดกระบวนการ
พิิจารณาอนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�เข้้มงวดโดยให้้ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ เป็็นต้้น รวมถึึงกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อย่่างครอบคลุุมทุุกด้้านโดยคณะทำำ�งานและหน่่วยงานธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก่่อนเสนอลงนามเห็็นชอบและ
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด รวมถึึงจััดให้้มีีการทบทวนผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
6. กระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputation Risk) และความพึึงพอใจของลููกค้้า จึึงกำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานและ
วิิธีีปฏิิบััติิในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากลููกค้้า โดยจััดตั้้�งหน่่วยงานกลางอิิสระในการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้า
ได้้แก่่ หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า หรืือ Customer Experience Management (CX) โดยทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์
บริิการลููกค้้าทางโทรศััพท์์ (CIMB Thai Care Center) และหน่่วยงานอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าได้้
โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าเป็็นผู้้�บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าผ่่านนโยบายและกระบวนการที่่�
จััดตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและหน่่วยงานราชการต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้รัับ
การดำำ�เนิินการแก้้ไขจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องอย่่างมีีประสิิทธิิผล เป็็นธรรม และทัันเหตุุการณ์์
นอกจากนี้้� หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ายัังนำำ�เสนอข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับลููกค้้าจากผลสำำ�รวจตลอดจน
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ความคิิดเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ของลููกค้้าที่่�รวบรวมจากช่่องทางต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาปรัับปรุุงประสบการณ์์ลููกค้้าให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกๆด้้าน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความผููกพัันของลููกค้้ากัับธนาคาร โดยการจััดเตรีียมข้้อมููลความรู้้�
เกี่่�ยวกัับลููกค้้า และโครงการต่่างๆ ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงประสบการณ์์ลููกค้้า เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารจััดการ
ประสบการณ์์ของลููกค้้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีี 2563 ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการการสื่่�อสาร
และการลงทะเบีียนของลููกค้้าเพื่่�อเข้้าร่่วมมาตรการ และทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับมาตรการ
ดัังกล่่าวของลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกๆเสีียงจากลููกค้้าและทุุกประเด็็นข้้อติิดขััดต่่างๆ จะได้้รัับการพิิจารณาและแก้้ไขอย่่าง
รวดเร็็วและยั่่�งยืืน
7. แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาและบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ โดยที่่�ทุุกหน่่วยงานธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึง
บริิษััทในเครืือต้้องวิิเคราะห์์ผลกระทบทางธุุรกิิจและดำำ�เนิินการเขีียนแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจตามผลของการวิิเคราะห์์
ตลอดจนให้้มีีการทดสอบแผนโดยอ้้างอิิงขั้้�นตอนที่่�ระบุุไว้้ในแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์วิิกฤตใดๆกระทั่่�งส่่งผลชะงัักงัันต่่อธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้้�ธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญนั้้�น
กลัับคืืนมาและให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�องได้้ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนภายในเวลาที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการรัักษาชื่่�อเสีียงและ
ความมั่่�นใจของลููกค้้าของธนาคารและบริิษััทในเครืือ
8. การตรวจสอบภายในและการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
ธนาคารมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในและหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานเป็็นหน่่วยงานอิิสระที่่�ช่่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ BRCC ในการทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน โดยหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่่�งรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�ดีี ส่่วนหน่่วยงานกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงานซึ่่�งรายงานตรงต่่อ BRCC ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามควบคุุมการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบของหน่่วยงานต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ธนาคารไม่่มีีนโยบายที่่�จะลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ โดยในปััจจุุบัันธนาคารมีีการถืือหุ้้�นในบริิษััทในต่่างประเทศเป็็น
จำำ�นวนที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ

รายงานประจำ�ปี
2563
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ธนาคารเชื่่�อมั่่�นว่่าความพยายามอย่่าง
ต่่อเนื่่�องของธนาคารในการสร้้างวััฒนธรรม
และโครงสร้้างการกÓกัับดููแลกิิจการ
ที่่�แข็็งแกร่่งทั่่�วทั้้�งองค์์กรจะช่่วยให้้ธนาคาร
สามารถสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงมุ่่�งมั่่�นดÓเนิินการ
เพื่่�อกÓหนดหลัักปฏิิบััติิในการกÓกัับดููแล
กิิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจระดัับสููงสุุดสÓหรัับกิิจกรรมต่่างๆ
ของธนาคาร
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ในปีี 2563 ธนาคารได้้รัับการประเมิินคะแนนจากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนประจำำ�ปีี 2563
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้้การดููแลของสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Institute of Directors : IOD) โดยการสนัับสนุุนจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ)
ในระดัับดีีเลิิศ (Excellent) หรืือระดัับ 5 ดาว โดยคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมสููงถึึงร้้อยละ 90 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของธนาคารอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โปร่่งใส และให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

หลักการกÓกับดูแลกิจการ
ธนาคารมีีกระบวนการในการกำำ�หนด ประเมิิน และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้�้น โดยกำำ�หนด
กระบวนการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการควบคุุมในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงด้้านการเงิินและการปฏิิบััติิการ
ตลอดจนการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้หน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ ของธนาคาร
ให้้สามารถขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายกลยุุทธ์์ที่่�ตั้้�งไว้้ในขณะที่่�มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเน้้นให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจ กฎหมาย
และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดจนระเบีียบปฏิิบััติิทางวิินััย
ธนาคารกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีความไว้้วางใจและเชื่่�อมั่่�นในการบริิหารจััดการธุุรกิิจของธนาคาร อัันจะช่่วยเสริิมศัักยภาพ
ในการแข่่งขัันและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มตลอดจนความมั่่�นคงในระยะยาวให้้แก่่ธนาคาร
คณะกรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่� ประโยชน์์ และหลัักปฏิิบััติิของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2560 (CG Code) ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
อย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562 จึึงได้้มีีมติิอนุุมััติิทบทวน
นโยบายหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคารให้้สอดคล้้องกัับ CG Code เพื่่�อนำำ�มาปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจ
ของธนาคาร เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและทัันต่่อพััฒนาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว

การกÓกับดูแลกิจการ
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในเชิิงรุุกอยู่่�เสมอ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น การได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆของธนาคาร การมีี
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรอย่่างเท่่าเทีียม และการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียง แสดงความเห็็นและข้้อเสนอแนะ เพื่่�อพิิจารณา
ตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น การแต่่งตั้้�งกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การจััดสรรกำำ�ไร
การจ่่ายเงิินปัันผล การเพิ่่�มทุุนหรืือลดทุุน และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
ในปีี 2563 เดิิมคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิให้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่่� 24 เมษายน 2563
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�ให้้ธนาคารจััดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีภายในสี่่�เดืือน นัับแต่่
วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของธนาคาร อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 คณะกรรมการจึึง
พิิจารณาเลื่่�อนวัันจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ออกไปเป็็นวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 ตามมาตรการรองรัับ
การแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว ซึ่่�งกรมพััฒนาธุุรกิิจ กระทรวงพาณิิชย์์ ประกาศเพื่่�อบัังคัับใช้้ในเวลานั้้�น
ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งกำำ�หนดไว้้เดิิมในวัันที่่� 24 เมษายน 2563 ธนาคารได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�อง
เพื่่�อพิิจารณาเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม รวมถึึงเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือก
ตั้้�งเป็็นกรรมการธนาคารล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ถึึง 31 ธัันวาคม 2562 ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�ธนาคารกำำ�หนด ซึ่่�งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 ไม่่ปรากฏว่่า
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นคนใดเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระหรืือเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ

รายงานประจำ�ปี
2563

71

ธนาคารคาดการณ์์ว่่าสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเลื่่�อนออกไปเป็็น
เดืือนมิิถุุนายน 2563 อาจผ่่อนคลายลง อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อใกล้้ถึึงกำำ�หนดวัันจััดประชุุม ธนาคารพบว่่าสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดยัังคงน่่าเป็็นห่่วง ประกอบกัับมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคยัังคงเข้้มข้้น เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาดในกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ในเดืือนพฤษาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารจึึงพิิจารณาเปลี่่�ยน
สถานที่่�จััดประชุุมฯ จากสำำ�นัักงานใหญ่่ของธนาคาร เป็็นโรงแรมอนัันตรา สยาม กรุุงเทพฯ ถนนราชดำำ�ริิ กรุุงเทพมหานคร
ซึ่่�งมีีห้้องจััดประชุุมขนาดใหญ่่อยู่่�บนชั้้�นพื้้�นดิิน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�เข้้าประชุุมไม่่ต้้องขึ้้�นลิิฟต์์โดยสารร่่วมกััน
หรืือนั่่�งประชุุมติิดกััน จนเสี่่�ยงต่่อการแพร่่กระจายของเชื้้�อ
ในการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ธนาคารปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและมาตรการซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อป้้องกััน
และควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด หน่่วยงานของธนาคารผู้้�รัับผิิดชอบการจััดประชุุม ได้้ทำำ�
การติิดต่่อสอบถามและขออนุุญาตหน่่วยราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� ในสถานที่่�จััดประชุุม ยัังจััดให้้มีีการวััดอุุณหภููมิิ
การตรวจคััดกรองผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม การสแกนแอปพลิิเคชัันไทยชนะ ตลอดจนจััดที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมให้้มีีการเว้้นระยะห่่าง
ตามมาตรการที่่�กำำ�หนด จััดทำำ�บัันทึึกที่่�นั่่�งของผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนเพื่่�อการตรวจสอบในภายหลัังหากมีีเหตุุติิดเชื้้�อเกิิดขึ้�้น
จััดเตรีียมแอลกอฮอลล์์ล้้างมืือไว้้ทั่่�วพื้้�นที่่�โดยรวม และจััดห้้องประชุุมสำำ�รองไว้้รองรัับผู้้�ถืือหุ้้�นกรณีีห้้องประชุุมหลัักบรรจุุ
ผู้้�ร่่วมประชุุมเต็็มอััตราที่่�กำำ�หนด ด้้วยความคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพของส่่วนรวมโดยการปฏิิบััติิตามมาตรการและแนวทาง
ที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด ธนาคารได้้รัับคะแนนการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 98
ในการจััดส่่งหนัังสืือบอกกล่่าวเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้ระบุุวาระการประชุุมอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ
หรืือเพื่่�อพิิจารณา รวมทั้้�งได้้ระบุุข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระ พร้้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุุม ซึ่่�งประกอบด้้วยขั้้�นตอนเข้้าร่่วมประชุุม การออกเสีียงลงคะแนน การมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
และรายงานประจำำ�ปีี 2562 โดยธนาคารได้้มอบหมายให้้ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ในฐานะ
นายทะเบีียนหุ้้�นของธนาคาร เป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจาณาล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 21 วััน
รวมทั้้�งได้้เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้บนเว็็บไซต์์ของธนาคารล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมเป็็นเวลา 30 วััน เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจลงมติิ นอกจากนี้้� ธนาคาร
ยัังได้้แจ้้งผ่่านช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจนโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวหนัังสืือนััดประชุุม
ทางหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันตามที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนด
ในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดยจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�
รัับลงทะเบีียน และตรวจสอบเอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะ และเพื่่�อรัักษาสิิทธิิและ
ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยธนาคารได้้นำำ�ระบบบาร์์โค้้ด (Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนเพื่่�อจััดพิิมพ์์บััตร
ลงคะแนนในแต่่ละวาระการประชุุม ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ธนาคารได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ลงทะเบีียนเข้้าประชุุมได้้ล่่วงหน้้าก่่อนเวลาประชุุมนานกว่่าปกติิ เนื่่�องจากมีีขั้้�นตอนเพิ่่�มขึ้้�นในส่่วนของการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การลงทะเบีียนล่่าช้้ากว่่าเดิิม ในระหว่่างการประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียน
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในวาระที่่�ยัังไม่่ลงมติิได้้ และในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความประสงค์์จะมอบให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วม
ประชุุมแทน ธนาคารได้้จัดทำ
ั �ำ แบบฟอร์์มหนัังสืือมอบฉัันทะ พร้้อมรายละเอีียดวิิธีีการมอบฉัันทะ และได้้แนบแบบฟอร์์มดัังกล่่าว
จััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายพร้้อมหนัังสืือนััดประชุุม นอกจากนี้้� เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้มีีการรวมตััวของคนจำำ�นวนมาก ตาม
มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อดัังกล่่าว ธนาคารได้้สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบอำำ�นาจให้้กรรมการอิิสระ
ของธนาคารออกเสีียงลงคะแนนแทน โดยได้้เสนอชื่่�อกรรมการอิิสระพร้้อมประวััติิให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาในการมอบฉัันทะ
ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2563 มีีผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 10 ราย มอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระที่่�ธนาคารเสนอให้้เป็็น
ผู้้�รัับมอบฉัันทะ เป็็นผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2563 กรรมการธนาคารที่่�เข้้าร่่วมประชุุมมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 54.54
ส่่วนกรรมการธนาคารอีีก 5 คน ซึ่่�งอยู่่�ต่่างประเทศ ได้้แก่่ ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง (ประธานกรรมการ) เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิด
ดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด เอ็็นจิิก ชาฮ์์นััซ ฟารุุก บิิน จััมมััล อาฮ์์มััด นางสาวเซรีีน่่า ตััน เหม่่ ชเว็็น และ นางวาทนัันทน์์
พีีเทอร์์สิิค ไม่่สามารถเดิินทางมาประชุุมได้้ เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางระหว่่างประเทศในสถานการณ์์ระบาดของ
โรคโควิิด-19 สำำ�หรัับจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมมีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุมด้้วยตนเองและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะ
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รวมจำำ�นวน 70 ราย รวมเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น 34,822,261,748 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 94.9858 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่าย
ได้้ทั้้�งหมด
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 26 ประจำำ�ปีี 2563 ได้้อนุุมััติิตามข้้อเสนอของ นายอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์ กรรมการธนาคาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในฐานะผู้้�รัับมอบฉัันทะจาก CIMB Bank Berhard ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ที่่�เสนอให้้แต่่งตั้้�งนายชาญมนูู สุุมาวงศ์์ กรรมการอิิสระ ซึ่่�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�งเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นประธานในที่่�ประชุุม แทนประธานกรรมการซึ่่�งไม่่สามารถมาประชุุมได้้ ก่่อนเริ่่�มประชุุมในระเบีียบวาระต่่างๆ ประธาน
ในที่่�ประชุุมได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทชี้้�แจงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงสิิทธิิในการลงคะแนนเสีียง ประธานในที่่�ประชุุมได้้ให้้
ความมั่่�นใจว่่าผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันในการสอบถาม แสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะ นอกจากนี้้�
ธนาคารยัังได้้นำำ�เสนอข้้อมููลในระบบวีีดีีทััศน์์ รวมทั้้�งจััดให้้มีีการแปลเป็็นภาษาอัังกฤษเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ต่่างชาติิ ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ตอบคำำ�ถาม รวมทั้้�งให้้ข้้อมููลต่่างๆ อย่่างชััดเจน ครบถ้้วน นอกจากนี้้�
การนัับคะแนนเสีียงระหว่่างการประชุุมเป็็นไปอย่่างเปิิดเผยและโปร่่งใส การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละระเบีียบวาระเป็็นไปตาม
ลำำ�ดัับในหนัังสืือนััดประชุุม โดยไม่่มีีการเพิ่่�มหรืือสลัับวาระการประชุุมในการนัับคะแนนเสีียง ธนาคารใช้้บััตรคะแนนเสีียง
ที่่�มีีบาร์์โค้้ด และเก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคาร
ได้้จััดทำำ�รายงานการประชุุมอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อาทิิ สรุุปสาระสำำ�คััญของคำำ�ถาม คำำ�ชี้้�แจง ตลอดจนข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ
และคะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละระเบีียบวาระว่่ามีีคะแนนเสีียงเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง
จำำ�นวนเท่่าไร เป็็นต้้น โดยธนาคารได้้จััดส่่งร่่างรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในกรอบ
เวลาตามที่่�กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด รวมทั้้�ง เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.cimbthai.com เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้อ้้างอิิงด้้วย

2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งหน้้าที่่�ในการดููแลผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ธนาคารจึึงได้้จััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในของธนาคารไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของธนาคาร รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว
ใช้้ข้้อมููลภายในอัันเป็็นสาระสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงหลัักทรััพย์์ของธนาคาร ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชน ไปใช้้เพื่่�อทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของธนาคารในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�ข้้อมููลนั้้�นจะเผยแพร่่
สู่่�สาธารณชน นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เทีียบเท่่า และผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารหน่่วยงานขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่าในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน รวมถึึงบุุคคลที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์กัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ได้้แก่่คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรส) บุุตรที่่�ยังั
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ และนิิติิบุุคคลที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร หรืือคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภริิยา (แต่่ไม่่ได้้จดทะเบีียน
สมรส) หรืือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะของกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ซึ่่�งถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดและมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมากที่่�สุุดในนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อล่่วงหน้้า รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ภายใน 3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) และนำำ�ส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าวให้้กัับ
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ของธนาคารภายในกำำ�หนดเวลาเดีียวกััน และเพื่่�อเป็็นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการถืือหุ้้�นและ/หรืือ
หลัักทรััพย์์ของธนาคาร ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการของธนาคารเปิิดเผยการซื้้�อขายหุ้้�นและการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ของธนาคาร โดยให้้รายงานข้้อมููลดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการทราบด้้วย นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้จััดทำำ�
หลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานของธนาคาร ที่่�ครอบคลุุมเรื่่�องการใช้้
ข้้อมููลภายใน และแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และโปร่่งใส

รายงานประจำ�ปี
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3. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็น กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า
คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

จรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct)
1.	ลููกค้้า
ธนาคารมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เสนอบริิการและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ และการปกป้้องผลประโยชน์์ของลููกค้้า รวมทั้้�งปฏิิบััติิต่่อ
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว ธนาคารได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานบริิหารงาน
ประสบการณ์์ลููกค้้า หรืือ Customer Experience Management (CX) โดยหน่่วยงานนี้้� จะทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์บริิการ
ลููกค้้าทางโทรศััพท์์ และหน่่วยงานอื่่�นๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�รัับและดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ของลููกค้้า ทั้้�งนี้้�
หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าได้้จััดทำำ�นโยบายการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนเพื่่�อเป็็นเอกสารอ้้างอิิงหลัักและ
เป็็นแนวทางในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนของลููกค้้าตามมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีและหน่่วยงานราชการ
หน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้าเป็็นหน่่วยงานกลาง มีีความเป็็นอิิสระในการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน
ของลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้รัับการแก้้ไขจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องอย่่างมีีประสิิทธิิผล
เป็็นธรรม และทัันเหตุุการณ์์ ซึ่่�งการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนอย่่างรวดเร็็วและเป็็นรููปธรรมนี้้�มีีผลต่่อความไว้้วางใจและ
ความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าต่่อธนาคารเช่่นกััน นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าโดยการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงไม่่เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับบุุคคลอื่่�น เว้้นแต่่เป็็น
กรณีีเปิิดเผยตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือได้้รัับอนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากลููกค้้าเท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีี 2563 ซึ่่�งส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิิจทั้้�งระดัับจุุลภาคและมหภาค
ในประเทศ ส่่งผลให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่่วมมืือจากธนาคารพาณิิชย์์ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้า
สิินเชื่่�อผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งธนาคารมีีมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าสิินเชื่่�อผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
ตามหนัังสืือเวีียนของ ธปท. โดยหน่่วยงานบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้ามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการการสื่่�อสารและ
การลงทะเบีียนของลููกค้้าเพื่่�อเข้้าร่่วมมาตรการ ผ่่านการกำำ�หนดข้้อความสำำ�หรัับสื่่�อสารกัับลููกค้้าทั้้�งในช่่วงก่่อนและหลััง
ลงทะเบีียน ซึ่่�งการดำำ�เนิินการนี้้�เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น หน่่วยงานปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อรายย่่อย
หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน หน่่วยงานกฎหมาย หน่่วยงานสื่่�อสารองค์์กร และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแล
ลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าของธนาคารจะได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่างๆ และได้้รัับการช่่วยเหลืือแบ่่งเบา
ภาระในช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
2. ผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีระบบการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล มีีการ
ควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ตลอดจนปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจ
โดยถืือเป็็นนโยบายที่่�พนัักงานทุุกคนต้้องถืือปฏิิบััติิ ธนาคารเน้้นสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ปกป้้องรัักษา
ทรััพย์์สิิน และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม ในขณะเดีียวกัันก็็ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิอย่่างเต็็มที่่�และเท่่าเทีียม
กัันในลัักษณะที่่�เปิิดเผย เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใดมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�มีีการพิิจารณาในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียรายนั้้�นจะต้้องงดออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องดัังกล่่าว นอกจากเป็็นการลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ
3. พนัักงาน
ธนาคารเชื่่�อมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเป็็นธรรม และให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคุุณภาพของบุุคลากร
โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่างๆอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานมีีโอกาสในการยกระดัับ
การปฏิิบััติิงานของตนและมีีทางเลืือกในการพััฒนาวิิชาชีีพมากขึ้้�น การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ธนาคารมีีการเติิบโต
ที่่�ยั่่�งยืืนและรองรัับแผนการขยายธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้แต่่ในภาวะที่่�ตลาดมีีการแข่่งขัันรุุนแรงก็็ตาม
4. เจ้้าหนี้้�และคู่่�ค้้า
ธนาคารยึึดมั่่�นในการรัักษามาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจในระดัับสููงและเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ โดยทำำ�ธุุรกิิจ
กัับเจ้้าหนี้้�และคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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5. คู่่�แข่่ง
ธนาคารเห็็นความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีการแข่่งขัันและเป็็นธรรม จึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งอย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม
รวมทั้้�งไม่่ก้้าวล่่วงเข้้าไปยัังข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่ง ในขณะเดีียวกัันก็็ช่่วยรัักษาชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่ง โดยมีีการกำำ�หนด
หลัักปฏิิบััติิที่่�ดีีทางจริิยธรรมและกฎหมายเพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับพนัักงาน
6. ชุุมชนและสัังคม
ธนาคารตระหนัักว่่าธนาคารสามารถสร้้างผลในทางบวกต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ จึึงได้้มีีการทำำ�และส่่งเสริิมกิิจกรรม
การกุุศลต่่างๆ หลายรายการ ได้้แก่่ พิิธีีทอดกฐิิน โครงการบริิจาคโลหิิต และการบริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือพระภิิกษุุสงฆ์์
เด็็กที่่�ด้้อยโอกาส และชุุมชนโดยทั่่�วไป (โปรดดููรายละเอีียดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของธนาคารได้้ในหััวข้้อ “ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม”)

4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
ธนาคารตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ทัันการณ์์ ชััดเจน และทั่่�วถึึง โดยเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และทางเว็็บไซต์์ของธนาคาร ทั้้�งข้้อมููลภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลในแบบรายงาน
ประจำำ�ปีีตามหลัักเกณฑ์์ของทางการ อาทิิ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
และการดำำ�เนิินการโครงการหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่นัักลงทุุนต่่อตลาดทุุนไทย รวมทั้้�งให้้บริิการ
ข้้อมููลและข่่าวสารกิิจกรรมต่่างๆ ของธนาคารกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ และ
ประชาชนทั่่�วไป การดำำ�เนิินการต่่างๆ ดัังกล่่าวได้้แก่่
•

•

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ทำำ�หน้้าที่่�ในการเผยแพร่่ข้้อมููลธนาคารและเป็็นตััวแทน
ในการสื่่�อสารกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ สื่่�อมวลชนและผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป รายงานผลประกอบการ การทำำ�
ธุุรกรรมที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอย่่างถููกต้้อง ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีี 2563 ธนาคารมีีกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมดัังนี้้�
1. 		นัักลงทุุนสััมพัันธ์์และฝ่่ายบริิหารได้้มีีการประชุุมทางโทรศััพท์์ จำำ�นวน 3 ครั้้�ง กัับสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ได้้แก่่ บริิษััท ฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด Moody’s Investors Service (MOODY’S) และ Rating Agency
Malaysia Bhd (RAM) เพื่่�อรัับทราบสถานภาพการประกอบการ
2. 		จััดทำำ�การเผยแพร่่ข่่าว (Press Release) ในกรณีีที่่�ธนาคารมีีกิิจกรรมการลงทุุนหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ
3. 		มีีช่่ อ งทางให้้ ข้้ อ มูู ล และตอบข้้ อ ซัั ก ถามของผู้้� ล งทุุ น และสื่่� อ มวลชนที่่� ติิ ด ต่่ อ ทางไปรษณีีย์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ที่่�
ir@cimbthai.com หรืือทางโทรศััพท์์ 02-626-7820 หรืือทางเว็็บไซต์์ http://www.cimbthai.com/CIMB/
investor_relations/
การแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชนเพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารสู่่�ประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของธนาคาร
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้ทราบข้้อมููลอย่่างทั่่�วถึึง และเปิิดโอกาสให้้นัักลงทุุนและ
นัักวิิเคราะห์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้สอบถามธนาคารเกี่่�ยวกัับผลประกอบการและการเติิบโตของธุุรกิิจได้้

5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในสาขาด้้านการเงิินและการธนาคาร การบริิหารธุุรกิิจ การตลาด กฎหมาย การบััญชีี ตรวจสอบ และเป็็นบุุคคลที่่�เคยดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในหน่่วยงานของรััฐ รวม 11 คน ทำำ�ให้้คณะกรรมการธนาคารมีีองค์์ประกอบตามที่่�กำำ�หนดใน Board Skill Matrix
ของธนาคาร ช่่วยทำำ�ให้้การสรรหากรรมการมีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร การเลืือกตั้้�ง
คณะกรรมการของธนาคารเป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและตามข้้อบัังคัับธนาคาร ซึ่่�งกำำ�หนดให้้คณะกรรมการของ
ธนาคารมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน โดยธนาคารได้้กำำ�หนดโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
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และการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ให้้สอดคล้้องตามประกาศธปท. เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิิน และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนเรื่่�อง การขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม ประกอบด้้วย
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ

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

โดยกรรมการอิิสระ 4 คนดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีีคุุณสมบััติิที่่�สอดคล้้องตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ
ไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ระหว่่างกััน
อย่่างชััดเจน เพื่่�อแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดููแล และการบริิหารงานประจำำ�ออกจากกััน
ไม่่ให้้คนใดคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจโดยไม่่จำำ�กััด ตลอดจนเพื่่�อความเป็็นอิิสระของประธานกรรมการในการกำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหาร
คณะกรรมการธนาคารมีีวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งอย่่างชััดเจนตามข้้อบัังคัับของธนาคาร คืือ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี
ทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีออกจากตำำ�แหน่่ง และในปีีต่่อๆไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�
ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง โดยกรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับการเลืือกตั้้�งเข้้ามาใหม่่ก็็ได้้
ธนาคารกำำ�หนดนโยบายเรื่่�องการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�นของคณะกรรมการไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ธปท. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ดัังนี้้�
• กรรมการ ผู้้�จััดการ และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการและที่่�ปรึึกษาของธนาคาร สามารถเป็็นประธานกรรมการ หรืือ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่าง ในบริิษััทอื่่�นได้้ ไม่่เกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยไม่่รวมการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในธนาคาร
• กรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษาของธนาคาร สามารถเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้ ไม่่เกิิน 5 บริิษััท (นัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการของธนาคาร
เป็็น 1บริิษััทด้้วย) ทั้้�งนี้้� ไม่่นัับรวมบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ธนาคารได้้มาจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
ธนาคารได้้แต่่งตั้้�ง นางปฏิิมา จำำ�ปาสุุต เป็็นเลขานุุการบริิษััทและทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และดููแลกิิจกรรมต่่างๆ ของคณะกรรมการเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ดัังนี้้�
- ให้้คำำ�ปรึึกษา และคำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการ ในข้้อกฎหมาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิข้้อบัังคัับต่่างๆของธนาคารให้้มีี
การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
-	จััดให้้มีีและดำำ�เนิินการเรื่่�องการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับของธนาคาร และบัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งติิดตามให้้มีี
การปฏิิบััติิเป็็นไปตามมติิคณะกรรมการและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
-	จััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร หนัังสืือ
นััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
-	ดำำ�เนิินการจััดเตรีียมเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ แนะนำำ�ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารให้้แก่่กรรมการใหม่่
-	จััดให้้มีีหลัักสููตรฝึึกอบรม สััมมนาต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� และพััฒนากรรมการให้้มีีทัักษะและประสบการณ์์ที่่�
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ
-	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับธนาคาร เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามกฎระเบีียบและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการ
-	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศ/กำำ�หนด
- อบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องด้้านการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท รวมถึึงการหาความรู้้�ด้้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ข. คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการธนาคารได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยประกอบด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ Board Risk and Compliance Committee เพื่่�อช่่วยกลั่่�นกรอง
การปฏิิบััติิงานเฉพาะด้้านและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตลอดจน
เพื่่�อให้้ธนาคารมีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ค. บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็็นผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์
กรรมการธนาคารเป็็นบุุคคลที่่�มีีภาวะผู้้�นำำ� และวิิสััยทััศน์์ มีีความรู้้� มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มีีความหลากหลายของทัักษะ และมีีความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของธนาคาร เพื่่�อส่่งต่่อให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปใช้้เป็็นกลยุุทธ์์และ
ตั้้�งเป้้าหมายในระยะยาว โดยมีีการพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของธนาคาร และติิดตามดููแลให้้ธนาคารมีีการนำำ�
กลยุุทธ์์ของธนาคารไปปฏิิบััติิจริิง ตลอดจนจััดให้้มีีนโยบายและแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีี
การพิิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารจะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ธนาคารกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่่งตั้้�ง และการถอดถอนกรรมการของ
ธนาคารไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและข้้อบัังคัับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจและมุ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร มีีความเข้้าใจในภาพรวมของธุุรกิิจของธนาคาร ติิดตามดููแลให้้
มีีระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และสามารถประเมิินการบริิหารงานของฝ่่ายจััดการ
ตามนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
2. จริิยธรรมและความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ธนาคารกำำ�หนดหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื่่�อให้้
คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารที่่�มีีต่่อลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้� ความรัับผิิดชอบต่่อสภาพแวดล้้อมและสัังคม ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่งขัันทางธุุรกิิจ การรัักษาความลัับของ
ลููกค้้า ความซื่่�อสััตย์์ ยุุติิธรรม มีีคุุณธรรมในวิิชาชีีพ ความรู้้� ความสามารถในการประกอบธุุรกิิจ ยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม
กฎข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด อีีกทั้้�งให้้ความร่่วมมืือต่่อองค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแลอย่่างเคร่่งครััด โดยให้้ถืือเป็็นภาระหน้้าที่่�ที่่�บุุคลากร
ของธนาคารทุุกคนต้้องรัับทราบ ทำำ�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร
เป็็นประจำำ�โดยใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างถููกต้้อง หากพบว่่ามีีการละเมิิดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ธนาคารจะพิิจารณา
ดำำ�เนิินการลงโทษผู้้�ละเมิิดนั้้�นทางวิินััย (โปรดดููรายละเอีียดหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของธนาคาร
ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ธนาคาร www.cimbthai.com) ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้สื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนรัับทราบแนวทางการปฏิิบััติิ
ตามหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของธนาคารผ่่านระบบ Sync-Up ของธนาคาร
ธนาคารมีีมาตรการป้้องกัันเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการ
ระหว่่างกัันที่่�ไม่่เหมาะสม โดยได้้กำำ�หนดในนโยบาย ดัังนี้้�
• นโยบายในการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อ หรืือ ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือ ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของธนาคาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือแก่่กิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร กรรมการ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของธนาคาร ซึ่่�งอััตราส่่วนในการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นไปตามอััตราส่่วน
ที่่�ธปท. กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมดัังกล่่าวจะได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการด้้วยมติิเอกฉัันท์์ โดยไม่่มีีกรรมการ
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้สิินเชื่่�อ ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรม
ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อนั้้�นๆ เข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับข้้อห้้าม
และหลัักเกณฑ์์ ในการให้้สิินเชื่่�อ ก่่อภาระผููกพััน หรืือ ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อแก่่กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของธนาคารและ/หรืือบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับบุุคคลดัังกล่่าว ซึ่่�งมีีการกำำ�กัับดููแลและดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย และ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี
2563
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•

•

นโยบาย Conflict Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing ซึ่่�งกำำ�หนด
จรรยาบรรณ ข้้อห้้าม หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีปฏิิบััติิสำำ�หรัับการป้้องกัันการล่่วงรู้้�หรืือใช้้ข้้อมููลภายในของลููกค้้าซึ่่�งยัังไม่่มีี
การเปิิดเผยทางสาธารณะไม่่ว่่าจะเพื่่�อประโยชน์์ตนเองหรืือบุุคคลใดๆ อัันเนื่่�องจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากธนาคาร
นโยบายเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกรรมสำำ�คััญ โดยกำำ�หนดไว้้ ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร ได้้แก่่ การตกลง
เข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ/หรืือ การตกลงเข้้าทำำ�รายการเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
ที่่�สำำ�คััญ และ/หรืือ สิิทธิิในการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของธนาคาร โดยธนาคารต้้องปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หากรายการดัังกล่่าวเข้้าเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการธนาคาร รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�บริิหารซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในการเงิินและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการต้้องดำำ�เนิิน
การดัังนี้้�
1)	ดููแลให้้สาระของรายการเป็็นธรรม คืือ รายการนั้้�นจะต้้องสมเหตุุสมผล เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อธนาคาร และ
เงื่่�อนไขของรายการไม่่แตกต่่าง หรืือเสมืือนกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก และ
2) 	ดููแลให้้กระบวนการพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวมีีความเป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้ผู้้�ลงทุุนทราบอย่่างเพีียงพอ
การดำำ�เนิินการอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีขั้้�นตอนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อขอมติิเห็็นชอบ โดยผู้้�อนุุมััติิ
จะต้้องไม่่เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำำ�รายการ และกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องไม่่เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียง นอกจากนี้้�
กรณีีที่่�รายการดัังกล่่าวต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารอาจจััดให้้มีีความเห็็นจากที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิินอิิสระเพิ่่�มเติิม
3. รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (เกี่่�ยวข้้องกััน
โดยการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน) และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง (กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�บริิหารหน่่วยงานขึ้้�นไป) รายการธุุรกิิจ
ดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจและเกณฑ์์ตามสััญญาที่่�ตกลงร่่วมกัันระหว่่างธนาคารและกิิจการหรืือบุุคคลเหล่่านั้้�น
ซึ่่�งเป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ (รายละเอีียดเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 47 ของงบการเงิินสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
- รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีดัังนี้้�

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์
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. เป็็น
บริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
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ลัักษณะและมููลค่่ารายการ
ธนาคารทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อของบริิษััทต่่างๆ ภายใต้้กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
จำำ�นวนรวม 35,925 ล้้านบาท ได้้แก่่ CIMB Bank Bhd,
CIMB Investment Bank Bhd, PT Bank CIMB Niaga Tbk,
CIMB (L) Ltd., CIMB Bank Plc., Cambodia และ CIMB Bank
(Vietnam) Ltd. รวมถึึงวงเงิินสิินเชื่่�อของ CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd. จำำ�นวนรวม 2,511 ล้้านบาท โดยกำำ�หนด
อััตราราคาตามอััตราตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21
มกราคม 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของธนาคาร
ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 94.83 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร

ธนาคารดำำ�เนิินการ Hubbing ระบบ และใช้้บริิการปฏิิบััติิการ IT จาก
CIMB Bank โดยมีีการชำำ�ระค่่าบริิการรวม 3,280,786 ริิงกิิตมาเลเซีีย
(หรืือ 27,546,480 บาท) ให้้กัับ CIMB Bank สำำ�หรัับระยะเวลาการใช้้
บริิการ 5 ปีี โดยเป็็นอััตราซึ่่�งรวม Mark-Up และภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มแล้้ว

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

ธนาคารอนุุมััติิต่่อสััญญาการให้้บริิการแก่่ บบส. สาทร ออกไปเป็็น
ระยะเวลา 1 ปีี ตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
โดยปรัับอััตราการให้้บริิการที่่�เคยคิิดในปีี 2562 เป็็นอััตราใหม่่ดัังนี้้�

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

หน่่วย: บาท
ค่่าบริิการ/เดืือน/ผู้้� ใช้้
ขอบเขต
# งานบริิการ

จำำ�นวนผู้้� ใช้้
ณ พ.ย. 62

ปีี 2563
ปีี 2562 (เปลี่่�ยนแปลง) หมายเหตุุ

1 บริิการอีีเมล์์

53 ราย

325

440 (+115) เปลี่่�ยนเป็็บริิการ
Office365
Cloud

2 บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ต

43 ราย

192

163 (-29)

ค่่าบริิการลดลง
เนื่่�องจากการ
ปรัับปรุุงด้้าน
HW/SW

648

719 (+71)

ค่่าบริิการตาม
จำำ�นวนผู้้� ใช้้งาน
จริิงในปััจจุุบััน

3 ระบบ Central 2 ราย
Control
Document
System และ
Document Image

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21
มกราคม 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 20
กุุมภาพัันธ์์ 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

4 ระบบ 1Platform
4.1 ค่่าบริิการผู้้� ใช้้

18 ราย

2,852

2,852 (0)

HW/SW ไม่่
เปลี่่�ยนแปลง
มาก

4.2 ค่่าบริิการบััญชีี

31,233

1.58

1.58 (0)

อ้้างอิิงอััตราจาก
KL (ต่่อบััญชีี)

4.3 ค่่าบริิการ
เปิิดบััญชีีใหม่่
- คิิดจาก KL

120,784.09

จ่่าย
จ่่ายตาม
ตามการ การใช้้งาน
ใช้้งาน

อ้้างอิิงอััตราจาก
KL (ต่่อการใช้้งาน)

5 Report On
Demand

0

446

(ยกเลิิก)

บบส. สาทร แจ้้ง
ยืืนยัันยกเลิิก

6 GSAM

1

9,255

(ยกเลิิก)

บบส. สาทร แจ้้ง
ยืืนยัันยกเลิิก

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
iCIMB (MSC) Sdn. Bhd เป็็น
บริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารได้้ ใช้้บริิการโมเดล Group-DM Prediction จากกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
MY - Decision Management (Group-DM) เพื่่�อพััฒนาโมเดล
ประมาณการ (Predictive Models) โดยมีีอััตราค่่าบริิการต่่อปีี
รวมประมาณ 938,427.84 บาท
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี
2563

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 20
กุุมภาพัันธ์์ 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
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ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

CGS-CIMB Securities
ธนาคารได้้แก้้ ไขสััญญาการให้้บริิการระหว่่าง ซีีไอเอ็็มบีี ไทย และ
(Thailand) Co., Ltd. (CGSCGS-CIMB โดยเป็็นการแก้้ ไขครั้้�งที่่�สอง
CIMB) เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีี
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ เกณฑ์ที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าของรายการ (โมเดลค่าบริการ) มีดังนี้
- 	ค่่าบริิการ Base Fee = ร้้อยละ 0.05-0.25 ของ Product
Notional Sold
- ค่่าบริิการที่่�ปรึึกษา (Advisory Fee) = ร้้อยละ 50 ของรายได้้รวม
	ของ EDB หัักลบ (ค่่าบุุคลากร ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการตลาดของ
	ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการตลาดของ CGS-CIMB และ
	ค่่าใช้้จ่่ายด้้าน IT ของ CGS-CIMB)
- 	ค่่าบริิการที่่�ปรึึกษา ที่่�กำำ�หนดชำำ�ระในไตรมาสปััจจุุบััน = ค่่าบริิการ
	ที่่�ปรึึกษารวม - ค่่าบริิการ Base Fee รวม - ค่่าบริิการที่่�ปรึึกษา
	ที่่�ชำำ�ระจนถึึงไตรมาสก่่อน

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2562 เมื่่�อวัันที่่� 26
มีีนาคม 2563 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

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

ธนาคารอนุุมััติิต่่อสััญญาการให้้บริิการตรวจสอบภายในแก่่ บบส.
สาทร ออกไปเป็็นระยะเวลา 3 ปีี โดยมีีผลตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2563
ถึึง 31 มีีนาคม 2566 โดยกำำ�หนดอััตราค่่าบริิการในปีี 2563 เท่่ากัับ
740,000 บาท
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ธนาคารแก้้ ไขข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ใช้้กัับวงเงิิน Repo ที่่�อนุุมััติิให้้กัับ
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด (พริินซิิเพิิล)
พริินซิิเพิิล ดัังนี้้�
เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มของกลุ่่�ม
1. ขยายขอบเขตของวงเงิิน Repo จากกองทุุน UI เท่่านั้้�น ให้้ครอบคลุุม
ซีีไอเอ็็มบีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
กองทุุนรวมตราสารหนี้้�แบบเปิิด (Open-Ended Fixed Income
โดยอ้้อมของธนาคาร
Fund) ด้้วย ตามที่่� ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
	กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
2.	ยิินยอมให้้มีีการจำำ�นำำ�หุ้้�นกู้้� (Corporate Bond) (นอกเหนืือจาก
	พัันธบััตรรััฐบาล) เป็็นหลัักประกััน ทั้้�งนี้้� ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
และเงื่่�อนไข (ได้้แก่่ การจััดอัันดัับ และ Haircut) ตามกฎระเบีียบของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่่�งคาดว่่าจะประกาศใช้้วัันที่่� 24
	มีีนาคม 2563
3. มอบอำำ�นาจให้้คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ (Credit Committee)
	พิิจารณาอนุุมััติิกรณีีมีีการแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมในอนาคต ซึ่่�งเป็็นผล
มาจากการออกกฎระเบีียบใหม่่ของ ก.ล.ต. และ ธปท.

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26
มีีนาคม 2563 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26
มีีนาคม 2563 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
CIMB Bank Bhd (CIMB Bank)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของธนาคาร
ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 94.83 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร

80

ธนาคารได้้รัับแต่่งตั้้�งจาก CIMB Bank ให้้เป็็นผู้้�บริิหารการรายงาน
(Report Administrator) เพื่่�อให้้บริิการรายงานธุุรกรรมตราสาร
อนุุพัันธ์์ แก่่ CIMB Bank เป็็นรายไตรมาส โดยไม่่คิิดค่่าบริิการใดๆ
จาก CIMB Bank
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26
มีีนาคม 2563 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของธนาคาร
ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 94.83 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร

CIMB Bank คิิดค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าจากธนาคาร โดยอิิงตาม
ธุุรกรรมหุ้้�นกู้้�ไทยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงที่่�ได้้รัับการยืืนยัันจากลููกค้้าใน
แพลตฟอร์์ม MarketAxess
CIMB Bank จะส่่งผ่่านการคิิดค่่าใช้้จ่่ายแพลตฟอร์์ม โดยไม่่คิิด
ค่่าบริิการเพิ่่�มเติิม
วันครบก�ำหนด
ล�ำดับ อายุหุ้นกู้ ไทย
1
น้อยกว่า 2 ปี
2
3

เท่่ า กัั บ หรืือมากกว่่ า
2 ปีี แต่่น้้อยกว่่า 15 ปีี
มากกว่า 15 ปี

ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าที่่�
จ่่ายให้้กัับ CIMB Bank
75 ดอลลาร์์สหรััฐ ต่่อจำำ�นวน
Notional 1 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
150 ดอลลาร์์สหรััฐ ต่่อจำำ�นวน
Notional 1 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
300 ดอลลาร์์สหรััฐ ต่่อจำำ�นวน
Notional 1 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26
มีีนาคม 2563 (ยกเว้้นกรรมการ
ที่่�เป็็นตััวแทนของ CIMB Bank
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนี้้�)
เห็็นควรอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็นรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
กรรมการของธนาคาร
ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของนิิติิบุุคคลแห่่งหนึ่่�ง

ธนาคารทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อประจำำ�ปีีให้้กัับนิิติิบุุคคลแห่่งหนึ่่�ง และ
เปลี่่�ยนวัันทบทวนวงเงิิน จากทุุกวัันที่่� 30 มิิถุุนายน เป็็น 31 มกราคม
โดยกำำ�หนดวัันทบทวนวงเงิินครั้้�งถััดไปเป็็นวัันที่่� 31 มกราคม 2564
การกำำ�หนดอััตราราคาเป็็นไปตามอััตราตลาด
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

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

ธนาคารต่่อสััญญาการให้้บริิการแก่่ บบส.สาทร ออกไปเป็็นระยะเวลา
3 ปีี มีีผลตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2565 โดยครอบคลุุม
บริิการดัังต่่อไปนี้้�
1) ทรััพยากรบุุคคล
2) ปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อ
3) การเงิิน
4) ตรวจสอบภายใน
5) เทคโนโลยีีสารสนเทศ
รายละเอีียดของค่่าบริิการ (ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7) ดัังแสดง
ในตาราง
งานบริิการ

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 4/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23
เมษายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 25
มิิถุุนายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและงด
ออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

ค่่าบริิการ
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7)

เทคโนโลยีีสารสนเทศ
1. ระบบอีีเมล์์

440 บาท / เดืือน / อีีเมล์์แอดเดรส

2. บริิการอิินเทอร์์เน็็ต

163 บาท / เดืือน / ผู้้� ใช้้

3. ระบบ Central Control Document
และ Document Image

719 บาท / เดืือน / ผู้้� ใช้้

4. ระบบ 1Platform
4.1 ค่่าบริิการผู้้� ใช้้

รายงานประจำ�ปี
2563

2,852 บาท / เดืือน / ผู้้� ใช้้

4.2 ค่่าบริิการบััญชีี

1.58 บาท / เดืือน / บััญชีี

4.3 ค่่าบริิการเปิิดบััญชีีใหม่่ - คิิดจาก KL

จ่่ายตามการใช้้งาน เป็็นรายเดืือน
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ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ
งานบริิการ

ค่่าบริิการ
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7)

ทรััพยากรบุุคคล
1. บริิการจ่่ายเงิินเดืือน (Payroll)

250 บาท / ผู้้� ใช้้ / เดืือน

2. บริิการอื่่�น
2.1 การสรรหาบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถ
2.2 	หุ้้�นส่่วนทรััพยากรบุุคคล
	สำำ�หรัับธุุรกิิจ
2.3 การเรีียนรู้้�และการพััฒนา
	ศัักยภาพบุุคลากร
2.4 บริิการด้้านทรััพยากรบุุคคล
2.4.1 การให้้รางวััล และปฏิิบััติิ
การทรััพยากรบุุคคล
2.4.2 บริิการร่่วมด้้านทรััพยากร
	บุุคคล และการควบคุุม
2.4.3 พนัักงานสััมพัันธ์์ และ
การควบคุุม

งานบริิการ

ค่่าบริิการ
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7)

ปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อ
1. เอกสารวงเงิินสิินเชื่่�อ

ต่่อธุุรกรรม

1.1	สััญญา

1,869.16 บาท / รายการ

1.2 เอกสารปลดหนี้้�
(Debt Release Document)

467.29 บาท / รายการ

2. การจดจำำ�นอง การจดทะเบีียน
หลัักประกััน และการดำำ�เนิินการ
	ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น
2.1	สำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
นอกธนาคาร
2.2	สำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ในต่่างจัังหวััด

1. ใช้้บริิการของพนัักงานของธนาคาร
โดยมีีค่่าบริิการ 934.58 บาท / รายการ
บวกค่่าเดิินทางและที่่�พััก (ถ้้ามีี)

3. การได้้รัับชำำ�ระ และการคำำ�นวณ
	ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อ (ออกเอกสาร
การชำำ�ระ / ใบเสร็็จ / บัันทึึกข้้อมููล /
	คำำ�นวณยอดหนี้้�คงค้้าง / บัันทึึก
วงเงิินสิินเชื่่�อและหลัักประกััน /
ประกัันการต่่ออายุุ) รวมถึึงการเก็็บ
	รัักษาต้้นฉบัับและสำำ�เนาเอกสาร
	สำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ธนาคารต้้องส่่งมอบ
	ยอดชำำ�ระที่่�ได้้รัับทั้้�งหมดให้้กัับ
บริิษััท ภายใน 15 วััน ของเดืือน
	ถััดไป หากวัันดัังกล่่าวเป็็นวัันหยุุด
ราชการ กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การ
	ถััดไป

เหมารวม 257,009.35 บาท / เดืือน

4.	จััดเตรีียมรายงานเพื่่�อยื่่�นต่่อ
	สำำ�นัักงาน ปปง. และองค์์กรรััฐบาล
	อื่่�น ตามที่่�กฎหมายและกฎระเบีียบ
	กำำ�หนดไว้้ หรืือเมื่่�อได้้รัับการร้้องขอ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

2. ใช้้บริิการจากผู้้� ให้้บริิการภายนอก โดย
มีีค่่าบริิการดัังนี้้�
2.1 ค่่าบริิการการจััดเตรีียมและโอนงาน
ไปยัังผู้้� ให้้บริิการภายนอกดำำ�เนิินการต่่อ
จำำ�นวน 280.37 บาท
2.2 ค่่าบริิการตามจริิงซึ่่�งคิิดจากผู้้� ให้้
บริิการภายนอก

ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ
งานบริิการ

ค่่าบริิการ
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7)

การเงิิน บััญชีี และภาษีี
1. เตรีียมสมุุดบััญชีี

เหมารวม 226,000 บาท / เดืือน

2. 	จััดทำำ�งบการเงิิน
3. 	จััดเตรีียมรายงานทางบััญชีีและ
การคืืนภาษีี และยื่่�นต่่อหน่่วยงาน
ราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายในเวลา
ที่่�กำำ�หนด
4. 	จััดเตรีียมรายงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และยื่่�นต่่อหน่่วยงานราชการ ตาม
ที่่�กฎหมายและกฎระเบีียบกำำ�หนดไว้้
หรืือเมื่่�อได้้รัับการร้้องขอ

งานบริิการ

ค่่าบริิการ
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7)

ตรวจสอบภายใน
บริิการตรวจสอบภายใน ครอบคลุุม
(แต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง) บริิการดัังต่่อไปนี้้�
1.	ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภายในและภายนอก
2. 	ตรวจสอบด้้านบััญชีีและการเงิิน
3. 	ตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และความเสี่่�ยง
4. 	ตรวจสอบด้้านอื่่�นๆ ตามที่่� ได้้รัับ
การร้้องขอจากบริิษััทฯ
5. ประสานงานกัับหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษััทฯ รวมถึึง
ผู้้�ตรวจสอบภายนอก เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินการทบทวนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับบริิการตรวจสอบภายใน
6. การดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�สองฝ่่าย
ตกลงร่่วมกััน

ค่่าบริิการตรวจสอบภายใน จะอิิงตาม
คาดการณ์์จำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งานของ
ผู้้�ตรวจสอบ และค่่าบริิการและค่่าใช้้จ่่าย
อื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ค่่าเดิินทาง ค่่าที่่�พััก
ในการตรวจสอบนอกสถานที่่�ใน
ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งจะเป็็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบในแต่่ละปีี รวมถึึงงานอื่่�นๆ
ที่่�ได้้รัับการร้้องขอจากบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
ในการกำำ�หนดค่่าบริิการในแต่่ละปีีนั้้�น
ธนาคารจะจััดทำำ�แผนการตรวจสอบ
และค่่าบริิการ ซึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการตรววจสอบ โดยจะมีี
การแจ้้งค่่าบริิการที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ ให้้
บริิษััทฯ ทราบทางจดหมาย ซึ่่�งจะถืือ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสััญญา โดยบริิษััทฯ
ยิินยอมที่่�จะชำำ�ระค่่าบริิการ ค่่าวิิชาชีีพ
รวมถึึงค่่าบริิการและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ให้้
กัับธนาคาร ภายใน 30 (สามสิิบ) วััน
นัับจากวัันที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับใบแจ้้งชำำ�ระหนี้้�
ที่่�ออกโดยธนาคาร

รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด (พริินซิิเพิิล)
เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มของกลุ่่�ม
ซีีไอเอ็็มบีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
โดยอ้้อมของธนาคาร

ธนาคารต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�กัับ พริินซิิเพิิล ออกไปเป็็นระยะเวลา 1 ปีี
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1) 	พื้้�นที่่�ชั้้�น 16 (600 ตร.ม.) โดยคิิดอััตราค่่าเช่่า 735 บาท / ตร.ม. /
เดืือน และคงเงื่่�อนไขตามเดิิมในสััญญาปััจจุุบััน
2) 	พื้้�นที่่�ชั้้�น 15 (436 ตร.ม.) โดยคิิดอััตราค่่าเช่่า 735 บาท / ตร.ม. /
เดืือน และคงเงื่่�อนไขตามเดิิมในสััญญาปััจจุุบััน
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

CIMB Bank Bhd (CIMB Bank)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของธนาคาร
ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 94.83 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร

ธนาคารใช้้งานระบบ AML ซึ่่�งมีีการ Hubbing ที่่� CIMB Bank โดย
รายการนี้้�อยู่่�ภายใต้้โครงการ AML ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายรวม
ในเฟส 1 จำำ�นวน 82.57 ล้้านบาท
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคารครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม
2563 รัับทราบการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าใช้้จ่่ายของโครงการ AML จาก
ที่่�เคยนำำ�เสนอในครั้้�งก่่อน เนื่่�องจากมีีการลดลงของยอด TCO เป็็น
68.80 ล้้านบาท รวมถึึงวิิธีีการคิิดค่่าใช้้จ่่าย Hubbing ที่่�ส่่งผลให้้
ค่่าใช้้จ่่าย OPEX สููงกว่่า CAPEX

รายงานประจำ�ปี
2563

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 25
มิิถุุนายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 7/2563 เมื่่�อวัันที่่� 29
กรกฎาคม 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและงด
ออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
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ชื่่�อและความสััมพัันธ์์

ลัักษณะและมููลค่่ารายการ

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด (พริินซิิเพิิล)
เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มของกลุ่่�ม
ซีีไอเอ็็มบีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
โดยอ้้อมของธนาคาร

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงิิน L/G (Performance) ของ
พริินซิิเพิิล จำำ�นวนรวม 4 ล้้านบาท ออกไปจนถึึง 31 สิิงหาคม 2564
โดยคงตามเงื่่�อนไขเดิิม และความเสี่่�ยงไม่่เพิ่่�มขึ้้�น
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

CIMB Bank Bhd, CIMB
1) ธนาคารทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อของคู่่�ค้้า 6 ราย ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กลุ่่�ม
Investment Bank Bhd,
	ซีีไอเอ็็มบีี โดยมีีวงเงิินสิินเชื่่�อรวม 36,925 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนด
PT Bank CIMB Niaga Tbk,
วัันทบทวนวงเงิินครั้้�งต่่อไป 30 พฤศจิิกายน 2564
CIMB Bank (L) Ltd.,
CIMB Bank Plc. และ CIMB
2) ธนาคารเพิ่่�มวงเงิินสิินเชื่่�อดัังนี้้�
Bank (Vietnam) Ltd. เป็็น
2.1) CIMB Bank Bhd (CIMB KL):
บริิษััทในกลุ่่�มซึ่่�งมีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- เพิ่่�มวงเงิิน FBG จาก 400 ล้้านบาท เป็็น 1,200 ล้้านบาท
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
- เพิ่่�มวงเงิิน BEP จาก 50 ล้้านบาท เป็็น 250 ล้้านบาท
		 โดยกำำ�หนดราคาตามอััตราตลาด
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGS-CIMB) เป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงิินสิินเชื่่�อทั้้�งหมดของ CGSCIMB ออกไปจนถึึง 30 กัันยายน 2564 และเพิ่่�มวงเงิิน PSR จาก
16.0 ล้้านบาท เป็็น 1,000.0 ล้้านบาท เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกรรมอนุุพัันธ์์
ที่่�อ้้างอิิงตราสารทุุนของ CGS-CIMB โดยกำำ�หนดราคาตามอััตรา
ตลาด
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
โดยอ้้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้้บริิการด้้าน IT จากกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ
MUREX Upgrade โดยมีีรายละเอีียดค่่าใช้้จ่่ายของโครงการที่่�ชำำ�ระ
ให้้กัับกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี ดัังนี้้�
1) การซื้้�อฮาร์์ดแวร์์ (แอปเซิิร์์ฟเวอร์์เพิ่่�ม) จำำ�นวน 5,746,014 บาท
และ
2) การบำำ�รุุงรัักษาฮาร์์ดแวร์์ รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน MX ของ
กลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี จำำ�นวน 17,023,972 บาท
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd เป็็น
บริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ธนาคารใช้้บริิการระบบ Group Electronic Procurement
จาก iCIMB (MSC) Sdn. Bhd โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ในส่่วนของการ Hubbing (การจััดสรรค่่าใช้้จ่่าย)
เป็็นจำำ�นวนรวม 1,797,070.78 บาท ครอบคลุุมระยะเวลา 5 ปีี
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ถึึง 2567
รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการโดยมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 8/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26
สิิงหาคม 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและงด
ออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 9/2563 เมื่่�อวัันที่่� 24
กัันยายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 9/2563 เมื่่�อวัันที่่� 24
กัันยายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและงด
ออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของ
ธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 9/2563 เมื่่�อวัันที่่� 24
กัันยายน 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 16
ธัันวาคม 2563 (ยกเว้้น
กรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของ
CIMB Bank ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและ
งดออกเสีียงในวาระนี้้�) เห็็นควร
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ของธนาคาร

- รายการสิินเชื่่�อ เงิินฝาก และภาระผููกพััน
ก. เงิินให้้สิินเชื่่�อ ภาระผููกพััน และเงิินฝากที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการที่่�ธนาคารและบริิษััทลููกของธนาคาร หรืือกรรมการ หรืือ
ผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้�้นไป ถืือหุ้้�นร้้อยละ 10 หรืือเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของทุุนชำำ�ระแล้้ว
ของกิิจการดัังกล่่าว มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายชื่่�อบริิษััท
บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Bhd
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
ประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อ
สััญญาขาย
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
ประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย
สััญญาซื้้�อ
สััญญาขาย

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

เงิิน
กู้้�ยืืม

หนี้้�สิิน
อื่่�น

947 9,755

726

การ
ถืือหุ้้�น
(%)
มีผู้บริหารร่วมกัน

60

-

762

-

-

52,475
44,953

-

-

-

-

-

-

-

11,863
75

-

-

-

-

-

-

-

8,254
188

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

5,675

-

-

-

-

-

-

-

บริิษััทย่่อย
บจ. ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้

- 30,805

-

2

92

-

-

-

99.99 นายตััน คีีท จิิน
นางสาวศศิิมา ทองสมััคร
นายโก๊๊ะ เตอด เซีียง
นางสาวปิิยวรรณ เธีียรพรานนท์์
นายเทพกร ศิิริิ ธนะวุุฒิิชััย

บจ. ซีีทีี คอลล์์

-

-

-

-

43

-

-

-

99.99 นายตััน คีีท จิิน
นางสาวอรอนงค์์ อุุดมก้้านตรง
นางสาวศศิิมา ทองสมััคร
นายโก๊๊ะ เตอด เซีียง

บจ. เวิิลด์์ลีีส

-

2,135

-

-

59

-

-

-

99.99 นางสาวเพ็็ญพร กำำ�พุุสิิริิ
นายณััฐวุุฒิิ วจีีนุุรัักษากุุลชััย
นายมนตรีี พ่่วงพููล
นางสาวพรภััทร อาทรสมบััติิ
นางสาวอรอนงค์์ อุุดมก้้านตรง

สััญญาสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน
สััญญาซื้้�อ
อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
สััญญาขาย

รายงานประจำ�ปี
2563

94.83 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด
เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน
โนเออร์์ ราชิิด
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายชื่่�อบริิษััท

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

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
CIMB Bank Plc., Cambodia

-

70

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
PT Bank CIMB Niaga TBK

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

หนี้้�สิิน
อื่่�น

การ
ถืือหุ้้�น
(%)
มีผู้บริหารร่วมกัน

-

10

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

3

-

43
-

-

-

-

629

-

-

-

สััญญาแลกปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
ประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า
-สััญญาซื้้�อ
-สััญญาขาย

91
49

-

-

-

-

-

-

ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สััญญาติิดตั้้�งและพััฒนาระบบ
คอมพิิวเตอร์์

1

-

-

-

-

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด

-

-

-

674

-

-

-

นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว

บจ. บริิหารสิินทรััพย์์ สาทร

-

-

-

400

-

-

5

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
นายโก๊ะ เตอด เซียง

819

72

-

431

-

-

7

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

เงิิน
กู้้�ยืืม

-

ข. ธนาคารไม่่มีีบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมของธนาคารรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมของธนาคาร
- ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่่างกัันซึ่่�งธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อและภาระผููกพัันกัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ขึ้�้นไปหรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่านั้้�น เป็็นการให้้กู้้�ยืืมซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการของธนาคาร อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้เป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
สวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานของธนาคาร รายการระหว่่างกัันซึ่่�งธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อ ภาระผููกพััน และเงิินฝากแก่่กิิจการ
ที่่�ธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปหรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า ถืือหุ้้�น
รวมกัันตั้้�งแต่่ร้้อยละ10 ขึ้้�นไปของทุุนที่่�ชำำ�ระแล้้วของกิิจการ บางส่่วนเป็็นเงิินกู้้�ที่่�โอนมาจากการควบรวมกิิจการกัับธนาคาร
บางส่่วนมาจากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้� และบางส่่วนเป็็นเงิินให้้สิินเชื่่�อใหม่่ โดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยตามอััตรา
ตลาดทั่่�วไปและเป็็นเงื่่�อนไขปกติิของการทำำ�ธุุรกิิจ
- ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้้อบัังคัับของธนาคาร การอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันของธนาคารจะต้้องผ่่านขั้้�นตอนในการพิิจารณาอนุุมััติิตาม
นโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิของธนาคาร รวมทั้้�งต้้องผ่่านการวิิเคราะห์์และการให้้ความเห็็นชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
ที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้้�บริิหารหรืือกรรมการที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิในเรื่่�องดัังกล่่าว
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- แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การทำำ�รายการระหว่่างกัันของธนาคาร เป็็นรายการซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป โดยทุุกรายการได้้ดำำ�เนิินการตาม
ขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการอนุุมััติิตามที่่�กำำ�หนด และสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความเป็็นไปได้้ว่่าการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคตจะยัังคงเกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ซึ่่�งธนาคาร
ได้้มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการอนุุมััติิและทบทวนรายการไว้้อย่่างชััดเจนแล้้ว

4. การควบคุุมภายใน
ธนาคารจััดโครงสร้้าง วางนโยบายและระเบีียบการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีีเพื่่�อให้้ธุุรกิิจของธนาคารเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี นอกจากนี้้� ธนาคารมีีกระบวนการ
ควบคุุมติิดตาม ประเมิินความเพีียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการ
ควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอ ความเหมาะสม และมีีประสิิทธิิผล
• องค์์กรและสภาพแวดล้้อม
ธนาคารมีีการจััดองค์์กรโดยคำำ�นึึงถึึงการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งระบบควบคุุมติิดตามและตรวจสอบที่่�มีีประสิิทธิิผล (Three Lines of Defense) นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีการติิดตาม
ดููแลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็นไปตามหลัักจริิยธรรมและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจระยะสั้้�นและระยะกลางเพื่่�อกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานระดัับบริิหารทั้้�งองค์์กรได้้ทราบและนำำ�ไปดำำ�เนิินการให้้บรรลุุแผน
และเป้้าหมายที่่�วางไว้้
•	การบริิหารความเสี่่�ยง
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก คณะกรรมการธนาคาร
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk
Management Committee) เพื่่�อกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตลอดจนประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็น
ไปตามกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นผู้้�กำำ�หนดกรอบการดููแลความเสี่่�ยง นโยบายและระเบีียบงานต่่างๆ ในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของธนาคาร ตลอดจนกำำ�หนดมาตรการการควบคุุมและติิดตามความเสี่่�ยงต่่างๆ และเสริิมสร้้างให้้มีีวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง
•	การควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร
ธนาคารมีีการกำำ�หนดและทบทวน ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารแต่่ละระดัับ รวมทั้้�งมีีการแบ่่งแยก
หน้้าที่่�ระหว่่างผู้้�บริิหารระดัับต่่างๆ อย่่างชััดเจนเป็็นกลไกสำำ�คััญในการถ่่วงดุุลอำำ�นาจการบริิหาร (Check and Balance)
โดยจััดทำำ�เป็็นระเบีียบงานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ฝ่่ายบริิหารจะนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาทุุกครั้้�ง ในกรณีีที่่�ธนาคารให้้สิินเชื่่�อแก่่หรืือลงทุุนในกิิจการ
ที่่�ธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง ส่่วนธุุรกรรมการขาย
ให้้ ให้้เช่่า รัับซื้้�อ หรืือเช่่าทรััพย์์สิินใดๆ กัับกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว
จะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�ธนาคารกำำ�หนด
นอกจากนี้้� ธนาคารมีีหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมติิดตามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของ
ธนาคารเป็็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบีียบของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร และมีีหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงานของ
หน่่วยงานต่่างๆ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�ดีี
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• ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
ธนาคารใช้้นโยบายและวิิธีีการทางการบััญชีีตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไปและเหมาะสมกัับธุุรกิิจของ
ธนาคาร ธนาคารมีีการพััฒนาจััดการระบบข้้อมููลสารสนเทศ และระบบฐานข้้อมููลอื่่�นๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สามารถ
ใช้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญได้้อย่่างเพีียงพอและทัันเวลา ธนาคารมีีระบบการควบคุุมการใช้้งานและจััดเก็็บเอกสารสำำ�คััญทาง
อิิเล็็กโทรนิิกส์์อย่่างเหมาะสมและรััดกุุม นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการสื่่�อสารนโยบายระเบีียบปฏิิบััติิงานไปยัังพนัักงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ
• ระบบการควบคุุมและติิดตาม
ธนาคารมีีระบบการควบคุุมและสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงาน กฎหมายและ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนระบบการควบคุุมภายในที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีี
ซึ่่�งจะมีีการทบทวนเป็็นระยะๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการมีีประสิิทธิิผลและสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบจะติิดตามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อสัังเกตหรืือ
ข้้อเสนอแนะเป็็นที่่�น่่าพอใจ

ง.	การประชุุมคณะกรรมการ
โดยปกติิ ธนาคารจะจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการเดืือนละหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อบัังคัับของ
ธนาคารซึ่่�งกำำ�หนดให้้ต้้องมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารอย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งในทุุกๆไตรมาส ทั้้�งนี้้� ในการกำำ�หนด
วัันประชุุม ธนาคารจะกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี
ในหนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง ธนาคารจะกำำ�หนดวาระการประชุุมเพื่่�อทราบและเพื่่�อพิิจารณาอย่่างชััดเจน
และอาจพิิจารณาจััดให้้มีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารจะจััดส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมไปยัังกรรมการแต่่ละท่่านล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนการประชุุม
และจััดส่่งเอกสารประกอบวาระต่่างๆ เป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหารได้้พิิจารณาศึึกษา รวมทั้้�งจััดสรร
เวลาในการประชุุมอย่่างเหมาะสม เลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�จดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
และจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้พร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบของ
คณะกรรมการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในปีี 2563 ธนาคารได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้้�งสิ้้�น
12 ครั้้�ง (รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการได้้เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ”)
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการมีีการถ่่วงดุุลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการจััดให้้มีีการประชุุมหารืือ
ระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร เพื่่�ออภิิปรายเรื่่�องต่่างๆ ของธนาคาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย โดยในปีี 2563
มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 2 ครั้้�ง ในวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563 และ วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563

จ.	การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
ธนาคารจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้
คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน ปััญหาและอุุปสรรคตลอดจนข้้อสัังเกตและข้้อเสนอแนะต่่างๆ อัันจะนำำ�
ไปสู่่�การปรัับปรุุงแก้้ไขการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีการประเมิินแบบรายคณะ ทั้้�ง (1) วิิธีีประเมิินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิิธีีประเมิิน
แบบไขว้้ (Cross-Evaluation) ซึ่่� ง แบ่่ ง ออกเป็็ น 6 ส่่ ว น ได้้ แ ก่่ 1) โครงสร้้ า งและคุุ ณ สมบัั ติิ ข องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุุมคณะกรรมการ 4) การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5) ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ และ 6) การพััฒนาตนเองของกรรมการและผู้้�บริิหาร และการประเมิินแบบรายบุุคคล
ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) การประชุุมของคณะกรรมการ และ
3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่่�งมีีระดัับคะแนนตั้้�งแต่่ 0-4 จากไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง หรืือไม่่มีี
การดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น ถึึงเห็็นด้้วยอย่่างมาก หรืือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นอย่่างดีีเยี่่�ยม โดยเลขานุุการคณะกรรมการ
ธนาคารเป็็นผู้้�รวบรวมและประมวลผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการเพื่่�อเสนอต่่อประธานกรรมการต่่อไป
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ผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ ในปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้� 1) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการธนาคารทั้้�งคณะ มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวดเท่่ากัับ 3.66 2) การประมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุุคคล มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวดเท่่ากัับ 3.43 3) การประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบุุคคลแบบไขว้้ มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวดเท่่ากัับ 3.55
สำำ�หรัับคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหาและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้
คณะกรรมชุุดย่่อยแต่่ละคณะได้้ทำำ�การทบทวนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ตามขอบเขตหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนำำ�ผลการประเมิินไปเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งนี้้� การประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยใช้้วิิธีีการประเมิินตนเองแบบรายคณะและ
ประเมิินแบบรายบุุคคล โดยเลขานุุการคณะกรรมการได้้ส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้แก่่กรรมการแต่่ละคณะเพื่่�อทำำ�
การประเมิิน และได้้สรุุปผลการประเมิินและนำำ�ข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุุดย่่อยมาเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อพิิจารณาและนำำ�ความเห็็นมาใช้้ในการพััฒนาต่่อไป
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับดััชนีีวััดผลสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicator) ที่่�กำำ�หนดตามกลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายในแต่่ละปีี โดยเลขานุุการคณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมานำำ�เสนอต่่อประธานกรรมการเพื่่�อพิิจารณา

ฉ.	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการธนาคารมีีนโยบายให้้เปิิดเผยจำำ�นวนค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
โดยพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนดััง
กล่่าวมีีอััตราที่่�เหมาะสมเทีียบเคีียงได้้กัับระดัับค่่าตอบแทนของสถาบัันอื่่�น โดยมีีหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
•	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนกรรมการไว้้ในข้้อบัังคัับของธนาคารอย่่างกว้้างๆ เพื่่�อให้้มีีความยืืดหยุ่่�นเพีียงพอ
ที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามผลการดำำ�เนิินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์์ โดยข้้อบัังคัับธนาคารกำำ�หนดให้้ธนาคารสามารถ
พิิจารณาให้้สิิทธิิกรรมการในการได้้รัับค่่าตอบแทนจากธนาคารในรููปของเงิินรางวััล เบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ โบนััส หรืือ
ผลประโยชน์์ตอบแทนในลัักษณะอื่่�น ซึ่่�งที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาอนุุมััติิ โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจกำำ�หนดเป็็นจำำ�นวน
แน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และจะกำำ�หนดไว้้เป็็นคราวๆ ไป หรืือจะให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้
ทั้้�งนี้้� ไม่่กระทบกระเทืือนสิิทธิิของพนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคารซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการในอัันที่่�จะได้้รัับค่่าตอบแทน
และผลประโยชน์์ในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็็ น ผู้้� เ สนอข้้ อ มูู ล ค่่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่่� ง ได้้ กำำ� หนดขึ้้� น โดยคำำ�นึึ งถึึงปัั จ จัั ย ต่่ า งๆ เช่่ น
ความสอดคล้้องกัับค่่าตอบแทนในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และอื่่�นๆ เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 26 ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 ได้้อนุุมััติิปรัับค่่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุุดย่่อยประจำำ�ปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากอััตราเดิิม เป็็นอััตราใหม่่ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563
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1.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
บาท/คน
ปีี 2563
ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุุ:

ค่่าเบี้้�ยรายเดืือน
(ประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ)

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
(รายเดืือน)

ค่่าเข้้าประชุุม

140,000
-

50,000
50,000

50,000
50,000

1. กรรมการเป็็นผู้้�เสีียภาษีีเงิินได้้เอง
2.	ค่่าเข้้าประชุุมจะจ่่ายเพีียงครั้้�งเดีียว โดยไม่่พิิจารณาถึึงจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมต่่อเดืือน

2.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการชุุดย่่อย
		
บาท/คน
ปีี 2563
ตำำ�แหน่่ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหาและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ Board Risk and Compliance
Committee
ประธานกรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุุ:

ค่่าเบี้้�ยรายเดืือน
(ประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
(รายเดืือน)

ค่่าเข้้าประชุุม
(รายครั้้�ง)

50,000
-

-

50,000
50,000

50,000
-

-

50,000
50,000

1. กรรมการเป็็นผู้้�เสีียภาษีีเงิินได้้เอง
2.	ค่่าเข้้าประชุุมจะจ่่ายตามจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม

อย่่างไรก็็ตาม ในสภาวะที่่�เศรษฐกิิจได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั่่�วโลก ที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 26 ประจำำ�ปีี 2563 ได้้อนุุมััติิให้้บัังคัับใช้้อััตราใหม่่ดัังกล่่าวตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นต้้นไป ตาม
ข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มจากการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควรกำำ�หนด
• คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้�งบุุคคลใดมาเป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็นในกิิจการงานของ
ธนาคาร โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามที่่�เห็็นสมควร
• คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�เปิิดเผยจำำ�นวนค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตามหลัักเกณฑ์์พระราชบััญญััติิ
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ช. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
ธนาคารมีีนโยบายในการส่่งเสริิมให้้กรรมการได้้เข้้ารัับการอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ
และศึึกษาดููงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนาวิิสััยทััศน์์ให้้กว้้างไกล โดยกรรมการ
ธนาคารส่่วนใหญ่่ ได้้ผ่่านการฝึึกอบรมหลัักสููตรการเป็็นกรรมการบริิษััทจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้้แก่่ หลัักสููตร Director Certification Programme (DCP) และหลัักสููตร Director
Accreditation Programme (DAP) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดการฝึึกอบรมของกรรมการแต่่ละคนได้้แสดงไว้้ที่่�ประวััติิ
คณะกรรมการธนาคาร
โดยในปีี 2563 มีีกรรมการที่่�เข้้าอบรมและสััมมนาหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในการปฏิิบััติิงาน
ดัังนี้้�

รายชื่่�อกรรมการ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

1.	ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

- หลัักสููตร PowerTalk #11- Preparing The Board for A Post-Covid World
- หลัักสููตร Corporate Reform and Performance Workshop Towards Development
of Economic Recovery Plan
- หลัักสููตร BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of Bank Negara
Malaysia
- Risk Posture Workshop
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Profit with a Purpose
โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Sustainability Careers
/ Building a Sustainable World โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Regulation and Board
Intervention โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors
- หลัักสููตร Sustainability Leadership Training for Board of Directors
โดย UNEP FI and WWF
- IT Security Awareness Forum
หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
- หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 300/2020
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)
- หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- หลัักสููตร Cyber Resilience โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
- หลัักสููตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน)

2. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
3. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล
4. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
5.	ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์
6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

7. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

8. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน
อามิิน โนเออร์์ ราชิิด

รายงานประจำ�ปี
2563
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รายชื่่�อกรรมการ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

9. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน

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

10. ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด
11. นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล

ในปีี 2563 มีีกรรมการใหม่่ที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น
4 คน ธนาคารได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศโดยมีีการแนะนำำ�ภาพรวมการดำำ�เนิินงานของธนาคาร แผนธุุรกิิจ แผนงานประจำำ�
สรุุปหน้้าที่่�โดยย่่อของกรรมการเพื่่�อการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี รวมทั้้�งสรุุปข้้อกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ต่่างๆ ที่่�กรรมการควรทราบ

ซ. แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงมอบหมายให้้ทรััพยากร
บุุคคลจััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง เพื่่�อสรรหาและเตรีียมความพร้้อมของผู้้�บริิหารระดัับสููงและพััฒนาผู้้�ที่่�มีีศัักยภาพ
ที่่�จะสืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�คััญในการบริิหารงานและดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งที่่�สามารถสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ได้้ทัันทีีหรืือในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด โดยมีีขั้้�นตอนสำำ�คััญในการดำำ�เนิินการ เพื่่�อผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคณะกรรมการธนาคาร

ฌ. องค์์กรและบุุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 2,725 คน โดยเป็็นพนัักงานที่่�ประจำำ�อยู่่�สาขาจำำ�นวน
613 คน และพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ จำำ�นวน 2,112 คน โดยแบ่่งตามสายงานหลัักๆ ดัังนี้้�
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1. รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่ และ รัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุด
พาณิิชย์์ธนกิิจ
2. ธุุรกิิจขนาดใหญ่่
2.1 บรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ
2.2 ธุุรกิิจบริิหารเงิิน
3. ธุุรกิิจรายย่่อย
4. พาณิิชย์์ธนกิิจ
5. ธุุรกรรมการเงิิน
6. บริิหารความเสี่่�ยง
7. การเงิิน
8. สารสนเทศและปฏิิบััติิการ
9. กฎหมาย
10. กลยุุทธ์์
11. ทรััพยากรบุุคคล
12. สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(รวมเลขานุุการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร)
13 วิิจััย
14. สื่่�อสารองค์์กร
15. ตรวจสอบภายใน
16. กำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
17 บริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า
รวม

1

คน

108
81
1,329
140
45
107
136
562
12
14
54
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

10
23
43
43
6
2,725

คน
คน
คน
คน
คน
คน

นโยบายการพััฒนาบุุคลากรและการจััดทำำ�แผนบริิหารงานบุุคคล
ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรในทุุกระดัับ โดยมุ่่�งเน้้นด้้านการพััฒนาทางอาชีีพและการวางแผน
บุุคลากรภายใน เพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งต่่างๆ ในองค์์กร ให้้พนัักงานมีีความพร้้อมทั้้�งในด้้านความรู้้� ทัักษะ และความสามารถ
ธนาคารได้้ออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมตามทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในตำำ�แหน่่งงานนั้้�นๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตในสาย
อาชีีพต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ธนาคารได้้นำำ�เสนอ 3D Academy ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยพััฒนาทัักษะใหม่่ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ทางธุุรกิิจอย่่างรวดเร็็ว และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี้้� ธนาคารยัังคงส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี
การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องนอกเหนืือจากห้้องเรีียนในรููปแบบต่่างๆ อาทิิ mentoring and coaching การเรีียนรู้้�จากผู้้�อื่่�น
(peer to peer learning) รวมถึึงการเรีียนการสอนผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ( e-learning) บนโทรศััพท์์มืือถืือที่่�สามารถ
เรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาอีีกด้้วย

ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงาน
ธนาคารจััดให้้มีีสวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงาน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม เงิินช่่วยเหลืือกรณีีพนัักงาน
เสีียชีีวิิต การรัักษาพยาบาล การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ห้้องพยาบาลของธนาคาร สวััสดิิการพนัักงานประเภทสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย สิินเชื่่�อรถยนต์์/รถจัักรยานยนต์์ สิินเชื่่�อเพื่่�อการศึึกษา และสิินเชื่่�อเอนกประสงค์์ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถแข่่งขััน
กัับธนาคารชั้้�นนำำ�ของประเทศและรัักษาพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพให้้คงอยู่่�กัับธนาคารได้้ ค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือนประจำำ�
ที่่�ธนาคารจ่่ายให้้แก่่พนัักงานในปีีบััญชีีดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 2,591.11 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ธนาคารยัังคงมีี
แผนที่่�จะปรัับปรุุงสวััสดิิการเพื่่�อพนัักงานในด้้านต่่างๆอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อทำำ�ให้้ธนาคารเป็็นนายจ้้างที่่�ลููกจ้้างเลืือก
และต้้องการเข้้าร่่วมทำำ�งานด้้วย

รายงานประจำ�ปี
2563
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การฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร
ในปีี 2563 ธนาคารได้้จััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 337 หลัักสููตร ประกอบด้้วยการฝึึกอบรมภายใน
ธนาคารจำำ�นวน 169 หลัักสููตร และหลัักสููตรอบรมภายนอกจำำ�นวน 168 หลัักสููตร โดยมีีจำำ�นวนพนัักงานเข้้ารัับ
การอบรมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2,725 คน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของพนัักงานทั้้�งหมด หรืือ
อััตราเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3 วัันต่่อคนต่่อปีี โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการพััฒนาพนัักงานเป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 5.4 ล้้านบาท
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563) ทั้้�งนี้้� ธนาคารมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มทัักษะใหม่่ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานยุุคดิิจิิทััล (Future
Skills) โดยร่่วมมืือกัับสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงและกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีในการพััฒนาหลัักสููตรพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับทัักษะความรู้้�
เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจดิิจิิตอลในรููปแบบ Gamification ที่่�สามารถเรีียนผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา นอกจากนี้้� พนัักงาน
กว่่า 482 คนได้้รัับการพััฒนาทัักษะใหม่่ๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น (Intermediate) จากวิิทยากรภายนอกและผู้้�เชี่่�ยวชาญภายใน
องค์์กร อาทิิเช่่นหลัักสููตร Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA),
New Digital Technology เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนาหลัักสููตรวิิชาชีีพต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ
เช่่น หลัักสููตรการวางแผนการลงทุุนมืืออาชีีพ หลัักสููตรขอรัับใบอนุุญาตการเป็็นนายหน้้าประกัันชีีวิิต/ประภัันวิินาศภััย
ตลอดจนถึึงการ Reskill พนัักงานให้้มีีความพร้้อมในตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความจำำ�เป็็นในอนาคต (Future Jobs) อาทิิเช่่น
โครงการ Branch Transformation ที่่�มุ่่�งเน้้น Reskill พนัักงานบริิการให้้สามารถมีีทัักษะการขายเพื่่�อรองรัับงานในอนาคต
ได้้อย่่างมืืออาชีีพ เป็็นต้้น

ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท

2563
ร้้อยละ

2562
ร้้อยละ

ลาป่วย

12.65

24.60

0.0

0.0

87.35

75.40

2.38

2.80

0

0

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
อื่นๆ
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)

สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ธนาคารมีีความห่่วงใยต่่อคุุณภาพชีีวิิตและสุุขภาพของพนัักงานทุุกคน โดยในปีีที่่�ผ่่านมาธนาคารได้้มุ่่�งเน้้นการดููแล
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ถููกสุุขอนามััย เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงานจากภาวะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
โดยได้้นำำ�แนวทางปฏิิบััติิของกรมควบคุุมโรค และของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีีมาถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดแนวทางหรืือ
วิิถีีปฏิิบััติิแบบใหม่่ (New Normal) ในสถานที่่�ทำำ�งาน กล่่าวคืือ
•	มีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิ ใช้้เจลแอลกอฮอลล์์ ใส่่หน้้ากากอนามััย ตลอดจนเพิ่่�มเติิมการกรอกข้้อมููลเพื่่�อคััดกรอง
การเดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง และการใช้้แอปพลิิเคชัันไทยชนะ สำำ�หรัับผู้้�มาติิดต่่อ
• การจััดที่่�นั่่�งทำำ�งาน พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง ห้้องประชุุม ห้้องทานอาหาร ให้้มีีการระยะห่่าง 1-2 เมตร เพิ่่�มความถี่่�ในการ
ทำำ�ความสะอาดจุุดสััมผััสสาธารณะด้้วยแอลกอฮอล์์ทุุกๆชั่่�วโมง ฉีีดน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคทุุกสุุดสััปดาห์์ ตลอดจนดููแล
ให้้มีีอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นในการดููแลสุุขลัักษณะ (แอลกอฮอลล์์ เจลล้้างมืือ ถุุงมืือ และน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค) อย่่างพอเพีียง
อย่่างน้้อย 3 เดืือน
• นอกจากนี้้�ยัังคงจััดให้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศ การฝึึกซ้้อมระบบดัับเพลิิงเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน การซ้้อมอพยพ
หนีีไฟประจำำ�ปีี และการตรวจสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานทุุกเดืือน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
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การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการด้้านพลัังงาน
ธนาคารมีีนโยบายการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎกระทรวงพลัังงานเกี่่�ยวกัับมาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการ
จััดการพลัังงานภายใต้้บัังคัับพระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน (Energy Conservation Policy)
ซึ่่�งในปีี 2563 ธนาคารได้้มีีมาตรการประหยััดพลัังงานดัังนี้้�
• การติิดตั้้�งแผ่่นฟิิลเลอร์์ของคููลลิ่่�งทาวเวอร์์ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภารการทำำ�ความเย็็นและลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
• การเปลี่่�ยนหลอดไฟแสงสว่่างเป็็น LED เพื่่�อลดการใช้้ ไฟฟ้้าภายในอาคาร
• การปรัับอุุณหภููมิิระบบปรัับอากาศให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ 24-25 องศาเซลเซีียส และตรวจเช็็คระบบทำำ�ความเย็็นให้้มีี
ความสมบููรณ์์เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน เพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน
•	ติิดตั้้�งระบบหม้้อแปลงไฟฟ้้าใหม่่เพื่่�อทำำ�ให้้มีีประสิิทธิิภาพและลดการใช้้พลัังงาน
• การจััดการระบบบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุุมมลพิิษเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
• การปรัับเปลี่่�ยนการใช้้น้ำำ��ยาเคมีีทางด้้านรัักษาความสะอาดให้้มาเป็็นประเภทจุุลิินทรีีย์์แทนเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
• การรณรงค์์ ให้้ ใช้้น้ำ�ำ�มััน E20 หรืือ E85 เพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานทดแทนที่่�ผลิิตจากพืืชเกษตรในประเทศ และ
ช่่วยลดมลพิิษทางอากาศ
•	จััดทำำ�โครงการส่่งเสริิมให้้พนัักงานและครอบครััวตระหนัักถึึงการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิมให้้ ใช้้วััสดุุที่่�สามารถ
นำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ�ได้้อีีก เพื่่�อลดปริิมาณขยะอัันอาจเป็็นการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม

นโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการ โดยให้้อยู่่�ในอััตราที่่�เหมาะสมกัับขอบเขต
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย สอดคล้้องและเทีียบเคีียงกัับอััตราค่่าตอบแทนกรรมการในกลุ่่�มธนาคาร
พาณิิชย์์ในระดัับเดีียวกััน รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ และเป้้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่�
ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจาก
กรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย ควรได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมัติั ิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการของ
ธนาคาร และกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน โดยคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการพิิจารณาค่่าตอบแทนแต่่ละรููปแบบให้้มีีความเหมาะสม

นโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
นโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของธนาคารใช้้กัับพนัักงานทุุกคน โดยนโยบายนี้้�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า ธนาคารจะสามารถ
ดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ และรัักษาและจููงใจพนัักงานที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานในระดัับสููงให้้ปฏิิบััติิงานกัับธนาคาร
เพื่่�อความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�โปร่่งใส และตามขอบเขตความรัับผิิดชอบของตำำ�แหน่่งงาน
ตลอดจนความสามารถในการแข่่งขัันของธนาคารเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทชั้้�นนำำ�อื่�่นๆ ในประเทศไทย

องค์์ประกอบของค่่าตอบแทน
ธนาคารกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานทุุกคน อัันประกอบด้้วยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน เช่่น เงิินเดืือน ค่่าครองชีีพ
ค่่าล่่วงเวลา ค่่าทำำ�งานในวัันหยุุด และค่่าล่่วงเวลาในวัันหยุุด ส่่วนค่่าตอบแทนอื่่�น ธนาคารได้้กำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์เกี่่�ยวกัับ
การรัักษาพยาบาล การตรวจสุุขภาพ ประกัันชีีวิิตและประกัันอุุบััติิเหตุุ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และสวััสดิิการ
เงิินกู้้�ต่่างๆ ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันและตามที่่�ธนาคารจะประกาศเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป

การกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
และผลประโยชน์์อื่�่นรวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับตั้้�งแต่่ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(U2) ขึ้้�นไป ซึ่่�งรวมถึึงกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
ซึ่่�งจะเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และสอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร
รายงานประจำ�ปี
2563
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แต่่ละคน โดยมีีการเปรีียบเทีียบกัับตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดด้้านการเงิิน ตััวชี้้�วััดด้้านลููกค้้า ตััวชี้้�วััด
เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�งตััวชี้้�วััดด้้านบุุคลากร ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารจะได้้รัับค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�
เป็็นตััวเงิินและค่่าตอบแทนอื่่�นตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด

การกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงาน
ทรััพยากรบุุคคลจะกำำ�หนดอััตราค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและค่่าตอบแทนอื่่�นของพนัักงานระดัับตั้้�งแต่่ผู้้�อำำ�นวยการ
อาวุุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรีียบเทีียบกัับลัักษณะงาน ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ด้้านวิิชาชีีพ
และความรัับผิิดชอบ เพื่่�อนำำ�เสนอผู้้�บริิหารซึ่่�งมีีอำำ�นาจอนุุมััติิตามอำำ�นาจอนุุมััติิของธนาคารพิิจารณาถึึงความเหมาะสม
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี
พนัักงานของธนาคารและผู้้�บัังคัับบััญชาจะประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในปีีที่่�ผ่่านมาและกำำ�หนดเป้้าหมายในปีี
ถััดไป ธนาคารจะพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนของพนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิงาน ประกอบกัับผลประกอบการของ
ธนาคารเป็็นหลััก โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการและได้้
รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารสงวนสิิทธิ์์�ในการพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนตามความเหมาะสมและ
ความจำำ�เป็็นตามที่่�ธนาคารเห็็นสมควร

การจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิิจารณาจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ (Bonus) เป็็นรายปีี โดยธนาคารจะประกาศหลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินรางวััลพิิเศษ
ให้้ พ นัั ก งานทราบเป็็ น รายปีี โดยพิิจารณาจากผลของการประเมิิ น ผลการปฏิิบัั ติิ ง านของพนัั ก งานแต่่ ล ะรายที่่� มีี
ผลการปฏิิบััติิงานไม่่ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ รวมถึึงไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามที่่�จะไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินรางวััลพิิเศษตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคาร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการและได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร

นโยบายการสรรหาและการแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
ธนาคารมีีกระบวนการสรรหาผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ โดยคณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคล
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ซึ่่�งไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเสนอความเห็็น
ต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาก่่อนจะนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการแต่่งตั้้�งและ
ถอดถอนกรรมการตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ รัั บ ผิิ ดช อบในการทบทวนและพิิจารณา
คุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�เหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของธนาคารเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร และธปท.
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�กระบวนการจ้้างผู้้�บริิหารของธนาคารเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การสรรหาและการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของธปท. และหน่่วยงานราชการอื่่�นๆ

นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิเพื่่�อให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดหลัักเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามข้้อกำำ�หนดในรััฐธรรมนููญ อาทิิ ความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด
เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษาอบรม หรืือ
ความคิิดเห็็นทางการเมืือง อัันไม่่ขััดต่่อบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญ รวมทั้้�งการไม่่ร่่วม เกี่่�ยวข้้อง หรืือสนัับสนุุนหน่่วยงาน
หรืือบุุคคลที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกกรณีี
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นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
ธนาคารไม่่สนัับสนุุนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีการกระทำำ�หรืือการดำำ�เนิินการอัันมีีลัักษณะเป็็นการละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยธนาคารมีีนโยบายให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนต้้องไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� เช่่น การทำำ�ซ้ำ�ำ� ดััดแปลง หรืือเผยแพร่่งานสร้้างสรรค์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์� ฯลฯ แก่่สาธารณชนโดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�

นโยบายการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อควบคุุมและติิดตามดููแลการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างธนาคารกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าว ธนาคารจึึงกำำ�หนดนโยบายการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร (รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย)
โดยให้้กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องต่่อเลขานุุการบริิษััท
ภายใน 7 วัันทำำ�การ นัับจากสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลา 6 เดืือน และเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล โดยเลขานุุการบริิษััท
จะนำำ�เสนอสำำ�เนารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวต่่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทราบ
ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่�เลขานุุการบริิษััทได้้รัับรายงานดัังกล่่าวจากกรรมการและผู้้�บริิหาร

นโยบายและแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ธนาคารได้้แสดงเจตนารมณ์์ในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นโดยเข้้าร่่วมในโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต โดยได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต
เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2562 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารมีีแนวปฏิิบััติิและข้้อกำำ�หนดที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันคอร์์รััปชั่่�น
ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิ เรื่่�อง การต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และ
บริิษััทในเครืือ ยึึดถืือและปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด

นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารในการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรตามแผนกลยุุทธ์์ Forward23+ ของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี เพื่่�อสร้้างองค์์กร
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเป้้าหมายที่่�นอกเหนืือไปจากเป้้าหมายทางธุุรกิิจ ในปีี 2563 ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน
สองฉบัับ ได้้แก่่ นโยบายเพื่่�อความยั่่�งยืืน (CIMB Thai Sustainability Policy) และ นโยบายการให้้บริิการทางการเงิิน
เพื่่�อความยั่่�งยืืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
ในเดืือนธัันวาคม 2563 และจะเริ่่�มดำำ�เนิินการตามนโยบายเป็็นเฟสๆ ตั้้�งแต่่ปีี 2564 เป็็นต้้นไป
นโยบายดัังกล่่าวมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางสำำ�หรัับหน่่วยงานต่่างๆของธนาคารในการดำำ�เนิินงานที่่�อาจมีี
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) และผลกระทบต่่อ
การให้้บริิการทางการเงิินและการระดมเงิินทุุนของธนาคาร เพื่่�อให้้ธนาคารมีีข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจต่่างๆให้้สอดคล้้อง
กัับค่่านิิยมหลัักและเป้้าหมายขององค์์กร ที่่�มุ่่�งให้้บริิการทางการเงิินแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มและชุุมชนโดยรวมด้้วย
ความรัับผิิดชอบและเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
ธนาคารยัั ง คงมุ่่�งสร้้ า งมูู ล ค่่ า ให้้ กัั บ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นในระยะยาว โดยการสร้้ า งการเติิ บ โตของกำำ� ไรอย่่ า งยั่่� ง ยืืนและรัั ก ษา
ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงของธนาคารในการทำำ�ธุุรกิิจด้้านต่่างๆ

รายงานประจำ�ปี
2563
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ผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ณ วัันที่่� 8 พฤษภาคม 2563 ได้้แก่่
ล�ำดับ รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

ร้้อยละ (%)

33,021,971,285

94.83

1

CIMB Bank Berhad

2

Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore

760,756,147

2.18

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

142,487,915

0.41

4

นายพิสิฐ พฤกษ์ ไพบูลย์

44,326,382

0.13

5

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index

29,331,208

0.08

6

นายอนันต์ รุ่งวิทยาคม

15,206,500

0.04

7

นายประชา ชัยสุวรรณ

14,365,733

0.04

8

นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ

13,997,591

0.04

9

นายสมชาติ น�ำศรีเจริญสุข

13,684,881

0.04

10

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

11,761,750

0.03

754,372,356

2.17

ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

7,815 ราย

34,822,261,748

100.00

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย	จำำ�นวน

7,749 ราย

1,006,576,354

2.89

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว	จำำ�นวน

66 ราย

33,815,685,394

97.11

7,815 ราย

34,822,261,748

100.00

รวมจำำ�นวน

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมการวางแผนและทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ได้้แก่่ CIMB
Bank Berhad ซึ่่�งถืือหุ้้�นธนาคารร้้อยละ 94.83 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของธนาคาร

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของธนาคาร
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของธนาคารกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยธนาคารจะพิิจารณา
จ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อธนาคารมีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและได้้มีีการรัักษาระดัับเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
และธุุรกิิจตามข้้อกำำ�หนดแล้้ว เงิินกำำ�ไรส่่วนที่่�เหลืือจากการจ่่ายเงิินปัันผลให้้จััดสรรเป็็นเงิินสำำ�รองต่่างๆ/กำำ�ไรสะสม
ทั้้�งนี้้� ธนาคารอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เป็็นครั้้�งคราวตามแต่่จะเห็็นสมควรและเมื่่�อเห็็นว่่าธนาคาร
มีีผลกำำ�ไรเพีียงพอที่่�จะกระทำำ�ได้้
การจ่่ายเงิินปัันผลจะต้้องกระทำำ�ภายในระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยแจ้้งเป็็นหนัังสืือไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นและโฆษณา
คำำ�บอกกล่่าวการจ่่ายเงิินปัันผลในหนัังสืือพิิมพ์์ด้้วย
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยของธนาคาร การประกาศจ่่ายเงิินปัันผลจะเป็็นไปตามดุุลพิินิิจของคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย
โดยขึ้้�นอยู่่�กัับผลกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทย่่อยนั้้�นๆ
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ข้้อมููลการถููกเปรีียบเทีียบปรัับของธนาคาร และบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่่วยงานกÓกัับดููแล
ของทางการ
1. ธนาคารแห่่งประเทศไทย

ยอดรวม
ทั้้�งสิ้้�น
(บาท)
-

2. สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

-

3. สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย

-

สรุุป

รายงานประจำ�ปี
2563

รายละเอีียดการถููกเปรีียบเทีียบปรัับจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ
ความผิิดที่่�ถููกเปรีียบเทีียบปรัับบ่่อยที่่�สุุด
สำำ�หรัับปีี 2563 3 อัันดัับแรก ในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
จำำ�นวนสููงสุุด 3 อัันดัับแรก
กฎหมาย
จำำ�นวนเงิิน
(บาท) มาตรา ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรา
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- มาตรา 66 พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบััน
และ 71
การเงิิน พ.ศ. 2551 และที่่�แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิม
- มาตรา 113 พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
และที่่�แก้้ ไขเพิ่่�มเติิม
-

-

ในปีี 2563 ธนาคารไม่่มีีรายการที่่�ถููก
เปรีียบเทีียบปรัับ

-

-

-

ในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ธนาคารถููกเปรีียบเทีียบ
ปรัับรวมทั้้�งสิ้้�น 2 รายการ
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โครงสร้้างการจััดการของธนาคาร ประกอบด้้วย

ก. คณะกรรมการธนาคาร
1. กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
หมายความถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการเพีียงอย่่างเดีียว มิิได้้เป็็นผู้้�บริิหารของธนาคาร และอาจเป็็น
หรืือไม่่เป็็นกรรมการอิิสระก็็ ได้้
2. กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
หมายความถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการใด ๆ
เยี่่�ยงผู้้�บริิหาร รวมถึึงกรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพััน
3. กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
หมายความถึึง กรรมการหนึ่่�งหรืือหลายรายที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการธนาคารให้้เป็็นกรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามเพื่่�อผููกพัันธนาคารกัับบุุคคลภายนอกได้้
4. กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระของธนาคาร เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
รายนั้้�นๆ ด้้วย
(ข) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่�่นคำำ�ขอ
อนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงานก.ล.ต.) ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้อง
ห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือ ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร
(ค) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
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(ง) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่
เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานก.ล.ต.
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือ
ให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกัันการให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่�่นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้ธนาคาร
หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของธนาคารหรืือ
ตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาทขึ้้�นไปแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณ
มููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้�้นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�
มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
(จ) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของธนาคาร และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
ของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคารสัังกััดอยู่่�
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานก.ล.ต.
(ฉ) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิินซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้� ให้้บริิการ
ทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่�่นคำำ�ขออนุุญาต
ต่่อสำำ�นัักงานก.ล.ต.
(ช) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�ง
เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของธนาคาร
(ซ) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
เงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการ
ที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
(ฌ) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ภายหลััง
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลัักษณะเป็็นไปตามวรรคหนึ่่�ง (ก) ถึึง (ฌ) แล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบของ
องค์์คณะ (Collective Decision) ได้้
(ญ) ไม่่มีีธุุรกิิจหรืือส่่วนร่่วมในการบริิหารงานหรืือไม่่มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร หรืือไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถให้้ความเห็็นตััดสิินใจ หรืือลงมติิเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
(ฎ) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ และไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ ที่่�ปรึึกษา
หรืือพนัักงานของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เว้้นแต่่จะพ้้นจากตำำ�แหน่่งหรืือสถานะ
ดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่�่นขอความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
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(ฏ) สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องกัันได้้ ไม่่เกิินเก้้าปีีโดยให้้นัับระยะเวลาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระในบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารด้้วย
ทั้้�งนี้้� หากกรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครบเก้้าปีีแล้้วและประสงค์์จะกลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
ที่่�ธนาคารอีีกครั้้�ง จะต้้องพ้้นจากการเป็็นกรรมการ ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ ที่่�ปรึึกษา หรืือพนัักงานของธนาคาร
และบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นขอความเห็็นชอบต่่อธปท.
อนึ่่�ง กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งยัังไม่่ครบเก้้าปีี หากพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระของธนาคารและบริิษััทใน
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารไม่่ถึึงสองปีี โดยในช่่วงเวลาดัังกล่่าวไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�จััดการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ ที่่�ปรึึกษา หรืือพนัักงาน ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร สามารถ
กลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระอีีกได้้ โดยต้้องนัับระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระทุุกครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วยกรรมการ 11 คน ดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสำำ�รองคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธาน Board Risk and Compliance Committee
กรรมการอิิสระ
กรรมการและประธานสำำ�รอง Board Risk
and Compliance Committee
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการ กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
4. ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
5. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
6. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
7. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
8 นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ1/

9. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน2/
10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด3/
11. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล4/

1/ 	ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 26 เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
แทน นางวาทนัันทน์์ พีีเทอร์์สิิค ที่่�ออกตามวาระ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563
2/ 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 7/2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ แทน นางสาวเซรีีน่่า ตััน เหม่่ ชเว็็น ที่่�ลาออก โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
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3/ 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 7/2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร (ไม่่มีีอำำ�นาจลงนาม) แทน เอ็็นจิิก ชาฮ์์นััซ ฟารุุก บิิน จััมมััล อาฮ์์มััด ที่่�ลาออก โดยมีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563
	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิหาร (มีีอำำ�นาจลงนาม) โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563
4/ 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 8/2563 เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิหาร (มีีอำำ�นาจลงนาม) แทน นายอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์ ที่่�ลาออก โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2563
	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2564 รัับทราบการลาออกของนายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล จากตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิหาร (มีีอำำ�นาจลงนาม) โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นต้้นไป

รายชื่่�อกรรมการที่่�มาจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้้มอบหมายให้้บุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็็นผู้้�แทน
จาก CIMB Bank จำำ�นวน 3 คน คืือ 1. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด 2. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
และ 3. ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
กรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนธนาคารคืือ เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน
บิิน อาฮ์์มััด นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล กรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
อำำ�นาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอนพนัักงานและลููกจ้้างของธนาคาร กำำ�หนดจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จรางวััล
และเงิินชดเชยแก่่พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของธนาคาร หรืือบุุคคลใดที่่�ทำำ�กิิจการให้้ธนาคาร และกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลให้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
2. คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆตามที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเหมาะสม เพื่่�อช่่วยควบคุุม
ดููแลการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการ
เห็็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งบุุคคลใดมาเป็็นที่่�ปรึึกษาของคณะกรรมการ เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็นใน
กิิจการงานของธนาคาร และกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งหรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่�น ไปปฏิิบััติิงานอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการธนาคารก็็ ได้้
5. ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึ่่�งมีีหนึ่่�งเสีียงในการลงคะแนน แต่่กรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียใน
เรื่่�องใดจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมจะต้้องออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�น
อีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบพื้้�นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้้แก่่ การใช้้ดุุลพิินิิจเพื่่�อตััดสิินใจทางธุุรกิิจในลัักษณะที่่�เห็็น
โดยสุุจริิตว่่าเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร และเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบของทางการ ข้้อบัังคัับของ
ธนาคารและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1.	ดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (duty of care) และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ต่่อองค์์กร (duty of loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
2.	ดููแลให้้มีีนโยบาย หรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งกระบวนการอนุุมััติิการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ (เช่่น การลงทุุน
การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีผลกระทบต่่อกิิจการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มา/
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินการจ่่ายเงิินปัันผล เป็็นต้้น) ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
3.	กำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ และ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ (objectives) การดำำ�เนิินกิิจการของธนาคาร รวมทั้้�งพิิจารณา
อนุุมััติิ นโยบาย และทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร และกำำ�กัับควบคุุมดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางการเงิินให้้แก่่ธนาคารลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยรวมและคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
รายงานประจำ�ปี
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4. เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ ตลอดจนสนัับสนุุนการใช้้สิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�นในการแต่่งตั้้�งกรรมการ โดยเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมเข้้ารัับการคััดเลืือก
เป็็นกรรมการได้้
5. อนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
6. อนุุมััติิงบประมาณในการดำำ�เนิินงานโดยพิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
7. มอบอำำ�นาจให้้ผู้้�บริิหารดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย กรณีีที่่�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ มีีผลกระทบสููง และเป็็นเรื่่�องที่่�
มิิใช่่ธุุรกิิจปกติิของธนาคาร เช่่น การลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�น การทำำ�รายการขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น หรืือเรื่่�องที่่�ผู้้�บริิหารมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการจััดการ และหากกฎเกณฑ์์
ของทางการกำำ�หนดว่่าจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการจะเป็็นผู้้� ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการ
ดัังกล่่าว
8.	กำำ�หนดเรื่่�องที่่�ฝ่่ายจััดการจะต้้องนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
9.	กำำ�หนดมาตรการเพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนงานที่่�กำำ�หนด และดููแลให้้ผู้้�บริิหาร
มีีการถ่่ายทอดนโยบายเป้้าหมายต่่างๆ ไปยัังพนัักงานทุุกระดัับขององค์์กร
10.	กำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการบริิหารงานให้้ธนาคารดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดในสััญญา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
11.	กำำ�กัับดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร มีีการกำำ�หนดปััจจััยความเสี่่�ยง ประเมิิน
ความเสี่่�ยง หามาตรการจััดการความเสี่่�ยงติิดตามและตรวจสอบความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณาทบทวนระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่าง สม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คํํานึึงถึึง ความเสี่่�ยง (Risk Culture)
โดยมีีโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�มีีประสิิทธิิผลและมีีกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี
	ทั้้�งนี้้� หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี มีีดัังนี้้�
12.	กํําหนดหรืืออนุุ มัั ติิ น โยบายและกลยุุ ท ธ์์ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งโดยรวม นโยบาย การทํําธุุ ร กรรมหรืือออก
ผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะความเสี่่�ยง (Risk Profile) ลัักษณะการดํําเนิิน
ธุุรกิิจของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร (Business Model)
13.	ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร มีีนโยบายและกระบวนการดํําเนิินธุุรกิิจ
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่่�งรวมถึึงกระบวนการกํําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมีี)
ที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
14. มอบหมายและดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงกํําหนดเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limit) ให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ รวมทั้้�งสื่่�อสารให้้บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบและเข้้าใจอย่่างสม่ำำ��เสมอ
15. มอบหมายและดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงกํําหนดนโยบายในรายละเอีียด กระบวนการ และระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ในภาพรวมและความเสี่่�ยงประเภทต่่าง ๆ รวมทั้้�งแนวทาง หรืือวิิธีีปฏิิบััติิในการระบุุ ประเมิิน ติิดตาม ควบคุุม และ
รายงานความเสี่่�ยง
16. อนุุมััติิโครงสร้้างองค์์กรที่่�เอื้้�ออํํานวยต่่อการติิดตาม กํํากัับ ควบคุุม ตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบาย กลยุุทธ์์ กระบวนการ และวิิธีีปฏิิบััติิในการบริิหารความเสี่่�ยง
17.	ดููแลให้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คํํานึึงถึึงความเสี่่�ยง
18. ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบายและกลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม และระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง หรืือทัันทีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสํําคััญ
19.	ติิดตามฐานะความเสี่่�ยงทั้้�งความเสี่่�ยงโดยรวมและความเสี่่�ยงประเภทต่่าง ๆ
20.	ดููแลให้้ธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารมีีเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องที่่�มั่่�นคงและเพีียงพอ ที่่�จะรองรัับ
การดํําเนิินธุุรกิิจทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
21.	ดำำ�เนิินการให้้ธนาคารมีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อประโยชน์์ของธนาคาร กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนเพื่่�อป้้องกัันและขจััดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีการควบคุุมดููแลไม่่ให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ข้้อมููลภายในของธนาคาร
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผลและทบทวนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในเป็็น
ประจำำ�ทุุกสิ้้�นปีี
22.	ดููแลให้้ธนาคารมีีการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านธรรมาภิิบาลที่่�สํําคััญต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณะ เพื่่�อสนัับสนุุนและ
แสดงให้้เห็็นถึึงการมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีีของธนาคาร
23. ประสานดุุลยภาพที่่�ดีีระหว่่างความแตกต่่างของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�มกัับธนาคารด้้วยการให้้ความเป็็นธรรม
แก่่ทุุกฝ่่าย
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24. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของธนาคารโดยจััดให้้มีีการเปิิดเผย นอกจากนี้้� คณะกรรมการสามารถติิดตาม
การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการได้้ และให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อีีกทอดหนึ่่�งด้้วย
25.	จััดให้้มีีระบบการรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้�้นจริิงว่่าเป็็นไปตามเป้้าหมายหรืือไม่่ รวมทั้้�งปััญหาอุุปสรรคต่่างๆ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารสามารถติิดตามและปรัับปรุุงแก้้ ไขแผนงานและกลยุุทธ์์ต่่างๆ ได้้ตามความเหมาะสม
26.	จััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจำำ�ปีี และแสดงไว้้คู่่�กัับรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีี ครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญตามข้้อพึึงปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิิน
ของธนาคารมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและเชื่่�อถืือได้้
27.	ดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารนํําเป้้าหมาย นโยบาย และ
กลยุุทธ์์ที่่�สํําคััญมาใช้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งกํําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดํําเนิินการ เพื่่�อให้้ธนาคาร
และบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารบรรลุุเป้้าหมายตามนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคาร
อนุุมััติิ หรืือกํําหนด
28.	ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารจััดทํํารายงานการประชุุมของคณะกรรมการ
ธนาคารที่่�มีีเนื้้�อหาครบถ้้วน โดยระบุุการให้้ความเห็็นที่่�สํําคััญเป็็นรายบุุคคลสํําหรัับวาระเพื่่�อพิิจารณาที่่�สํําคััญ
29.	ดููแลให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีความสามารถในการจััดการงานของธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินของธนาคาร ซึ่่�งรวมถึึงการแต่่งตั้้�งผู้้�มีีอํํานาจในการจััดการที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม รวมทั้้�งมีีแผนการ
สืืบทอดตํําแหน่่ง (Succession Plan) สํําหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
ของธนาคารสามารถดํําเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
30.	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหาร เพื่่�อพิิจารณาปรัับค่่าจ้้างและบำำ�เหน็็จประจำำ�ปีีโดยคำำ�นึึง
ถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการ
พิิจารณาประเมิินผล
31.	พิิจารณาโครงสร้้างและหลัักเกณฑ์์ของการจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จรางวััลและเงิินชดเชยแก่่พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือ บุุคคลใด
ที่่�ทำำ�กิิจการให้้กัับธนาคาร โดยจะเป็็นผู้้�ทำำ�การประจำำ�หรืือไม่่ประจำำ�ก็็ ได้้ ตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ
32. แต่่งตั้้�งบุุคคลใดมาเป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรืือขอรัับความเห็็นทางวิิชาชีีพจากที่่�ปรึึกษาภายนอก
เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ความคิิดเห็็น ในกิิจการงานของธนาคารด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของธนาคาร พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และบำำ�เหน็็จให้้ตามที่่�เห็็นสมควร
33. แต่่งตั้้�งกรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นคณะกรรมการอื่่�นหรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งหรืือ
หลายอย่่าง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและบำำ�เหน็็จให้้ตามที่่�เห็็นสมควร ทั้้�งนี้้� โดยให้้การสนัับสนุุน ดููแล มอบอำำ�นาจ
ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มที่่� และสามารถจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาที่่�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านมาให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิมด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายของธนาคารได้้ ตลอดจนจััดให้้มีีพนัักงานประจำำ�ที่่�มีีหน้้าที่่�ติิดตาม หาข้้อมููล ประสานงาน เพื่่�อสนัับสนุุน
การทำำ�งานของคณะอนุุกรรมการ
34.	ดููแลให้้มีีการถ่่วงดุุลอํํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่่างเหมาะสม โดยให้้ความสํําคััญต่่อสััดส่่วนหรืือจํํานวนของ
กรรมการอิิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถ่่วงดุุลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพของกรรมการ
35.	ดููแลให้้ธนาคารมีีการเปิิดเผยสารสนเทศอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้และทัันเวลา
36. ทบทวนการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�คณะกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และฝ่่ายจััดการ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับทิิศทางขององค์์กร
37.	คำำ�นึึงถึึงจริิยธรรมผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อผลประกอบ
การทางการเงิิน
38.	จััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ที่่�แสดงถึึงหลัักการและแนวทางในการดำำ�เนิินงานเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร เช่่น นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และหลัักจริิยธรรมและหลัักจรรยาบรรณ (Code of Ethics
and Conduct) ที่่�ระบุุ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
ทุุกคน และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่่�อสารเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไกเพีียงพอที่่�เอื้้�อ
ให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว ติิดตามผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
39.	กำำ�กัับดููแลวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ตลอดจนกลยุุทธ์์ของกิิจการสอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการโดยมีีการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างเหมาะสมและปลอดภััย และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
40.	กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการรัักษาความลัับ
(confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้�งการจััดการ
ข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information)
รายงานประจำ�ปี
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41.	ติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและการพััฒนา
ทรััพยากรเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้
42.	จััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
43.	ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่าง
เป็็นธรรม ตามประกาศธปท. ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการ ด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
(Market Conduct)
44.	ดููแลให้้ธนาคารและบริิษััทลููกในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารมีีนโยบายและกระบวนการแจ้้งเบาะแสภายใน
องค์์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
45.	ดููแลให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำ�ปีีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็็นรายบุุคคล ทั้้�ง (1) วิิธีี
ประเมิินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิิธีีประเมิินแบบไขว้้ (Cross-Evaluation) หรืือการประเมิินโดยผู้้�ประเมิิน
ภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีีการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งสููงสุุดของธนาคาร
รวมทั้้�งดููแลให้้กรรมการได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�หน้้าที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการธนาคารต้้องพร้้อมที่่�จะตััดสิินใจโดยไม่่อยู่่�ภายใต้้การครอบงำ��ใดๆ และพร้้อมที่่�จะคััดค้้านในกรณีีที่่�มีี
ความเห็็นขััดแย้้งหรืือกรณีีของความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ตลอดจนอนุุมััติิรายการต่่างๆหรืือเสนอความเห็็นต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้อนุุมััติิตามที่่�เห็็นสมควร โดยยึึดหลัักการดัังนี้้�

หลัักความเพีียงพอ
1) กระทำำ�การที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร
2) การตััดสิินใจนั้้�นได้้กระทำำ�อย่่างระมััดระวััง และ
3) การตััดสิินใจนั้้�นได้้กระทำำ�อย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยไม่่มีีผลประโยชน์์ส่่วนตน
หลัักความระมััดระวััง
1)	ทำำ�โดยสมเหตุุสมผลเยี่่�ยงกรรมการที่่�อยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์เช่่นนั้้�นจะพึึงกระทำำ�
2)	ทำำ�โดยมีีข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และ
3) ไม่่มีีเหตุุที่่�น่่าสงสััยว่่าข้้อมููลนั้้�นไม่่น่่าเชื่่�อถืือหรืือไม่่ถููกต้้อง
หลัักความซื่่�อตรง
1) การกระทำำ�นั้้�นมีีจุุดมุ่่�งหมายโดยชอบ
2) การตััดสิินใจโดยไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
3) การไม่่นำำ�ข้้อมููลหรืือโอกาสของธนาคารไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือบุุคคลอื่่�น
การสรรหา การแต่่งตั้้�ง และการถอดถอนกรรมการ
เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเลืือกตั้้�งบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีีกระบวนการสรรหา
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ โดยคณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน สรรหา และกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
ที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการพิิจารณา
ก่่อนจะนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการตามที่่�ระบุุไว้้
ในข้้อบัังคัับของธนาคารดัังนี้้�
1. โดยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการของธนาคารมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน
โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร
2. ในการออกคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการของธนาคาร ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ตามข้้อบัังคัับของธนาคารข้้อ 16 คืือ
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ โดยถืือว่่าหนึ่่�งหุ้้�นมีีหนึ่่�งเสีียง
(2) การลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการจะลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งเป็็นรายบุุคคลหรืือหลายคนตามจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดที่่�จะต้้องเลืือกตั้้�งในคราวนั้้�นก็็ ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามแต่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นสมควร โดยในการออกเสีียงลงคะแนน
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ไม่่ว่่าจะเป็็นการเลืือกตั้้�งเป็็นรายบุุคคลหรืือหลายคน ให้้แต่่ละคนที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงเลืือกตั้้�งได้้รัับคะแนนเสีียงจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นมีีอยู่่�ทั้้�งหมด โดยผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�หนึ่่�งผู้้� ใดมากหรืือ
น้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3)	บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้� ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ ตามจำำ�นวนกรรมการที่่�จะ
พึึงมีีหรืือพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวน
กรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ ใช้้การจัับสลาก ตามวิิธีีที่่�ประธานในที่่�ประชุุมจะเป็็นผู้้�กำำ�หนด
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีออกจาก
ตำำ�แหน่่ง และในปีีต่่อๆ ไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการซึ่่�งพ้้นตำำ�แหน่่ง
อาจได้้รัับเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ ได้้
4. การเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้กรรมการที่่�คงเหลืือ
อยู่่�เป็็นผู้้�สรรหาบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการ
แทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�ว่่างลงจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน ทั้้�งนี้้�
มติิคณะกรรมการธนาคารจะต้้องมีีคะแนนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
นอกจากนี้้� พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ได้้ให้้อำำ�นาจธปท. สั่่�งการให้้ธนาคารพาณิิชย์์ถอดถอน
กรรมการหรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของธนาคารซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ประโยชน์์ของประชาชน
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของธปท. ออกจากตำำ�แหน่่งได้้และให้้ธนาคารแต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นโดยความเห็็นชอบจากธปท. เข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวแทน ทั้้�งนี้้� ให้้ถืือว่่าคำำ�สั่่�งของธปท. ที่่�ให้้ถอดถอนหรืือแต่่งตั้้�งกรรมการนี้้�เป็็นที่่�สิ้้�นสุุด

ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee
4. คณะกรรมการสำำ�หรัับธุุรกรรมชาริิอะฮ์์

1.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย
1.
2.
3.
4.

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
นายชาญมนู สุมาวงศ์
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน

เป็็น
เป็็น
เป็็น
เป็็น
เป็็น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ

อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1.	ช่่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง ด้้านบััญชีี หลัักปฏิิบััติิ
ในการรายงานต่่างๆ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อพิิจารณาว่่ามีีประสิิทธิิผลและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและ
หลัักเกณฑ์์ของธปท. ธนาคารแห่่ง สปป.ลาว สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ) ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของธนาคาร
2.	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง การโยกย้้าย ค่่าตอบแทน การประเมิินผลงาน และการถอดถอนผู้้�บริิหารสููงสุุด
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงานของตรวจสอบภายใน
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4.	พิิจารณาคุุณสมบััติิ ความเป็็นอิิสระ ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อเสนอ
แต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการธนาคารและผู้้�ถืือหุ้้�น
5. สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการตรวจพบ และดููแลให้้มีี
การดำำ�เนิินการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสมภายในเวลาที่่�กำำ�หนดโดยฝ่่ายจััดการ
6. สอบทานให้้มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการของกลุ่่�มธนาคาร
ซีีไอเอ็็มบีีไทย ธปท. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และหน่่วยงานทางการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
7. สอบทานรายการที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ซึ่�่งเสนอโดยฝ่่ายจััดการ
ทุุกรายการ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
8. รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการแก้้ ไขหรืือการปรัับปรุุงประเด็็นต่่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วว่่าอาจมีีรายการที่่�มีีการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
มีีการทุุจริิต การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญ จุุดอ่่อนสำำ�คััญด้้านการควบคุุมภายใน หรืือ
การฝ่่าฝืืนกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
9.	จััดทำำ�รายงานการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีีข้้อมููลตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด
เพื่่�อเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ลงนาม
10. อนุุมััติิกฎบััตรของตรวจสอบภายใน และให้้ความเห็็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ
11. ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้้กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ครอบคลุุมถึึง : กลุ่่�มธุุรกิิจของธนาคาร

2.

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วย
1. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
2. ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง
3. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์
นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล

เป็็น ประธาน
เป็็น กรรมการและประธานสำำ�รอง
เป็็น กรรมการ
เป็็น เลขานุุการ

อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. ด้้านสรรหา
•	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหากรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป) เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ธปท. หากมีี
การร้้องขอ
•	คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อเสนอคณะกรรมการธนาคาร
อนุุมััติิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
ค) ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป
•	ดููแลให้้คณะกรรมการมีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
ในด้้านต่่างๆ
• เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
•	พิิจารณาการแต่่งตั้้�งและค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทในเครืือของธนาคารและเสนอให้้คณะกรรมการของ
บริิษััทในเครืือเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ

108 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

2. ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน
•	กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�น รวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่�่นที่่�ให้้แก่่
กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้�้นไป) โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส
เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ และส่่งนโยบายดัังกล่่าวให้้ธปท. หากมีีการร้้องขอ (ค่่าตอบแทน
และนโยบายเรื่่�องผลประโยชน์์และสวััสดิิการต้้องครอบคลุุมในทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน ซึ่่�งรวมถึึงค่่าตอบแทน
กรรมการ เงิินเดืือน เงิินช่่วยเหลืือ โบนััส และทางเลืือกและผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย)
•	ดููแลให้้กรรมการ และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้�้นไป) ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
กัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นควรได้้รัับ
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�น
•	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป)
เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง
ให้้ความสำำ�คััญการเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิจารณาประเมิินผลด้้วย
• เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่างๆ รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเป้้าหมาย การดำำ�เนิินงาน และความเห็็นของ
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคารด้้วย
• ทบทวนโครงสร้้างค่่าตอบแทนของพนัักงานธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของธุุรกิิจ
ธนาคารพาณิิชย์์และนโยบายของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
•	พิิจารณาและเสนอกรอบการปรัับเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีีของกลุ่่�มธนาคารซีีไอเอ็็มบีี ไทย เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
• อนุุมััติิการปรัับปรุุงผลประโยชน์์และสวััสดิิการพนัักงานที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท
3. ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของธนาคาร สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานของธนาคาร
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
• อนุุมััติิแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ และรายงานให้้คณะกรรมการ
ธนาคารรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
4. พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

3.

Board Risk and Compliance Committee
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้้วย
1. 	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์
2. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด
3. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ
4. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ
5. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล
นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ

กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหาร
ความเสี่่�ยง
ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงาน

เป็็น
เป็็น
เป็็น
เป็็น
เป็็น
เป็็น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการสำำ�หรัับงานบริิหาร
ความเสี่่�ยง
เป็็น เลขานุุการสำำ�หรัับงานกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงาน

		
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1. งานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
1.1 อนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ และกำำ�หนดอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ตลอดจนอนุุมััติิ
เปลี่่�ยนแปลงกรรมการและแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ดัังนี้้�
(1) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(2) คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
(3) Thailand Underwriting Committee
รายงานประจำ�ปี
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(4) คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
(5) คณะกรรมการคุุณภาพสิินทรััพย์์
(6) คณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดอื่�่นๆ ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งและรายงานตรงต่่อ BRCC
1.2 อนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ Management Action Trigger
(MAT) ของความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความ
เสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดัังนี้้�
กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุุมััติิกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ หรืือการปรัับปรุุงกรอบ/นโยบายฯ ที่่�อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ระดัับ
ความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งหน่่วยงานราชการอนุุญาตให้้คณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
(2) อนุุมััติิเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ทุุกประเภท ซึ่่�งหน่่วยงานราชการอนุุญาตให้้คณะกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิได้้
กรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพดานความเสี่่�ยงและ MAT ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(1) ให้้ความเห็็นชอบกรอบ/นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจำำ�เป็็นต้้องมีี หรืือการ
ปรัับปรุุงกรอบ/นโยบายฯ ที่่�อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อ
ขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
(2)	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเพดานความเสี่่�ยงและ MAT ต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของ
บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
1.3 กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกประเภทและการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิิน ดัังนี้้�
(1)	ติิดตามการดำำ�เนิินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการเงิินกองทุุน รวมถึึงกรอบ/นโยบาย
และกลยุุทธ์์อื่�่นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ว่่ามีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิ Risk Posture และสถานการณ์์ สมมติิฐานเพื่่�อใช้้ ในการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing)
1.4 	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิข้้อเสนอที่่�ได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ
รวมถึึง
(1)		บุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ที่่�ธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินจะขายผลิิตภััณฑ์์
		อนุุมััติิบุุคคลที่่� 3 (ใหม่่) ของธนาคาร (ไม่่รวมบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ซีีไอเอ็็มบีี-พริินซิิเพิิล จำำ�กััด และ
บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร) ก่่อนเริ่่�มขายผลิิตภััณฑ์์ หรืือให้้ความเห็็นชอบบุุคคลที่่� 3 (ใหม่่)
ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิิน
(2)		มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9)
		อนุุมััติิเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results
รวมถึึงกรอบ/นโยบาย/ระเบีียบวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.5 	กำำ�หนดแนวทางด้้านกลยุุทธ์์และทบทวนมติิของคณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงชุุดต่่างๆ
1.6 	ดููแลให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทรััพยากร ระบบงานรวมถึึงเครื่่�องมืือวััดความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และองค์์ประกอบอื่่�นๆ
สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่�อให้้ระดัับความเสี่่�ยงอยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�ยอมรัับได้้ ตลอดจนการสร้้างวััฒนธรรมในการตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและวิินััยในการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้มีีอย่่าง
ทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
1.7 แต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาภายนอกเพื่่�อทบทวนและให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่ BRCC ตามความจำำ�เป็็น
1.8 อนุุมััติิและกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของทางราชการ
(1) การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
(2) การควบคุุมกระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
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2. การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.1 ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
2.2 สอบทานและประเมิินถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
และการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นดัังกล่่าวได้้รัับการแก้้ ไขอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
2.3 สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็็นด้้านการควบคุุมภายใน และการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ตามที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายนอก และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ และดููแลให้้มีี
การดำำ�เนิินการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสมและรวดเร็็วจากฝ่่ายจััดการ
2.4 สามารถพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และหลัักจรรยาบรรณ ที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน และการป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย รวมทั้้�ง อนมุัั�ติิการทบทวน
และการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน และหลัักจรรยาบรรณดัังกล่่าว
(2) รายงานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี (Annual Compliance Report) สำำ�หรัับรายงาน
ต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการต่่างๆ
(3) กฎบััตรของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
(4) แผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
2.5 ประเมิินประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปราม
การฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการเสริิมสร้้างบทบาทในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ทรััพยากร และโครงสร้้าง
2.6 ทบทวนกลยุุทธ์์ของการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้าน
การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
2.7 	พิิจารณาระดัับความเสี่่�ยงของการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย รวมถึึงมาตรการคว่ำำ��บาตร เพื่่�อการกำำ�หนดเงื่่�อนไขและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ดัังกล่่าวพััฒนาขึ้้�นจากการพิิจารณาความเสี่่�ยงของลููกค้้า ผลิิตภััณฑ์์ ช่่องทาง และภููมิิศาสตร์์
รวมถึึงประเภทธุุรกิิจ
3. ประเมิินผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งรายงานโดยตรงต่่อ BRCC
4.	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายสอบทานสิินเชื่่�อ แผนการสอบทานสิินเชื่่�อ และรายงานสอบทานสิินเชื่่�อรายไตรมาส
ครอบคลุุมถึึง : บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

4.

คณะกรรมการชุดย่อยสำ�หรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านศาสนาอิิสลาม ซึ่่�งมิิได้้เป็็นพนัักงานของธนาคาร และ/หรืือ มิิได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในธนาคารอื่่�นใด
1. รศ.ดร. อิิสมาแอ อาลีี
2.	ผศ.ดร. มะรอนิิง สาแลมิิง
อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1.	ศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ต่่างๆ ในการประกอบกิิจการการให้้บริิการหรืือธุุรกรรมทางการเงิินตามหลัักชาริิอะฮ์์ (Shariah
Business) ผ่่านธนาคารและบริิษััทในเครืือ
2. ให้้ความเห็็นและนำำ�เสนอเรื่่�องดัังกล่่าวแก่่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรืือ คณะกรรมการย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ
ของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี
2563
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การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ
ในปีี 2563 รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยสรุุปได้้ดัังนี้้�
หน่่วย: ครั้้�ง

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

(1)
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่า
ตอบแทน สรรหา
และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ

(4)
Board Risk
and
Compliance
Committee

1.

ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

12/12

2.

เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด

12/12

3.

นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

11/12

14/15

4.

ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

12/12

15/15

5.

นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

12/12

6.

นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

12/12

15/15

7.

นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล

12/12

15/15

8.

นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

4/4

6/6

นางวาทนัันทน์์ พีีเทอร์์สิิค

6/6

7/7

นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน

3/4

3/4

นางสาวเซรีีน่่า ตััน เหม่่ ชเว็็น

6/7

6/6

ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด

3/3

เอ็็นจิิก ชาฮ์์นััซ ฟารุุก บิิน จััมมััล อาฮ์์มััด

9/9

6/9

นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล

3/4

5/6

นายอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์

8/8

7/8

(ไม่่รัับการต่่อวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563)

9.

(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฏาคม 2563)

10.

(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กัันยายน 2563)

11.

(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563)
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12/12
11/12
13/13
12/12
12/12

5/6

ค. คณะกรรมการจััดการ ประกอบด้้วย
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็็น ประธาน

2. ผู้บริหารสุงสุดการเงิน

เป็็น รองประธาน

3. ผ้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

เป็็น กรรมการ

4. ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ่

เป็็น กรรมการ

5. ผู้้�บริิหารสููงสุุดบรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ

เป็็น กรรมการ

6. บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็็น กรรมการ

7. ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

เป็็น กรรมการ

8. ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

เป็็น กรรมการ

9. ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

เป็็น กรรมการ

10. ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร

เป็็น กรรมการ

11. ผู้บริหารสูงสุดก�ำกับการปฏิบัติงาน

เป็็น กรรมการ

12. ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

เป็็น กรรมการ

13. ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

เป็็น กรรมการ

14. ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

เป็็น กรรมการ

15. ผู้บริหารสูงสุดบริหารประสบการณ์ลูกค้า

เป็็น กรรมการ

16. ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย

เป็็น กรรมการ

เลขานุการบริษัท

เป็็น เลขานุุการ

ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน
อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2. ควบคุุมดููแลและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆของธนาคาร
3. ทบทวนรายงานทางการเงิินและรายงานการบริิหารงานด้้านต่่างๆของธนาคาร
4.	พิิจารณาแผนกลยุุทธ์์แผนธุุรกิิจและแผนการบริิหารจััดการเงิินกองทุุนและงบประมาณของธนาคาร
5.	กำำ�หนดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างสายงานและการทำำ�งานระหว่่างประเทศ
6.	พิิจารณาเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ที่่�สำำ�คััญอย่่างรััดกุุม
7. อนุุมััติิอำำ�นาจอนุุมััติิเฉพาะในการดำำ�เนิินการภายในของสายงานต่่างๆที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
8. อนุุมััติิปรัับปรุุงแก้้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหารจััดการ/การปฏิิบััติิการ/
เรื่่�องอื่่�นๆที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
9.	พิิจารณาอนุุมััติิการทบทวนการปรัับปรุุงอำำ�นาจอนุุมััติิและนโยบายของธนาคารที่่�มีีผลกระทบจากการปรัับโครงสร้้าง
องค์์กร
10. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการ อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการการตลาด
เพื่่�อการสื่่�อสาร และคณะกรรมการธุุรกิิจรายย่่อย
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11.	มีีอำำ�นาจในการพิิจารณาตััดสิินประเด็็นปััญหาที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวนให้้ความเห็็นพิิจารณาและอนุุมััติิตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายเพื่่�อรองรัับความเสีียหายจากกรณีีที่่�ธนาคาร/
ผู้้�บริิหารถููกฟ้้องร้้องที่่�นำำ�เสนอโดยหน่่วยงานกฎหมาย
13. อนุุมััติิค่่าธรรมเนีียมของผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนหรืือการแนะนำำ�ลููกค้้าที่่�ผ่่านช่่องทางสายงานธุุรกิิจรายย่่อย สำำ�หรัับ
กรณีีผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 และไม่่ใช่่รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากที่่�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้เคยอนุุมััติิแล้้ว
14. อนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์ของบุุคคลที่่� 3 ที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ได้้เคยอนุุมััติิแล้้ว
15. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งตััวแทนประกัันภััยของธนาคาร
16.	กำำ�หนดและขัับเคลื่่�อนวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับใช้้ทั่่�วทั้้�งธนาคาร โดยให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มซีีไอเอ็็มบีี
17. เรื่่�องอื่่�นๆตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ครอบคลุุมถึึง : กลุ่่�มธุุรกิิจของธนาคาร

คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร มีีดัังนี้้�
1. นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล

รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่
และรัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิชย์์ธนกิิจ

2. นายอาทิิตย์์ มาสถิิรกุุล

ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง

3. นายพรชััย ปััทมิินทร

ผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่
ผู้้�บริิหารสููงสุุดบรรษััทธุุรกิิจและวาณิิชธนกิิจ

4. นายเจสััน ลีีออง ก๊๊อก ยิิว

ผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน

5. นางบุุษกร พุุทธิินัันทน์์

ผู้้�บริิหารสููงสุุดสารสนเทศและปฏิิบััติิการ

6. นายตััน คีีท จิิน

ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกิิจรายย่่อย

7. นางสาวสิิริิพร สนั่่�นไพเราะ

ผู้้�บริิหารสููงสุุดตรวจสอบภายใน

8. นางกนกไพ วงศ์์สถิิตย์์พร

ผู้้�บริิหารสููงสุุดทรััพยากรบุุคคล

9. นายประภาส ทองสุุข

ผู้้�บริิหารสููงสุุดสื่่�อสารองค์์กร

10. นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ

ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

11. นายเพา จาตกานนท์์

ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารเงิิน

12. นายลิิม ยอง เทีียน

ผู้้�บริิหารสููงสุุดกลยุุทธ์์

13. นายไพศาล ธรรมโพธิิทอง

ผู้้�บริิหารสููงสุุดธุุรกรรมการเงิิน

14. นางสาวอุุทััยวรรณ สุุขพรรณพิิมพ์์

ผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารงานประสบการณ์์ลููกค้้า

15. นางสาวปาจรีีย์์ ทองวานิิช

ผู้้�บริิหารสููงสุุดกฎหมาย
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ผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป และผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ของธนาคาร ตามเกณฑ์์นิิยามผู้้�บริิหารที่่�กำำ�หนดโดย (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) มีีจำำ�นวน 14 คน ดัังนี้้�
1. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่
และรัักษาการผู้้�บริิหารสููงสุุดพาณิิชย์์ธนกิิจ

2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

3. นายพรชัย ปัทมินทร

ผู้้�บริิหารสููงสุุดร่่วมธุุรกิิจขนาดใหญ่่และผู้้�บริิหารสููงสุุดบรรษััทธุุรกิิจ
และวาณิิชธนกิิจ

4. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ผู้บริหารสูงสุดการเงิน

5. นางบุษกร พุทธินันท์

ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

6. นายตัน คีท จิน

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

7. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

8. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

9. นายประภาส ทองสุข

ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร

10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้บริหารสูงสุดก�ำกับการปฏิบัติงาน

11. นายเพา จาตกานนท์

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

12. นายลิม ยอง เทียน

ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง

ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

14. นางสาวแวววลัย วัฒนา

ผู้บริหารควบคุมการเงิน

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นกรรมการบริิหารโดยตำำ�แหน่่งและมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นสมควรโดยรวมถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1.	กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย ข้้อบัังคัับ และเป้้าหมายตามที่่�คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย
2. บริิหารงานตามแผนงานหรืืองบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
3.	กำำ�กัั บ ดูู แ ลบริิ ห ารให้้ พ นัั ก งานและลูู ก จ้้ า งทุุ ก ระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4.	ติิดต่่อสร้้างความสััมพัันธ์์ และประสานความร่่วมมืือระหว่่างธนาคาร กัับหน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ
5. เป็็นผู้้�แทน หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนธนาคารในการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานภายนอก หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล หรืือกระทำำ�นิิติิกรรมใดๆ ที่่�มีีผลผููกพัันตามกฎหมาย ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตวััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับธนาคาร
6.	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�นใดที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ก. ค่่าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานนี้้� จะให้้รายละเอีียดขององค์์ประกอบของนโยบายค่่าตอบแทนและค่่าตอบแทนที่่�ธนาคารจ่่ายให้้แก่่กรรมการ
แต่่ละคน โดยในปีี 2563 ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้้วยค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่ารัับรองในฐานะ
กรรมการธนาคาร และค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยรวมทั้้�งสิ้้�น 11,211,500 บาท (ปีี 2562:
11,267,000 บาท) รายละเอีียด ดัังนี้้�
1. 	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร	จำำ�นวน 5,583,500 บาท
2.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 	จำำ�นวน 2,458,800 บาท
3. 	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน	จำำ�นวน 1,542,600 บาท
สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4. 	ค่่าตอบแทน Board Risk and 	จำำ�นวน 1,626,600 บาท
Compliance Committee

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. ดาโต๊๊ะ โรเบิิร์์ต แชบ เด๊๊า เม็็ง

ประธานกรรมการ

2. เอ็็นจิิก โอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน
อามิิน โนเออร์์ ราชิิด

กรรมการ

3. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

(ปีี 2562: 6,364,000 บาท)
(ปีี 2562: 2,104,400 บาท)
(ปีี 2562: 1,602,000 บาท)
(ปีี 2562: 1,196,600 บาท)

หน่่วย: บาท
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
คณะกรรมการ
กำำ�หนด
Board
คณะ
ค่่าตอบแทน Risk and
กรรมการ สรรหา และการ Compliance
ตรวจสอบ กำำ�กัับดููแลกิิจการ Committee

2,107,500

-

462,000

-

-

-

-

-

กรรมการอิิสระ

508,000

498,000

480,000

-

4. ดร. รอม หิิรััญพฤกษ์์

กรรมการอิิสระ

528,000

516,000

-

522,000

5. นายณััฐศัักดิ์์� โรจนพิิเชฐ

กรรมการอิิสระ

528,000

-

-

462,000

6. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์

กรรมการอิิสระ

528,000

516,000

-

-

7. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล

กรรมการอิิสระ

528,000

928,800

-

-

8. นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ

กรรมการอิิสระ

264,000

-

312,000

182,000

นางวาทนัันทน์์ พีีเทอร์์สิิค

กรรมการอิิสระ

164,000

-

288,600

-

กรรมการ

132,000

-

-

120,000

นางสาวเซรีีน่่า ตััน เหม่่ ชเว็็น

กรรมการ

208,000

-

-

340,600

10. ดาโต๊๊ะ อัับดุุล ราฮ์์มััน บิิน อาฮ์์มััด

กรรมการ

-

-

-

-

เอ็็นจิิก ชาฮ์์นััซ ฟารุุก บิิน จััมมััลอาฮ์์มััด กรรมการ

-

-

-

-

(ไม่่รัับการต่่อวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563)

9. นายฮาฟริิซ บิิน อัับดุุล ราฮ์์มััน
(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฏาคม 2563)

(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กัันยายน 2563)

11. นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล

กรรมการ

-

-

-

-

นายอดิิศร เสริิมชััยวงศ์์

กรรมการ

88,000

-

-

-

รวมค่่าตอบแทน

5,583,500

2,458,800 1,542,600

1,626,600

(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563)
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ข. 	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของฝ่่ายจััดการเพื่่�อพิิจารณาปรัับค่่าจ้้างและบำำ�เหน็็จ
ประจำำ�ปีีโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ระยะยาวมาประกอบการพิิจารณาประเมิินผลเงิินบำำ�เหน็็จรางวััลและเงิินชดเชยแก่่พนัักงานหรืือลููกจ้้างของธนาคารหรืือ
บุุคคลใดที่่�ทำำ�กิิจการให้้กัับธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็็นผู้้�พิิจารณาโครงสร้้างและหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสมในการจ่่าย
โดยจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ทำำ�การประจำำ�หรืือไม่่ประจำำ�ก็็ได้้ตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ ในปีี 2563 ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปของ
เงิินเดืือนของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้�้นไปหรืือผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าและผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีี
และการเงิินจำำ�นวน 14 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงานก.ล.ต. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 113.08 ล้้านบาท และจ่่ายค่่า
ตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปจำำ�นวน 51 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของธปท. รวมเป็็น
เงิินทั้้�งสิ้้�น 307.10 ล้้านบาท
(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น
ในปีี 2563 ธนาคารได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้�้นไปหรืือ
ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าและผู้้�บริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน จำำ�นวน 12 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 5.0 ล้้านบาท และสมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ขึ้้�นไปจำำ�นวน 48 คน ตามนิิยามผู้้�บริิหารของธปท. รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 14.27 ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 69 ปีี
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการ และประธานสำ�รอง
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกำ�กับดูแลกิจการ

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
- 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
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
Trustee
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Malaysian Investment Banking Association
Asian Banking School Sdn Bhd
Yu Cai Foundation
CIMB Investment Bank Bhd

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
Trustee
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Pure Circle Limited
CIMB - Principal Asset Management Bhd
CIMB Foundation
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
พ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2563
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561
2549 - ก.พ. 2558
2549 - ก.พ. 2558
2548 - 2559
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 68 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำ�กับดูแลกิจการ กรรมการ Board
Risk and Compliance Committee

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. สหยูเนี่ยน

บมจ. บ้านปู

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
หัวหน้าคณะทำ�งาน
กลุ่ม Bioeconomy
คณะกรรมาธิการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา/
คณะกรรมาธิการพลังงาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท Vencorex Holding
บริษัท PTTGC International Private Limited
บริษัท PTT International (Netherlands) B.V.
บริษัท PTTGC International America Corporation
บริษัท NatureWorks LLC
บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2555 - 2 ก.ย.2563
2555 - 1 ก.ย. 2563
2555 - 1 ก.ย. 2563
2557 - 1 ก.ย. 2563
2557 - 2 ก.ย. 2563
2557 - 1 ก.ย. 2563
2550 - 2562

2561 - 2562
2557 - 2561
2552 - 2560

2558 - 2560
2557 - 2558

รายงานประจำ�ปี
2563

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(New S-Curve)
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
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อายุุ 62 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

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

ประวัติการอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 31/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำ�ไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
- TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ 		
สถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 16/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte, Ltd.
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

122 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อมตะ วีเอ็น จำ�กัด

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
พ.ค.2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2561- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2561- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2561- ปัจจุบัน
กรรมการ
		
2560 - ปัจจุบัน
นายกสมาคม
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
รองประธานกรรมการ
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Amata Township Long Thanh Join Stock Company
Amata City Long Thanh Join Stock Company
Amata City Bien Hoa, Vietnam
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร
คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา 			
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
เม.ย.2563 - ก.ย.2563
2561 - ส.ค. 2562

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

รายงานประจำ�ปี
2563

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการโครงการ
SHIFT Fund Facility Investment
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการคณะกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
บลจ. ทิสโก้
บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้
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อายุุ 64 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำ�กับดูแลกิจการ

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

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

124 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ. ฟินันซ่า

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

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

รายงานประจำ�ปี
2563

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการงานกฎหมายกลุ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย
กรรมการบริษัทในเครือ
Counsellor
Partner
Senior Associate
Partner
เลขานุการ
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
ศาลแรงงานกลาง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์
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อายุุ 66 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ Board Risk
and Compliance Committee

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

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

126 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายฯ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ผู้จัดการร่วม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สำ�นักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภ้ยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
บจ. ชิค รีพับบลิค

บจ. วตท. เพื่อสังคม

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2552 - 2563
กรรมการอิสระ
2560 - 2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2558 - 2562
ปรึกษาประธานมูลนิธิ
2558 - 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		
2555 - 2561
กรรมการ
(ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ)
2558 - 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		
2557 - 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		
		
2553 - 2555
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		

รายงานประจำ�ปี
2563

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการระบบชำ�ระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

127

6

อายุุ 62 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
- 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

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

128 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตำ�แหน่ง
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ
การปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชี
Director of Auditing Office
Audit Partner
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ทดสอบการทดสอบความรู้
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี
(เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัย
ผู้สอบบัญชี)
กรรมการในคณะกรรมการ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
วิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2560 - 2563

2549 - 2561
2539 - 2561
2541 - 2560
2551 - 2554

2548 - 2554
2544 - 2547
2544 - 2546
2543 - 2544

รายงานประจำ�ปี
2563

บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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อายุุ 58 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานสำ�รอง Board Risk
and Compliance Committee

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

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

130 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. ติงส์ ออน เน็ต
บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย
บจ. ดิจิเวลท์
บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2562 - ก.ย. 2562
ผู้อำ�นวยการ
2540 - 2561
กรรมการผู้จัดการ
2535 - 2540
กรรมการผู้จัดการ
		
2533 - 2540
Managing Consultant
2531 - 2533
Manager

รายงานประจำ�ปี
2563

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด
(ประเทศไทย)
บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
Bell Canada Enterprises
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อายุุ 36 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ Board Risk
and Compliance Committee

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กันยายน 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
-

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

132 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ก.ค.2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Vice President

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Mount Terra Investments Limited
Mount Gading Ventures Sdn Bhd
Gunung Nuang Ventures Limited
Teluk Dalam Investments Limited
Pagon Hill Investments Limited
Khazanah Nasional Berhad, Malaysia

ตำ�แหน่ง
Audit Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Ernst & Young, USA

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
พ.ย. 2555 - ต.ค. 2557

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 47 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ Board Risk
and Compliance Committee

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 มกราคม 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

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

134 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
Head,
Group Wholesale Banking
Deputy CEO, Malaysia

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holding Bhd

CIMB Bank Malaysia

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
Group Chief Operating Officer
ผู้บริหารสูงสุด
Group Wholesale Banking
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holding Bhd
RHB Group

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2561- 30 ก.ย.2563
2561 - 2561

2559 - 2561
2558 - 2558
2548 - 2558

รายงานประจำ�ปี
2563

Malaysia Airlines
Khazanah Nasional
CIMB Investment Bank
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อายุุ 51 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
-

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

136 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/ CIMB Group Holdings Berhad
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม/ CIMB Bank Berhad
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
กรรมการที่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ/
ประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
กรรมการที่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ/
ประธานที่ ไม่ใช่กรรมการบริหาร
President & Group CEO
CEO
Group CEO/ED

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Sime Darby Berhad

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
พ.ย. 2562 -พ.ค. 2563

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

รายงานประจำ�ปี
2563

Velesto Energy Berhad
Permodalan Nasional Berhad
Ekuiti Nasional Berhad
Media Prima Bhd
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อายุุ 51 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

138 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/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 - มี.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

รายงานประจำ�ปี
2563
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ประวัติผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1

อายุุ 51 ปีี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

140 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/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 - มี.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

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 60 ปีี
ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

142 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
16 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564 กรรมการ
1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และรักษาการ
ผู้บริหารสูงสุดพาณิย์ธนกิจ
2557 - ต.ค. 2563
ผู้บริหารสูงสุดร่วม
ธุรกิจขนาดใหญ่และ
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
มี.ค. 2554 - 18 ส.ค. 2563 กรรมการ
23 เม.ย. 2556 - พ.ค. 2562 กรรมการ

รายงานประจำ�ปี
2563

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
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อายุุ 54 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado
โบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
-

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

144 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั

ตำ�แหน่ง
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. แอดแวนซ์ บิซเิ นส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชัน่

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557
ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ
		
2548 - 2551
ที่ปรึกษา - Alternate
Investment Group
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารสินทรัพย์
กลุ่มพิเศษ

รายงานประจำ�ปี
2563

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(เอชเอสบีซี) ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
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อายุุ 48 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กันยายน 2556
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS

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

146 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสถาบันธนกิจ
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารธนชาต

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556

ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554
มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

รายงานประจำ�ปี
2563

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)
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อายุุ 63 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม
-

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

148 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

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

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

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 56 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

150 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager,
Group Internal Audit
Head of Compliance
Head of ASEAN Hub Audit
(Excl. Indonesia and Singapore)
Country Head of
Audit – Thailand
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2550 - 2551

2549 - 2550
2549
2546 - 2548
2535 - 2548
2529 - 2535

รายงานประจำ�ปี
2563

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อายุุ 47 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Program (ปี 2556)
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching (ปี 2556)

152 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2555 - 2557

2554
2548 - 2554

รายงานประจำ�ปี
2563

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
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อายุุ 49 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดการเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership Programme – Cohort 8
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- E-Learning CFO’s Refresher Course 2020 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

154 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บลจ. พรินซิเพิล จำ�กัด

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการ สายการเงินกลุ่ม
ฝ่ายบัญชี	
ผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
PriceWaterhouseCoopers/IBM

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2551 - 2559
2548 - 2551
2543 - 2548

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 46 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 2 มกราคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
University College London สหราชอาณาจักร

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

156 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
บจ. ซีที คอล

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2563 -ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย
2562 - 2563
กรรมการ
2559 - 2562
ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์
2556 - 2558
ผู้จัดการทั่วไป
		
2554 - 2556
ผู้บริหารสูงสุด – การบริหาร
พอร์ต Private Equity

รายงานประจำ�ปี
2563

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บจ. เวิลด์ลีส
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB Bank
สาขาลอนดอน
Private Equity – Portfolio Management
(CIMB Group)
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อายุุ 57 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.)
รุ่นที่ 9 ปี 2562 สถาบันอิศรา
- A Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 8 ปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 (2559-2560)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “CIMB Leadership” รุ่นที่ 3 INSEAD University

158 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสื่อสารการตลาด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. บัตรกรุงไทย

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2547 - 2553

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 51 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกำ�กับการปฏิบัติงาน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- 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.
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
-

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

160 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560

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

รายงานประจำ�ปี
2563

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Executive Vice President,
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
Compliance
Executive Vice President,
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Compliance & Procedure Sector
Executive Director,
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
Head of Compliance
Assistant Vice President,
ธนาคารดอยซ์แบงค์
Compliance
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อายุุ 39 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Arts in Computer Science and Economics of
Cornell University, Ithaca, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership Programme – Cohort 7

162 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2551 – 31 ก.ค. 2562

รายงานประจำ�ปี
2563

ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการ Corporate Strategy CIMB Bank Berhad
and Planning
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อายุุ 49 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington

ประวัติการอบรม
-

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

164 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2563 รองผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน บมจ. ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
รองสายธุรกิจบริหารเงิน
16 พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
รองสายบริหารเงิน
15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน
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
ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 54 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
-

หลักสูตร Leader as a coach
หลักสูตร Marketing in Action
หลักสูตร Practical Trade Finance
หลักสูตร Working Capital Solution
หลักสูตร Blue Ocean

166 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
Head of Transaction Banking
Head of TB Product and
Channel Management
Head of GTS Channel
Management
Head of Business Channel
and Network Management
Head of Solution Delivery

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ธนชาต
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2557 - 2561
2557 - 2557

2555 - 2556
2552 - 2555
2542 - 2552

รายงานประจำ�ปี
2563

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
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อายุุ 52 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
-

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

168 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี (ไทย)

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2556 - 2561

รายงานประจำ�ปี
2563
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อายุุ 40 ปีี
ตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

170 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำ�งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น
ช่วงเวลา
-

ตำ�แหน่ง
-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย

ประสบการณ์ทÓงาน
ช่วงเวลา
2559 - 2561
2557 - 2559

2555 - 2557
2552 - 2555
2550 - 2552

รายงานประจำ�ปี
2563

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการประกอบด้้วยกรรมการธนาคารจำำ�นวน 3 คน เป็็น
กรรมการอิิสระ 2 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน โดยมีีประธานเป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีความรัับผิิดชอบหลัักเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร
ในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 13 ครั้้�ง ซึ่่�งมีี
การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
1.	คััดเลืือกกรรมการ และผู้้�บริิหารธนาคารที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ ได้้แก่่ ตำำ�แหน่่งรัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่�่นๆ ที่่�เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ เพื่่�อเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ ก่่อนนำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทย
2.	พิิจารณาการแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทในเครืือของธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
3.	จััดให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงเทีียบกัับเป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิงาน และนำำ�เสนอ
ผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ที่่�เหมาะสม
4. ทบทวนและพิิจารณาการปรัับเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีีโดยรวมของพนัักงานธนาคาร และนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
5. ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานของธนาคาร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ
6.	ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�การทบทวนแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) ซึ่่�งเป็็นกระบวนการสำำ�คััญ
ในการเตรีียมการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญๆ ที่่�มีีผลกระทบอย่่างสููงหากขาดผู้้�สืืบทอด (Critical Position)
7. ทบทวนแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ และนำำ�เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิเพื่่�อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
8. ทบทวนการปรัับปรุุงสวััสดิิการพนัักงาน
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าค่่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารในปีี 2563 มีีความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล ภาวะเศรษฐกิิจ
โดยรวม และผลประกอบการของธนาคาร

(นายอนนต์์ สิิริิแสงทัักษิิณ)
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สรรหา และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 ท่่าน ปััจจุุบััน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้้วย
1. นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล		
2. นายชาญมนูู สุุมาวงศ์์		
3.	ดร.รอม หิิรััญพฤกษ์์		
4. นายนิิติิ จึึงนิิจนิิรัันดร์์		

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต ความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
ธนาคารในเรื่่�องความรัับผิิดชอบ ความโปร่่งใส ความเป็็นธรรม และความซื่่�อสััตย์์ รวมถึึงการตรวจสอบและถ่่วงดุุล
เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�งผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของธนาคาร ในระหว่่างปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม 15 ครั้้�ง เป็็นการประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ ผู้้�บริิหารกลุ่่�มงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ตรวจสอบภายใน และ
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี โดยได้้รายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการธนาคารทราบทุุกครั้้�ง ซึ่่�งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
งบการเงิิน
สอบทานงบการเงิินประจำำ�ไตรมาส รายงวดครึ่่�งปีี และงวดประจำำ�ปีีของธนาคาร และงบการเงิินรวมธนาคารและบริิษััทย่่อย
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารสููงสุุดการเงิิน เพื่่�อพิิจารณาความครบถ้้วนถููกต้้องของการแสดงข้้อมููลในงบการเงิิน
และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป รวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจธนาคารและบริิษััทในเครืือ
ระบบการควบคุุมภายใน
สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการควบคุุมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัับมืือ
ภััยคุุกคามไซเบอร์์ โดยพิิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี
ผลการตรวจสอบของผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และผลการตรวจสอบโดยหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคารและบริิษััทในเครืือ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการควบคุุมภายในและกระบวนการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินมีีประสิิทธิิผล คณะกรรมการตรวจสอบมีีการติิดตามดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นที่่�พบจาก
การตรวจสอบให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมภายในเวลาที่่�กำำ�หนด นอกจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบได้้แนะนำำ�ให้้ธนาคาร
จััดทำำ�และ/หรืือปรัับปรุุงนโยบายและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อเสริิมสร้้างระบบการควบคุุมภายในให้้ดีีขึ้้�น
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของกระบวนการและระบบการบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัับผู้้�บริิหารสููงสุุดบริิหารความเสี่่�ยง
โดยพิิจารณาจากรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ และแนวทางในการจััดการปััจจััยความเสี่่�ยงและความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเหมาะสม

รายงานประจำ�ปี
2563
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การปฎิิบััติิตามกฎระเบีียบ
สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ตามที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการกำำ�หนด รวมทั้้�งติิดตาม
และควบคุุมให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นข้้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของทางการ
อย่่างเหมาะสมโดยฝ่่ายจััดการ
ผู้้�ตรวจสอบภายนอก
สอบทานและประเมิินความเป็็นอิิสระ คุุณวุุฒิิด้้านวิิชาชีีพ และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายนอก รวมถึึงขอบเขต
โดยรวมของการตรวจสอบงบการเงิินประจำำ�งวดครึ่่�งปีีและประจำำ�ปีี และการสอบทานงบการเงิินระหว่่างกาล อีีกทั้้�งพิิจารณา
คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกที่่�เหมาะสม นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ธุุรกรรมของธนาคารกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สอบทานและประเมิินธุุรกรรมของธนาคารกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหรืือธุุรกรรมที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุุ มัั ติิ ก ฎบัั ต รและนโยบายงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมิิ น ความเสี่่� ย งเพื่่� อ การวางแผน
การตรวจสอบประจำำ�ปีี และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�การสอบทานผลการตรวจสอบภายใน
ให้้คำำ�แนะนำำ� และติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขประเด็็นข้้อสัังเกตจากการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
จากการปฏิิบััติิภารกิิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบข้้างต้้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ารายงานการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและบริิษััทในเครืือมีีความถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญและสอดคล้้องกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ระบบการควบคุุม
ภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้ถููกต้้องตามกฎระเบีียบของทางการ และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระและสอดคล้้องกัับมาตรฐานงานตรวจสอบ มีีความเพีียงพอเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคารในปััจจุุบััน

(นางอรนุุช อภิิศัักดิ์์�ศิิริิกุุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของ ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และ
สารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้�้นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
ในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบััญชีีสากล โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ตลอดจนใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและใช้้ประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการธนาคารได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผล
ว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน และเพื่่�อให้้ทราบจุุด
อ่่อนเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ในการนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�ดููแลรัับ
ผิิดชอบเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยว
กัับเรื่่�องนี้้� ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ ในงบการเงิินของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(นายโอมาร์์ ซิิดดิิก บิิน อามิิน โนเออร์์ ราชิิด)
กรรมการ
รายงานประจำ�ปี
2563

(นายพอล วอง ชีี คิิน)
กรรมการ
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ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงิินรวมของธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด
(มหาชน) (ธนาคาร) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มกิิจการ) และฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และหลัักเกณฑ์์ของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิินตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้อ 2 และข้้อ 3
งบการเงิินที่่�ตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารประกอบด้้วย
• งบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
• งบแสดงการเปลี่่� ย นแปลงส่่ ว นของเจ้้ า ของรวมและงบแสดงการเปลี่่� ย นแปลงส่่ ว นของเจ้้ า ของเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
• งบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และ
• หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารซึ่่�งรวมถึึงนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญและหมายเหตุุ
เรื่่�องอื่่�น ๆ
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ ในส่่วนของ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มกิิจการและธนาคารตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนด
โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และข้้าพเจ้้า
ได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า
ในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้ระบุุเรื่่�อง ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบและได้้นำำ�เรื่่�องนี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องนี้้�
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เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

วิิธีีการตรวจสอบ

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
อ้้างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 3.3.1 เรื่่�องมาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องมืือทางการเงิิน ข้้อ 12 เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� และข้้อ 25 เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับ
ประมาณการหนี้้�สิิน
เงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ แก่่ ลูู ก หนี้้� ถืื อ เป็็ น ส่่ ว นสำำ�คัั ญ ของสิิ น ทรัั พ ย์์ ร วม
ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 54.47 ของสิินทรััพย์์รวมโดย ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม พ.ศ. 2563 เงิินให้้สิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการประกอบ
ด้้วยเงิินให้้สิินเชื่่�อของภาคธุุรกิิจธนาคาร คิิดเป็็นร้้อยละ 83.24
และลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
คิิดเป็็นร้้อยละ 16.76 ผู้้�บริิหารประมาณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อเฉพาะราย สิินเชื่่�อ
ทั้้�งหมดโดยรวม ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกััน
ทางการเงิิน โดยใช้้ทั้้�งข้้อมููลเชิิงปริิมาณและพิิจารณาปััจจััยเชิิง
คุุณภาพซึ่่�งมีีความซัับซ้้อน
ข้้าพเจ้้าให้้ความสำำ�คััญในการตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวเนื่่�องจาก
ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น ภายใต้้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน กำำ�หนดให้้ ใช้้แบบจำำ�ลองที่่�ซัับซ้้อนและสมมติิฐาน
ที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สภาพทางเศรษฐกิิ จ ในอนาคตและ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
อีีกทั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห ารใช้้ ดุุ ล ยพิินิิ จ ที่่� สำำ�คัั ญ ในการประมาณค่่ า เผื่่� อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
• จัั ดทำำ� แบบจำำ� ลองเป็็ น แบบกลุ่่�มลูู ก หนี้้� เ พื่่� อ ใช้้ ใ นการ
คำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิด
ขึ้้�น โดยแบบจำำ�ลองมีีความซัับซ้้อนและใช้้ดุุลยพิินิิจใน
การพิิจารณาความเหมาะสมของการสร้้างแบบจำำ�ลอง
• การระบุุเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ที่่�เคยมีีความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
• สมมติิ ฐ านที่่� ใ ช้้ ใ นแบบจำำ� ลองค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า น
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น เช่่น กระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รัับในอนาคต ข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ ไปในอนาคต
ของปััจจััยทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค ค่่าความน่่าจะ
เป็็นถ่่วงน้ำำ��หนัักในแต่่ละสถานการณ์์จำำ�ลอง และสำำ�รอง
ที่่�ธนาคารตั้้�งไว้้รองรัับปััจจััยอื่่�นที่่� ไม่่สามารถใส่่ในแบบ
จำำ�ลองได้้ (Management Overlay) ในช่่วงสถานการณ์์
การระบาดของ COVID-19 และ
• ข้้อมููลและสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นสำำ�หรัับลููกหนี้้�แต่่ละราย
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ เช่่น กระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ในอนาคต และราคาประเมิินหลัักประกััน
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ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินการออกแบบการควบคุุมและการนำำ�มาใช้้ และ
ทดสอบความมีีประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการควบคุุมหลัักเกี่่�ยวกัับ
ข้้อมููลที่่�เข้้าสู่่�ระบบ และการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระบบ ดัังต่่อไปนี้้�
•

•

•

•

ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบการควบคุุ ม ของผู้้� บ ริิ ห ารต่่ อ ความถูู ก ต้้ อ ง
ของข้้อมููลที่่�ใช้้ ความเหมาะสมของวิิธีีการคำำ�นวณ ระบบงาน
กระบวนการ และการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประมวล
ผลเพื่่�อประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือของผลลััพธ์์ ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมหลัักทั้้�งการควบคุุมแบบอััตโนมััติิ
และการควบคุุ ม โดยบุุ ค คล โดยข้้ า พเจ้้ า ให้้ ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญด้้ า น
เทคโนโลยีีสารสนเทศของข้้ า พเจ้้ า ทดสอบการควบคุุ ม การ
เข้้าถึึงระบบ และการควบคุุมในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งความถููกต้้องของยอด
คงเหลืือของบััญชีีลููกหนี้้�ที่่�นำำ�มาใช้้ ในการคำำ�นวณ นอกจากนี้้�
ข้้าพเจ้้ายัังได้้ทดสอบการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง
ของการนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบที่่�ใช้้ ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น มููลค่่าหลัักประกััน และการโอนย้้าย
ข้้อมููล
ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมของการกำำ�กัับดููแลการพััฒนาแบบ
จำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น และการ
แก้้ ไขแบบจำำ�ลอง ซึ่่�งรวมถึึงการอนุุมััติิการใช้้แบบจำำ�ลอง การดููแล
ติิดตาม และการทดสอบแบบจำำ�ลอง
ข้้าพเจ้้าทดสอบการควบคุุมของผู้้�บริิหารในการสอบทานและ
การอนุุ มัั ติิ ก ารตั้้� ง ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่� ค าด
ว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น โดยข้้ า พเจ้้ า ได้้ อ่่ า นรายงานการประชุุ ม ของ
คณะกรรมการหลัักของกลุ่่�มกิิจการ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการด้้ า นความเสี่่� ย ง คณะกรรมการจัั ด การ และ
คณะกรรมการธนาคารของกลุ่่�มกิิจการ
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นอกจากนี้้� ผู้้� บ ริิ ห ารได้้ ใ ช้้ ม าตรการการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือ
ลููกหนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19
โดยการปรัั บ เงื่่� อ นไขการชำำ� ระหนี้้� ใ ห้้ กัั บ ลูู ก หนี้้� เช่่ น ขยาย
ระยะเวลาการผ่่ อ นชำำ� ระ ลดอัั ต ราดอกเบี้้� ย หรืือ ปรัั บ ปรุุ ง
โครงสร้้างหนี้้� ให้้เหมาะสมตามสถานะของลููกหนี้้� และจััดชั้้�น
ลููกหนี้้�ที่่�เข้้ามาตรการตามชั้้�นเดิิมก่่อนการให้้ความช่่วยเหลืือ
ตามหนัั ง สืือเวีี ย นธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยเรื่่� อ งมาตรการ
การให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ในช่่วงสถานการณ์์การระบาด
ของ COVID-19 ซึ่่� ง มีีผลกระทบต่่ อ การจัั ดชั้้� น ลูู ก หนี้้�
และประมาณการค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่� ค าดว่่ า
จะเกิิดขึ้้�น

ข้้ า พเจ้้ า ไม่่ พ บประเด็็ น จากการทดสอบของข้้ า พเจ้้ า จึึงทำำ� ให้้
ข้้าพเจ้้าเชื่่�อถืือการควบคุุมของกลุ่่�มกิิจการและสามารถใช้้ผลเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าได้้ นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้ายััง
ได้้ปฏิิบััติิงานอื่่�นๆ ดัังต่่อไปนี้้�
•

•

•

•
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ข้้าพเจ้้าให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านแบบจำำ�ลองความเสี่่�ยงทางการเงิิน
และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของข้้าพเจ้้าทดสอบ
ความเหมาะสมของแบบจำำ�ลองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นแบบกลุ่่�มลููกหนี้้� และชุุดคำำ�สั่่�งคอมพิิวเตอร์์
(สคริิ ป ท์์ ) ในระบบที่่� ใ ช้้ ในการคำำ� นวณค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าประเมิินและ
ทดสอบวิิธีีการรวมถึึงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ และความน่่าเชื่่�อถืือ
ของข้้ อ มูู ล ที่่� ใ ช้้ ใ นแบบจำำ� ลองค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น และพิิจารณาความสมเหตุุสมผลของข้้อมููล
ที่่� มีี การคาดการณ์์ ไ ปในอนาคตโดยเปรีี ย บเทีียบกัั บ ข้้ อ มูู ล
ในตลาด
ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบโดยการสุ่่�มเลืือกตัั ว อย่่ า งเงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ
แก่่ลููกหนี้้�และใช้้ข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบกัับดุุลยพิินิิจ
ของข้้าพเจ้้าเพื่่�อประเมิินว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างลููกหนี้้�มีีความเสี่่�ยง
ด้้ า นเครดิิ ต เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ หรืือ หลัั ก ฐานข้้ อ เท็็ จ
จริิงของการด้้อยค่่าหรืือไม่่ และพิิจารณาความเหมาะสมของ
การจััดชั้้�นลููกหนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโดยอิิสระ
โดยเลืือกเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ขนาดความเสี่่�ยง ข้้าพเจ้้า
ทดสอบการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�
โดยธนาคารว่่า เป็็นไปตามนโยบายการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ภายในของธนาคาร
ข้้าพเจ้้าสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างในการตรวจความถููกต้้อง และความ
ครบถ้้วนของข้้อมููลของการจััดชั้้�นลููกหนี้้�ตามมาตรการการ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือลูู ก หนี้้� ใ นช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารระบาดของ
COVID-19 ของธนาคารแห่่งประเทศไทย การคำำ�นวณค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และ กระทบยอดค่่า
เผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นระหว่่างระบบเงิิน
ให้้สิินเชื่่�อและระบบบััญชีีแยกประเภทว่่าถููกต้้องตรงกััน
ข้้ า พเจ้้ า ทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุุ มัั ติิ ข อง
ผู้้� บ ริิ ห ารสำำ� หรัั บ การตั้้� ง Management Overlay ข้้ า พเจ้้ า
ประเมิินความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้้
ประสบการณ์์ด้้านธุุรกิิจธนาคารและความรู้้�ของข้้าพเจ้้า และ
เงื่่�อนไขสภาพทางเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน
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กรณีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นคำำ�นวณ
เป็็นแบบรายสััญญา ข้้าพเจ้้าประเมิินความเพีียงพอของค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น โดยสอบถามในเชิิง
ทดสอบเกี่่�ยวกัับหลัักการการประมาณกระแสเงิินสดในอนาคต
ซึ่่�งจััดทำำ�โดยผู้้�บริิหาร และประเมิินความเหมาะสมของประมาณ
การโดยการตรวจหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องและได้้สอบถาม
ผู้้�บริิหารในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
จากลููกหนี้้�ในอนาคต ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
และหลัักฐานจากภายนอก (ถ้้ามีี) ในการประเมิินความเหมาะสม
ของประมาณการกระแสเงิินสด รวมถึึงการทดสอบการคำำ�นวณ
การคิิดลดกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับมููลค่่าของหลัักประกัันที่่�ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคานั้้�น
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ระเมิิ น คุุ ณ สมบัั ติิ ข องผู้้� ป ระเมิิ น ราคาเหล่่ า นั้้� น
จากนั้้� น ข้้ า พเจ้้ า ได้้ สุ่่� มเลืือกตัั ว อย่่ า งการประเมิิ น ราคาเพื่่� อ
ทดสอบว่่าผู้้�บริิหารได้้ ใช้้ราคาประเมิินล่่าสุุดในการคำำ�นวณ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้น ข้้าพเจ้้าได้้
ประเมิินความเหมาะสมของวิิธีีการประเมิินราคา โดยพิิจารณา
ว่่ า ผู้้� ป ระเมิิ น ราคาได้้ ใ ช้้ วิิ ธีี การประเมิิ น ราคาตามเกณฑ์์ ข อง
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้ายัังได้้ทดสอบความ
ของถูู ก ต้้ อ งของการนำำ� ราคาหลัั ก ประกัั น ไปใช้้ ใ นแบบจำำ� ลอง
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

จากผลการปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าไม่่พบความแตกต่่างที่่�มีี
สาระสำำ�คััญของค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�้นตาม
ที่่�ผู้้�บริิหารได้้ประเมิินไว้้

ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ข้้อ 2 และข้้อ 3 ที่่�อธิิบายถึึง
นโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีมาถืือปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� ความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปเนื่่�องจากเรื่่�องที่่�ข้้าพเจ้้าให้้ข้้อสัังเกตนี้้�
ข้้อมููลอื่่�น
กรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย ข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึง
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ข้้าพเจ้้าคาดว่่าข้้าพเจ้้า
จะได้้รัับรายงานประจำำ�ปีีภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
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ความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้ า ต่่ อ งบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะธนาคารไม่่ ค รอบคลุุ ม ถึึงข้้ อ มูู ล อื่่� น และข้้ า พเจ้้ า
ไม่่ได้้ ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารคืือ การอ่่าน
และพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร หรืือกัับความรู้้�
ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
หรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า
ต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรัับผิิดชอบของกรรมการต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
กรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้� โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�
และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�กรรมการพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้สามารถ
จััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร กรรมการรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�ม
กิิจการและธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่กรรมการมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มกิิจการและธนาคาร
หรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ช่่วยกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของ
กลุ่่�มกิิจการและธนาคาร

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ ได้้ ค วามเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งสมเหตุุ ส มผลว่่ า งบการเงิิ น รวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�น
อย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัั ญ ชีีจะสามารถตรวจพบข้้ อ มูู ล ที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ที่่� มีี อยู่่�ได้้ เ สมอไป ข้้ อ มูู ล ที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผล
ได้้ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการ หรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของ
ผู้้� ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้�
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ในการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า ตามมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ใ ช้้ ดุุ ล ยพิินิิ จ เยี่่� ย งผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีีพและ
การสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•

ระบุุ แ ละประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากการแสดงข้้ อ มูู ล ที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ในงบการเงิิ น รวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการ
ตรวจสอบเพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ ความเสี่่� ย งเหล่่ า นั้้� น และได้้ ห ลัั ก ฐานการสอบบัั ญ ชีีที่่� เ พีี ย งพอและเหมาะสม
เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการทุุ จ ริิ ต จะสูู ง กว่่ า ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากข้้ อ ผิิ ด พลาด เนื่่� อ งจากการทุุ จ ริิ ต อาจเกี่่� ย วกัั บ
การสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่� ไม่่ตรง
ตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน
ของกลุ่่�มกิิจการและธนาคาร
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�กรรมการใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี
และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยกรรมการ
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของกรรมการจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ และประเมิินว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจ
เป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
หรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของ
ข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการ
เปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ ในอนาคต
อาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มกิิจการและธนาคารต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึง
การเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุุการณ์์ ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้
มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของธนาคารภายในกลุ่่�มหรืือ
กิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนด
แนวทาง การควบคุุมดููแลและการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่�่อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ และข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
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ข้้าพเจ้้าได้้ ให้้คำำ�รัับรองแก่่คณะกรรมการตรวจสอบว่่า ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเป็็นอิิสระและได้้สื่�่อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้า
เชื่่� อ ว่่ า มีีเหตุุ ผ ลที่่� บุุ ค คลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ า กระทบต่่ อ ความเป็็ น อิิ ส ระของข้้ า พเจ้้ า และมาตรการที่่� ข้้ า พเจ้้ า
ใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่�่อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้
อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้า
เพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วน
ได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด

บุุญเลิิศ กมลชนกกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5339
กรุุงเทพมหานคร
23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564

182 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จÓกััด (มหาชน)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563

กรรมการ

รายงานประจำ�ปี
2563

183

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

เงินสด

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท

918,593,772

1,351,567,764

1,749,088,328

917,689,843

1,350,614,011

1,745,984,494

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

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

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

8

34,426,785,221

-

-

34,426,785,221

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

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

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

11

-

-

-

2,933,315,115

2,208,315,115

2,208,315,115

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

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

-

83,360,105

77,698,965

-

83,360,105

77,698,965

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

15

1,082,474,739

1,123,900,062

1,016,509,206

909,229,206

894,230,172

831,149,160

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

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

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

17

293,567,543

-

-

231,112,349

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

18

970,407,387

1,061,691,787

488,639,652

920,772,733

1,015,531,376

480,958,226

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

671,711,434

693,659,148

1,043,963,387

-

219,181,210

589,374,978

16,051,131,778

14,967,549,671

6,052,943,866

16,051,131,778

14,967,549,671

6,052,943,866

1,733,638,801

2,258,703,848

3,077,857,230

1,450,159,918

1,843,161,859

2,825,287,493

393,673,366,253 357,067,820,897

404,421,330,641

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

184 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

20

407,249,031,999

386,904,170,358 351,596,784,609

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

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

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

256,215,690

268,816,305

378,991,448

256,215,690

268,816,305

378,991,448

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

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

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

-

83,360,105

77,698,965

-

83,360,105

77,698,965

296,677,054

-

-

233,549,214

-

-

ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

37,854,384

-

-

29,749,582

-

-

12,111,017,104

9,158,264,057

3,910,494,022

12,111,017,104

9,158,264,057

3,910,494,022

3,081,311,886

4,102,518,535

3,962,352,358

2,609,852,049

3,001,524,762

3,012,897,171

353,241,157,474 318,750,658,100

365,189,599,739

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น

26

รวมหนี้สิน

365,705,173,440

350,079,360,788 315,821,070,031

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

28

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

1,541,465,035

1,468,042,132

1,400,797,437

1,593,402,211

1,512,574,667

1,422,487,528

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

-

536,200,000

403,980,000

403,600,000

536,200,000

403,980,000

403,600,000

11,951,850,547

11,045,843,670

8,998,422,383

9,545,031,963

7,351,158,175

6,392,530,322

41,543,858,559

40,432,208,779

38,317,162,797

39,231,730,902

36,824,809,570

35,775,714,578

393,673,366,253 357,067,820,897

404,421,330,641

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษัทย่อย
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

30

407,249,031,999

386,904,170,358 351,596,784,609

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563

185

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุุ

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

รายได้้ดอกเบี้้�ย

34

15,011,724,895

17,105,532,589

11,201,604,569

13,649,194,419

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

35

(4,072,358,247)

(5,513,358,198)

(4,054,796,751)

(5,465,461,170)

10,939,366,648

11,592,174,391

7,146,807,818

8,183,733,249

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

1,629,614,706

2,476,081,102

1,152,370,880

1,535,745,658

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

(373,875,155)

(385,927,966)

(359,666,589)

(370,326,208)

36

1,255,739,551

2,090,153,136

792,704,291

1,165,419,450

37

940,068,305

(176,978,157)

940,068,305

(176,978,157)

38

306,009,145

343,978,417

306,009,145

343,978,417

113,136,112

398,585,923

45,184,134

-

1,372,733,807

511,589,578

1,650,540,439

137,640,997

14,927,053,568

14,759,503,288

10,881,314,132

9,653,793,956

4,258,267,208

5,045,384,493

3,555,060,193

4,367,809,334

11,740,100

11,811,200

11,451,500

11,507,000

834,725,076

1,213,316,406

649,001,726

1,050,453,383

410,391,115

433,029,282

396,209,137

397,538,486

3,384,090,654

2,674,236,169

1,891,063,068

1,173,413,223

8,899,214,153

9,377,777,550

6,502,785,624

7,000,721,426

40

4,468,266,285

-

1,852,458,534

-

41

-

2,793,070,098

-

1,406,052,259

1,559,573,130

2,588,655,640

2,526,069,974

1,247,020,271

(268,991,026)

(570,846,561)

(311,794,035)

(318,004,626)

1,290,582,104

2,017,809,079

2,214,275,939

929,015,645

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

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

39

รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
ค่่าภาษีีอากร
อื่่�นๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

186 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

42

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

-

472,498,608

-

472,498,608

กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

237,077,203

-

237,077,203

-

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด

270,828,601

(54,736,432)

270,828,601

(54,736,432)

(5,674,282)

(16,238,529)

(5,674,282)

(16,238,529)

ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

(101,638,137)

(52,189,142)

(101,638,137)

(52,189,142)

รวมรายการที่่�จะถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

400,593,385

349,334,505

400,593,385

349,334,505

(4,745,397)

-

(4,745,397)

-

(109,829,298)

-

(109,829,298)

-

การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์
หลัังออกจากงาน

39,131,711

(257,808,214)

48,387,513

(229,255,158)

ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

235,002

5,710,612

(1,616,159)

-

รวมรายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

(75,207,982)

(252,097,602)

(67,803,341)

(229,255,158)

รวมกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

325,385,403

97,236,903

332,790,044

120,079,347

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับงวด

1,615,967,507

2,115,045,982

2,547,065,983

1,049,094,992

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

ขาดทุุนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ

รายการที่่�ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอัันเนื่่�องมาจาก
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563

187

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรัับปรุุงใหม่่)
พ.ศ. 2562
บาท

1,290,582,104

2,017,809,079

2,214,275,939

929,015,645

-

-

-

-

1,290,582,104

2,017,809,079

2,214,275,939

929,015,645

1,615,967,507

2,115,045,982

2,547,065,983

1,049,094,992

-

-

-

-

1,615,967,507

2,115,045,982

2,547,065,983

1,049,094,992

0.04

0.06

0.06

0.03

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

34,822,261,748

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

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

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

188 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

44

รายงานประจำ�ปี
2563

189

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

3

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

17,411,130,874

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

17,411,130,874

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

-

17,411,130,874

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้

17,411,130,874

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

-

สำำ�รองตามกฎหมาย

-

17,411,130,874

-

29
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10,145,965,854

-

-

-

10,145,965,854

-

10,145,965,854

10,145,965,854

-

-

-

-

10,145,965,854

-

10,145,965,854

17,411,130,874

-

บาท

1,934,638,711

(37,490,260)

-

-

1,972,128,971

-

1,972,128,971

1,856,529,503

(78,109,208)

-

-

-

1,934,638,711

-

1,934,638,711

บาท

ส่่วนเกิิน ส่่วนเกิินทุุน จากการ
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ ตีีราคา สิินทรััพย์์

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้

หมายเหตุุ

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

312,929,615

-

-

472,498,608

(159,568,993)

-

(159,568,993)

-

-

-

-

-

-

(312,929,615)

312,929,615

บาท

ส่่วนเกิิน (ต่ำำ��)
กว่่าทุุนจากการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
เงิินลงทุุน

-

-

-

-

-

-

-

552,988,178

-

-

237,077,203

-

315,910,975

315,910,975

-

บาท

27,321,227

-

-

(54,736,432)

82,057,659

-

82,057,659

298,149,828

-

-

270,828,601

-

27,321,227

-

27,321,227

บาท

(16,536,925)

-

-

(16,238,529)

(298,396)

-

(298,396)

(22,211,207)

-

-

(5,674,282)

-

(16,536,925)

-

(16,536,925)

บาท

-

-

-

-

-

-

-

(221,713,082)

12,112,037

-

(4,745,397)

-

(229,079,722)

(229,079,722)

-

บาท

-

-

-

-

-

-

-

(85,318,107)

-

-

(109,829,298)

-

24,511,191

24,511,191

-

บาท

(361,163,810)

-

-

(257,808,214)

(103,355,596)

-

(103,355,596)

(322,032,099)

-

-

39,131,711

-

(361,163,810)

-

(361,163,810)

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จาก
หนี้้�สิินทางการเงิิน
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจาก
กำำ�ไรจากการวััด กำำ�ไร (ขาดทุุน) จาก
ที่่�กำำ�หนดให้้วััด
ขาดทุุน เงิินลงทุุนในตราสาร
มููลค่่าด้้วยมููลค่่า
มููลค่่าเงิินลงทุุนใน
การวััดมููลค่่า
ตราสารหนี้้� ยุุติิธรรมเครื่่�องมืือ จากการแปลงค่่า งบ ทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััด ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร การวััดมููลค่่าใหม่่
ด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการ
การเงิินจาก การ
มููลค่่าด้้วยมููลค่่า หรืือขาดทุุนเนื่่�อง มา ของภาระผููกพััน ผล
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน ป้้องกัันความเสี่่�ยงใน
ดำำ�เนิินงาน ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร จากความเสี่่�ยงด้้าน ประโยชน์์หลััง ออก
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กระแสเงิินสด
ในต่่างประเทศ ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เครดิิต
จากงาน

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

ส่่วนของเจ้้าของ

งบการเงิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

(429,146,686)

7,498,052

-

(46,478,530)

(390,166,208)

-

(390,166,208)

(514,927,979)

15,621,842

-

(101,403,135)

-

(429,146,686)

-

(429,146,686)

บาท

ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับ
องค์์ประกอบของ
(ขาดทุุน) กำำ�ไร
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

1,468,042,132

(29,992,208)

-

97,236,903

1,400,797,437

-

1,400,797,437

1,541,465,035

(50,375,329)

-

325,385,403

-

1,266,454,961

(201,587,171)

1,468,042,132

บาท

(42,753,751)

-

-

-

(42,753,751)

-

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

-

-

(42,753,751)

-

(42,753,751)

บาท

ส่่วนเกิินจากการ
รวมองค์์ประกอบ เปลี่่�ยนแปลงส่่วน ได้้
อื่่�นของส่่วนของ เสีียของธนาคาร ใน
เจ้้าของ
บริิษััทย่่อย

403,980,000

-

380,000

-

403,600,000

-

403,600,000

536,200,000

-

132,220,000

-

-

403,980,000

-

403,980,000

บาท

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

11,045,843,670

29,992,208

(380,000)

2,017,809,079

8,998,422,383

1,395,336,895

7,603,085,488

11,951,850,547

50,375,329

(132,220,000)

1,290,582,104

(174,111,711)

10,917,224,825

(128,618,845)

11,045,843,670

บาท

กำำ�ไรสะสม

40,432,208,779

-

-

2,115,045,982

38,317,162,797

1,395,336,895

36,921,825,902

41,543,858,559

-

-

1,615,967,507

(174,111,711)

40,102,002,763

(330,206,016)

40,432,208,779

บาท

รวมส่่วน
ของเจ้้าของ

190 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

โอนไปกำำ�ไรสะสม

สำำ�รองตามกฎหมาย

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้
-

-

-

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

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

(312,929,615)

312,929,615

บาท

ส่่วนเกิิน (ต่ำำ��
) กว่่าทุุนจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าเงิินลงทุุน

-

1,934,638,711

(37,490,260)

-

312,929,615

-

472,498,608

1,972,128,971 (159,568,993)

-

1,972,128,971 (159,568,993)

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

(78,109,208)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

-

-

-

-

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

-

โอนไปกำำ�ไรสะสม

-

-

-

1,934,638,711

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

-

-

-

3

-

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

-

1,934,638,711

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

สำำ�รองตามกฎหมาย

29
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บาท

ส่่วนเกิิน ส่่วนเกิินทุุน จากการ
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ ตีีราคา สิินทรััพย์์

บาท

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

เงิินปัันผลจ่่าย

ยอดคงเหลืือที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินมาใช้้

หมายเหตุุ

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

-

-

-

-

-

-

552,988,178

-

-

237,077,203

-

315,910,975

315,910,975

-

บาท

27,321,227

-

(54,736,432)

82,057,659

-

82,057,659

298,149,828

-

-

270,828,601

-

27,321,227

-

27,321,227

บาท

(16,536,925)

-

(16,238,529)

(298,396)

-

(298,396)

(22,211,207)

-

-

(5,674,282)

-

(16,536,925)

-

(16,536,925)

บาท

กำำ�ไรจากการ
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
วััดมููลค่่าเงิินลงทุุน จากการวััดมููลค่่า (ขาดทุุน) กำำ�ไร จาก
ในตราสารหนี้้�ด้้วย
ยุุติิธรรมเครื่่�อง การแปลงค่่างบการ
มููลค่่ายุุติิธรรม มืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับการ
เงิินจาก
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน ป้้องกัันความเสี่่�ยงใน
การดำำ�เนิินงาน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กระแสเงิินสด
ในต่่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

(221,713,082)

12,112,037

-

บาท

-

-

(76,242,983)

-

(76,242,983)

(257,110,628)

-

-

48,387,513

- (305,498,141)

-

- (229,255,158)

-

-

-

(85,318,107)

-

-

-

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

24,511,191

- (305,498,141)

บาท

(4,745,397) (109,829,298)

-

(229,079,722)

(229,079,722)

-

บาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จาก
หนี้้�สิิน ทางการ
(ขาดทุุน) กำำ�ไรจาก เงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััด
เงิินลงทุุนในตราสาร
มููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ทุุนที่่� กำำ�หนดให้้วััด ยุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไร การวััดมููลค่่าใหม่่
มููลค่่าด้้วยมููลค่่า หรืือขาดทุุนเนื่่�องมา ของภาระผููกพััน ผล
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร จากความเสี่่�ยงด้้าน ประโยชน์์หลััง ออก
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เครดิิต
จากงาน

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

-

132,220,000

-

-

1,593,402,211 536,200,000

(50,375,329)

-

332,790,044

-

1,310,987,496 403,980,000

(201,587,171)

1,512,574,667 403,980,000

บาท

รวมองค์์ประกอบ
อื่่�นของส่่วนของ
เจ้้าของ

-

-

(440,279,820)

7,498,052

(52,189,142)

-

-

380,000

1,512,574,667 403,980,000

(29,992,208)

120,079,347

(395,588,730) 1,422,487,528 403,600,000

-

(395,588,730) 1,422,487,528 403,600,000

(527,912,274)

15,621,842

-

(103,254,296)

-

(440,279,820)

-

(440,279,820)

บาท

ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยว
กัับ องค์์ประกอบ
ของ (ขาดทุุน) กำำ�ไร
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

บาท

รวมส่่วนของ เจ้้าของ

-

-

1,049,094,992

35,775,714,578

1,395,336,895

34,380,377,683

39,231,730,902

-

-

2,547,065,983

(174,111,309)

36,858,776,228

33,966,658

7,351,158,175 36,824,809,570

29,992,208

(380,000)

929,015,645

6,392,530,322

1,395,336,895

4,997,193,427

9,545,031,963

50,375,329

(132,220,000)

2,214,275,939

(174,111,309)

7,586,712,004

235,553,829

7,351,158,175 36,824,809,570

บาท

กำำ�ไรสะสม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

1,559,573,130

2,588,655,640

2,526,069,974

1,247,020,271

691,322,106

433,202,518

608,622,299

409,743,630

40

4,468,266,285

-

1,852,458,534

-

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

41

-

2,793,070,098

-

1,406,052,259

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

32

25,854,417

41,716,546

25,854,417

41,716,546

155,711,110

196,402,040

138,769,927

161,484,027

1,038,298,688

1,015,432,235

(2,936,179)

(1,689,129)

(1,862,371,975)

(926,288,301)

(1,862,371,975)

(926,288,301)

(74,985,699)

(28,247,855)

(39,082,892)

(24,352,727)

กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน / เงิินลงทุุน

(388,727,855)

193,856,530

(388,727,855)

193,856,530

กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน

(306,009,145)

(2,186,608,362)

(306,009,146)

(2,186,608,362)

(5,995,613)

(11,871,882)

(5,363,271)

(10,105,201)

ขาดทุุ น จากการตัั ด จำำ�หน่่ า ยอาคาร อุุ ป กรณ์์ แ ละ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

102,322,776

19,481,182

102,249,659

19,481,182

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

138,703,033

-

138,703,033

-

(113,136,112)

9,118,106

(45,184,134)

9,118,106

(446,664)

-

(446,664)

-

480,589,053

1,292,422,476

480,589,053

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็น
เงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

สำำ�รองจากการประมาณการหนี้้�สิิน
ขาดทุุน (กลัับรายการ) จากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิินรอการขาย
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ของตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมและตราสารอนุุพัันธ์์
กำำ�ไรจากทรััพย์์สิินรอการขาย

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอาคารและอุุปกรณ์์

(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการขายลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพ
กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและยกเลิิกสััญญาเช่่า
ขาดทุุนสุุทธิิจากการวััดมููลค่่าหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

37

1,292,422,476

ดอกเบี้้�ยรัับ

34

(15,011,724,895)

(17,105,532,589)

(11,201,604,569)

(13,649,194,419)

(10,245,396)

(8,427,415)

(755,659,304)

(8,427,415)

4,072,358,247

5,513,358,198

4,054,796,751

5,465,461,170

เงิินปัันผลรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

35

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563

191

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

(4,228,811,086)

(6,982,094,258)

(3,867,438,919)

(7,372,142,780)

(466,412,210)

364,870,026

(513,865,600)

474,976,864

(2,142,418,330)

(5,757,584,312)

(2,142,418,330)

(5,757,584,312)

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

3,251,738,131

(19,056,551,151)

6,220,000,565

(13,645,310,689)

ทรััพย์์สิินรอการขาย

2,445,554,228

2,157,885,423

113,989,747

71,511,170

(1,083,582,107)

(8,914,605,805)

(1,083,582,107)

(8,914,605,805)

479,041,395

612,740,441

399,212,947

738,342,336

(5,079,178,753)

13,934,243,960

(4,982,349,174)

13,917,044,998

4,273,945,357

(1,140,270,113)

4,273,945,357

(1,140,270,113)

(12,600,615)

(110,175,143)

(12,600,615)

(110,175,143)

(2,638,406,819)

4,168,522,046

(2,638,406,819)

4,168,522,046

(196,101,383)

(143,437,882)

(181,922,457)

(143,437,882)

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

2,952,753,047

5,247,770,035

2,952,753,047

5,247,770,035

หนี้้�สิินอื่่�น

(547,398,870)

154,841,763

(61,646,504)

21,876,071

(2,991,878,015)

(15,463,844,970)

(1,524,328,862)

(12,443,483,204)

13,875,785,186

14,165,286,507

10,064,766,872

10,726,606,727

(6,359,515,005)

(6,578,613,485)

(6,335,935,161)

(6,579,515,960)

(381,355,767)

(164,761,796)

(160,468,867)

121,054,277

4,143,036,399

(8,041,933,744)

2,044,033,982

(8,175,338,160)

หมายเหตุุ
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน / เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
ประมาณการหนี้้�สิิน

เงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ภาษีี (จ่่าย) รัับ
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

192 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

31,097,145,355

42,795,057,786

31,097,145,355

42,795,057,786

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

(2,605,255,006)

(4,194,283,404)

(2,605,255,006)

(4,192,283,404)

เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย / ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

461,800,000

4,731,280,000

461,800,000

4,731,280,000

เงิินสดรัับจากการรัับชำำ�ระหนี้้�เงิินลงทุุนในลููกหนี้้�

-

788,253

-

788,253

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

2,564,090

-

2,564,090

9,791,713

-

9,791,713

-

-

-

(725,000,000)

-

เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

(186,002,100)

(295,357,042)

(164,644,697)

(250,101,510)

เงิินสดรัับจากการขายอาคารและอุุปกรณ์์

7,600,359

9,342,879

6,963,414

7,577,958

(423,145,279)

(708,309,652)

(403,693,296)

(667,017,974)

10,245,396

8,427,415

755,659,304

8,427,415

1,220,375,445

2,283,245,525

1,220,332,892

2,283,217,733

(6,505,983,021)

17,083,422,368

(6,445,439,225)

17,170,176,865

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
/ หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายและไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
/ หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย

เงิินสดรัับจากการลดทุุนเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนด
ให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินสดจ่่ายเพิ่่�มทุุนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิ (ใช้้ไปใน) ได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน

11

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563

193

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

(17,113,425)

(48,800,000)

-

-

เงิินสดรัับจากการกู้้�ยืืมเงิิน

5,155,406,850

8,534,832,747

5,155,406,850

8,534,832,747

เงิินสดจ่่ายจากการกู้้�ยืืมเงิิน

(2,915,146,478)

(17,909,088,000)

(932,259,903)

(17,909,088,000)

(174,111,309)

-

(174,111,309)

-

เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(113,388,014)

-

(74,879,569)

-

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

1,935,647,624

(9,423,055,253)

3,974,156,069

(9,374,255,253)

(5,674,994)

(15,953,935)

(5,674,994)

(15,953,935)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ

(432,973,992)

(397,520,564)

(432,924,168)

(395,370,483)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

1,351,567,764

1,749,088,328

1,350,614,011

1,745,984,494

918,593,772

1,351,567,764

917,689,843

1,350,614,011

-

1,597,778

-

1,597,778

39,281,470

89,686,806

39,281,470

89,686,806

47,472,417

472,498,608

47,472,417

472,498,608

381,042,146

124,753,905

381,042,146

124,753,905

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ดอกเบี้้�ยจ่่าย

เงิินปัันผลจ่่าย

กำำ�ไรจากการแปลงค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงาน
ในต่่างประเทศ

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันปลายปีี

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมประกอบกระแสเงิินสด
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
ซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเงิิน
รัับโอนทรััพย์์สิินรอการขายจากที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ตััดจำำ�หน่่ายส่่วนเกิินหรืือส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารในหน้้า 196 ถึึง 327
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

194 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
หมายเหตุุ

เรื่่�อง

หน้้า

หมายเหตุุ

เรื่่�อง

หน้้า

1

ข้้อมููลทั่่�วไป

196

26

หนี้้�สิินอื่่�น

291

2

นโยบายการบััญชีี

196

27

การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิิน

291

3

การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
มาถืื อ ปฏิิ บัั ติิ แ ละการเปลี่่� ย นแปลงนโยบาย
การบััญชีี

209

28

ทุุนเรืือนหุ้้�น

292

4

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

219

29

เงิินปัันผลจ่่าย

292

5

ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐาน
และการใช้้ดุุลยพิินิิจ

253

30

สำำ�รองตามกฎหมาย

292

31

เงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำำ�รงไว้้ตามกฎหมาย

293

6

การจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิิน

256

32

การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

294

33

ฐานะและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญจำำ�แนก
ตามธุุรกรรมในประเทศและต่่างประเทศ

295

7

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
(สิินทรััพย์์)

258

34

รายได้้ดอกเบี้้�ย

297

8

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

259

35

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

298

9

ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

260

36

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

298

10

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

261

37

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

299

11

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

265

12

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

266

38

กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

299

13

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

270

39

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

300

40

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

300

14

ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

15

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

271

41

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

300

272

16

42

ภาษีีเงิินได้้

301

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

274

43

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

303

17

สิินทรััพยสิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

278

44

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

303

18

สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

278

45

ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระผููกพััน

303

19

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

279

46

ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

304

20

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

282

47

309

21

เงิินรัับฝาก

283

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการ
/ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

22

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

284

48

317

23

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

284

การเสนอข้้อมููลทางการเงิิน
จำำ�แนกตามส่่วนงาน

49

มููลค่่ายุุติิธรรม

320

24

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

285

50

เหตุุการณ์์สำำ�คััญระหว่่างปีีที่่�รายงาน

327

25

ประมาณการหนี้้�สิิน

288

รายงานประจำ�ปี
2563

195

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
1	ข้้อมููลทั่่�วไป
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทยและเป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยเริ่่�มประกอบกิิจการธนาคารพาณิิชย์์ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 มีีนาคม
พ.ศ. 2492 และมีีที่่�อยู่่�ตามที่่�ได้้จดทะเบีียน เลขที่่� 44 ถนนหลัังสวน แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
ธนาคารเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการรายงานข้้อมููลจึึงเรีียกรวม
ธนาคารและบริิษััทย่่อยว่่ากลุ่่�มกิิจการ โดยธนาคารมีี CIMB Bank Berhad เป็็นบริิษััทใหญ่่ และมีีบริิษััท CIMB Group
Holdings Berhad เป็็นบริิษััทใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััท CIMB ซึ่่�งบริิษััทดัังกล่่าวจััดตั้้�งในประเทศมาเลเซีีย
บริิษััทย่่อยทั้้�งหมดจััดตั้้�งเป็็นบริิษััทจำำ�กััดตามกฎหมายไทยและประกอบกิิจการในประเทศไทย โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก
ทางด้้านธุุรกิิจให้้เช่่าซื้้�อ ธุุรกิิจให้้เช่่าสิินทรััพย์์แบบลิิสซิ่่�ง และธุุรกิิจติิดตามหนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564

2

นโยบายการบััญชีี
นโยบายบััญชีีที่่�สำำ�คััญซึ่่�งใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารมีีดัังต่่อไปนี้้�

2.1

เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะธนาคาร (“งบการเงิิ น ”) ได้้ จัั ด ทำำ�ขึ้้� น ตามหลัั ก การบัั ญ ชีีที่่� รัั บ รองทั่่� ว ไปใน
ประเทศไทยภายใต้้พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 ซึ่่�งหมายถึึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออก
ภายใต้้ พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ วิิ ช าชีีพบัั ญ ชีี พ.ศ. 2547 และตามข้้ อ กำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ว่่ า ด้้ ว ยการจัั ด ทำำ�และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิิ น ภายใต้้ พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ การแสดงรายการในงบการเงิินและการเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ได้้ทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่่� สนส. 21/2561 เรื่่�อง “การจััดทำำ�และ
การประกาศงบการเงิินของธนาคารพาณิิชย์์และบริิษััทโฮลดิ้้�งที่่�เป็็นบริิษััทแม่่ของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน” ลงวัันที่่� 31 ตุุลาคม
พ.ศ. 2561
งบการเงิินรวมได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมููลค่่าขององค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นเรื่่�องที่่�
อธิิบายในนโยบายการบััญชีีในลำำ�ดัับต่่อไป
การจััดทำำ�งบการเงิินให้้สอดคล้้องกัับหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย กำำ�หนดให้้ใช้้ประมาณการทางบััญชีี
ที่่�สำำ�คััญและการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามกระบวนการในการนำำ�นโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มกิิจการ
ไปถืือปฏิิบััติิ และต้้องเปิิดเผยเรื่่�องการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหาร หรืือความซัับซ้้อน หรืือเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิฐาน
และประมาณการที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่องบการเงิินในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 5

196 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารได้้จััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะธนาคารเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสาธารณะ ซึ่่�งแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามวิิธีีราคาทุุน
งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษจััดทำำ�ขึ้้�นจากงบการเงิินตามกฎหมายที่่�เป็็นภาษาไทย ในกรณีีที่่�มีีเนื้้�อความขััดแย้้งกััน
หรืือมีีการตีีความในสองภาษาแตกต่่างกััน ให้้ใช้้งบการเงิินตามกฎหมายฉบัับภาษาไทยเป็็นหลััก
นโยบายการบััญชีีที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นนโยบายเดีียวกัันกัับนโยบายการบััญชีีที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้้นเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1) การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่รวมถึึงมาตรการผ่่อนปรนมาถืือปฏิิบััติิตามที่่�อธิิบายไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3
2) การนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
มาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ดัังต่่อไปนี้้�

การกลัับรายการสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะไม่่นำำ�ขััอมููลสถานการณ์์ COVID-19 ซึ่่�งเป็็นสถานการณ์์ที่่�มีีความไม่่แน่่นอน มาร่่วมในการพิิจารณา
ประมาณการความเพีี ย งพอของกำำ�ไรทางภาษีีที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคตเพื่่� อ จะใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากสิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีีเงิิ น ได้้
รอการตัั ด บัั ญ ชีี แต่่ ก ลุ่่�มกิิ จ การจะลดมูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีีของสิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีีเงิิ น ได้้ ร อตัั ด บัั ญ ชีีลง เมื่่� อ เห็็ น ว่่ า ไม่่ มีี
ความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะมีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอเพื่่�อที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีดัังกล่่าว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการไม่่มีีการกลัับรายการสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะไม่่นำำ�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ COVID-19 มาถืือเป็็นข้้อบ่่งชี้้�การด้้อยค่่า ในการพิิจารณาว่่า
สิินทรััพย์์ของกลุ่่�มกิิจการอาจมีีการด้้อยค่่าหรืือไม่่
สำำ�หรัับการทดสอบการด้้อยค่่าของ สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�ยัังไม่่พร้้อมใช้้งาน ที่่�กลุ่่�มกิิจการต้้องดำำ�เนิินการทดสอบการ
ด้้อยค่่าเป็็นประจำำ�ทุุกปีีนั้้�น กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะไม่่นำำ�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�กระทบต่่อการพยากรณ์์
ทางการเงิินในอนาคตมาใช้้ประกอบการทดสอบการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
ผู้้�บริิหารอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาประมาณการผลกระทบของการสิ้้�นสุุดการใช้้มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลด
ผลกระทบจาก COVID-19 ของงบการเงิินในปีี พ.ศ. 2564

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงมาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
ก) เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินมีีดัังนี้้�
มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 19

รายงานประจำ�ปี
2563

การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
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กลุ่่�มมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินได้้กำำ�หนดหลัักการใหม่่ในการจััดประเภท
และการวััดมููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ให้้แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
และให้้ ท างเลืื อ กกิิ จ การในการเลืื อ กถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ก ารบัั ญ ชีีป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งเพื่่� อ ลดผลกระทบจากความแตกต่่ า ง
ในหลัักการรัับรู้้�รายการระหว่่างรายการที่่�ถููกป้้องกัันความเสี่่�ยงและเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง (Accounging
mismatch) และให้้แนวปฏิิบััติิในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการจััดประเภทเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�ออกโดยกิิจการว่่าเป็็น
หนี้้� สิิ น หรืือทุุ น และกำำ�หนดให้้ กิิ จ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ เครื่่� อ งมืื อ ทางการเงิิ น และความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในรายละเอีียด
หลัักการใหม่่ในการจััดประเภทรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น กิิจการต้้องพิิจารณาจากทั้้�ง ก) โมเดลธุุรกิิจสำำ�หรัับ
การถืือสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และ ข) ลัักษณะกระแสเงิินสดตามสััญญาว่่าเข้้าเงื่่�อนไขของการเป็็นเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย (SPPI)
หรืือไม่่ ซึ่่�งการจััดประเภทนั้้�นจะมีีผลต่่อการวััดมููลค่่าของรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วย หลัักการใหม่่ยัังรวมถึึง
การพิิจารณาค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินรวมทั้้�งสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา ซึ่่�งกิิจการ
จะต้้องพิิจารณารัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาถืื อ ปฏิิ บัั ติิ โดยผลกระทบที่่� เ กิิ ด จากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ดัั ง กล่่ า วได้้ อ ธิิ บ ายไว้้ ใ น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า ส่่งผลให้้กลุ่่�มกิิจการในฐานะผู้้�เช่่ารัับรู้้�สััญญาเช่่าเกืือบทั้้�งหมด
ในงบแสดงฐานะการเงิิน โดยไม่่ต้้องจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาเช่่าการเงิินอีีกต่่อไป กลุ่่�มกิิจการต้้องรัับ
รู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า เว้้นแต่่เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าฉบัับใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ
โดยผลกระทบที่่�เกิิดจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับดัังกล่่าวได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการ
เงิินข้้อ 3
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ฉบัับอื่่�นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มกิิจการมีีดัังต่่อไปนี้้�
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 12
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 23

เรื่่�อง ภาษีีเงิินได้้
เรื่่�อง ผลประโยชน์์พนัักงาน
เรื่่�อง ความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการทางภาษีีเงิินได้้

การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 12 เรื่่�อง ภาษีีเงิินได้้ ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนว่่าการรัับรู้้�ผลกระทบทางภาษีีเงิินได้้
ของเงิิ น ปัั น ผลจากตราสารทุุ น ให้้ รัั บ รู้้�ภาษีีเงิิ น ได้้ โ ดยให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การรัั บ รู้้�รายการหรืือเหตุุ ก ารณ์์ ใ นอดีีต
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกำำ�ไรที่่�นำำ�มาจััดสรรเงิินปัันผล
การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (การแก้้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ
หรืือการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์) ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการบััญชีีสำำ�หรัับกรณีีที่่�มีีการแก้้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรืือการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ของโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเมื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงโครงการ
ได้้เกิิดขึ้้�น กลุ่่�มกิิจการจะต้้องใช้้ข้้อสมมติิที่่�เป็็นปััจจุุบััน ณ วัันที่่�ที่่�มีีการแก้้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรืือ
การจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ ในการคำำ�นวณต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบัันและดอกเบี้้�ยสุุทธิิสำำ�หรัับระยะเวลาที่่�เหลืือของ
รอบระยะเวลารายงานภายหลัังการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
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การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 23 เรื่่�อง ความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการทางภาษีีเงิินได้้ ได้้อธิิบาย
วิิธีีการรัับรู้้�รายการและการวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้
ในงวดปััจจุุบัันในกรณีีที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการทางภาษีีเงิินได้้ ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
-	กิิจการต้้องสมมติิว่่าหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีจะตรวจสอบวิิธีีการทางภาษีีที่่�มีีความไม่่แน่่นอน และมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดอย่่างครบถ้้วน โดยไม่่นำำ�เหตุุผลว่่าจะตรวจพบหรืือไม่่มาเป็็นข้้อในการพิิจารณา
- หากกลุ่่�มกิิจการสรุุปว่่าไม่่มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�หน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีจะยอมรัับวิิธีีการทางภาษีีที่่�มีีความ
ไม่่แน่่นอน กลุ่่�มกิิจการต้้องสะท้้อนผลกระทบของความไม่่แน่่นอนในการคำำ�นวณบััญชีีภาษีีเงิินได้้ด้้วย
- กลุ่่�มกิิจการต้้องประเมิินการใช้้ดุุลยพิินิิจหรืือประมาณการใหม่่ เมื่่�อข้้อเท็็จจริิงและสถานการณ์์ที่่�เคยอ้้างอิิงในการใช้้
ดุุลยพิินิิจหรืือประมาณการมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป หรืือข้้อมููลใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจหรืือประมาณการ
ผู้้�บริิหารถืือปฏิิบััติิมาตรฐานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ข้้างต้้นแล้้ว และไม่่มีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
กลุ่่�มกิิจการประเมิินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่�งยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ใน
รอบระยะเวลารายงานปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
ก) การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพิ่่�มเติิมหลัักการใหม่่และแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
- การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
- การแสดงรายการและการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล รวมถึึ ง การจัั ด ประเภทรายการรายได้้ แ ละค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในกำำ�ไรขาดทุุ น
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- เรื่่�องกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการมากกว่่า 1 แห่่ง
ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย
- การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
กรอบแนวคิิดได้้ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และเกณฑ์์ในการรวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิิน รวมทั้้�ง
ได้้อธิิบาย ให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหาร ในการดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ
ความระมััดระวััง และ ความไม่่แน่่นอนของการวััดมููลค่่า ในการรายงานทางการเงิิน
ข) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 3 เรื่่�อง การรวมธุุรกิิจ ได้้ให้้คำำ�นิิยามของ “ธุุรกิิจ” ใหม่่ ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้การได้้มาซึ่่�งธุุรกิิจต้้องรวมถึึงข้้อมููลปััจจััยนำำ�เข้้าและกระบวนการที่่�สำำ�คััญเป็็นอย่่างน้้อยซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มารวมกัันมีีส่่วน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิดความสามารถในการสร้้างผลผลิิต รวมทั้้�งปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ “ผลผลิิต” โดยให้้ความสนใจ
ในตััวของสิินค้้าและบริิการที่่�ให้้กัับลููกค้้า และตััดเรื่่�องการอ้้างอิิงความสามารถในการลดต้้นทุุนและผลประโยชน์์ทาง
เศรษฐกิิจอื่่�นออกไป
ค) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
โดยเฉพาะ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง เช่่น อััตรา
ดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงที่่�กำำ�หนดจากธุุรกรรมการกู้้�ยืืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้กำำ�หนด
ให้้กิิจการให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่่แน่่นอนใด ๆ นั้้�น
ง) การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 8 เรื่่�อง นโยบาย
การบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ ”ความมีีสาระสำำ�คััญ” โดย
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ให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการนำำ�ความมีีสาระ
สำำ�คััญไปประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้�น รวมถึึงเพิ่่�มเติิมแนวปฏิิบััติิในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 ที่่�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็นสาระ
สำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มกิิจการอยู่่�ระหว่่างการประมาณจำำ�นวนเงิินของผลกระทบที่่�สมเหตุุสมผล

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีในหรืือหลััง
	วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
กลุ่่�มกิิจการประเมิินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่�งยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในรอบระยะเวลา
รายงานปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า เกี่่�ยวกัับแนวผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิกรณีี
มีีการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่าที่่�เข้้าเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดซึ่่�งเกิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง (เช่่น การทดแทนอััตรา
THBFIX ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงใหม่่ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการยกเลิิก LIBOR) ผู้้�เช่่าต้้องวััดมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ใหม่่ โดยใช้้อััตราคิิดลดที่่�ปรัับปรุุงซึ่่�งสะท้้อนการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อคิิดลดค่่าเช่่าจ่่ายที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
โดยอนุุญาตให้้ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ได้้
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มกิิจการอยู่่�ระหว่่างการประมาณจำำ�นวนเงิินของผลกระทบที่่�สมเหตุุสมผล

2.5

การรัับรู้้�รายได้้
(ก) ดอกเบี้้�ยและส่่วนลดรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
วิิธีีการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยให้้รัับรู้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง การรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่าสามเดืือน
นัับตั้้�งแต่่วัันครบกำำ�หนดชำำ�ระ หรืือลููกหนี้้�ระดัับที่่� 3 ตามนิิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 จะรัับรู้้�รายได้้
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของราคาตามบััญชีีหลัังหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
(ข) ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลจากเงิินลงทุุน
ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินลงทุุนรัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของเวลาโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิงของเงิินลงทุุน
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อมีีการประกาศจ่่ายเงิินปัันผลทำำ�ให้้ธนาคารมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผลที่่�จ่่าย
(ค) รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ เมื่่�อมีีการให้้บริิการลููกค้้า ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่าธรรมเนีียมและบริิการหลาย
ประเภท
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการที่่�จะรัับรู้้�รายได้้เมื่่�อปฏิิบััติิตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิเสร็็จสิ้้�น เช่่น รายได้้จากการเป็็นนายหน้้า
ขายประกััน รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามทวงถามหนี้้�และค่่าธรรม
เนีียมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการธุุรกรรมของกลุ่่�มกิิจการ
ส่่วนรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการที่่�จะรัับรู้้�รายได้้ตลอดช่่วงระยะเวลาของการให้้บริิการดัังกล่่าว เช่่น ค่่าบริิการจากการ
รัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน และรายได้้ค่่าธรรมเนีียมจััดการ
(ง)	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันที่่�รัับชำำ�ระเงิิน
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(จ)	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายทรััพย์์สิินรอการขายจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ เมื่่�อได้้โอนการ
ควบคุุมในทรััพย์์สิินรอการขายให้้กัับผู้้�ซื้้�อ ซึ่่�งก็็คืือเมื่่�อมีีการโอนความเป็็นเจ้้าของในทรััพย์์สิินรอการขายและไม่่มีีภาระ
ผููกพัันที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการยอมรัับในสิินทรััพย์์รอการขายของผู้้�ซื้้�อ
(ฉ) รายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อ
บริิษััทย่่อยคำำ�นวณรายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตามระยะเวลาของสััญญาเช่่า
บริิษััทย่่อยรัับรู้้�รายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อตามเกณฑ์์เดีียวกัับการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อ
(ช) รายได้้อื่่�น
รายได้้อื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

2.6

การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
(ก) ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ธนาคารรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมและเงิินฝากเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
(ข)	ค่่านายหน้้าเพื่่�อก่่อให้้เกิิดสััญญาเช่่าซื้้�อ
ค่่านายหน้้าจ่่ายเพื่่�อก่่อให้้เกิิดสััญญาเช่่าซื้้�อรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตลอดระยะเวลาการผ่่อนชำำ�ระตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
(ค)	ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

2.7

เงิินสด
เงิินสด หมายถึึง เงิินสดในมืือซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย

2.8

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อยหมายถึึงกิิจการที่่�กลุ่่�มกิิจการควบคุุม กลุ่่�มกิิจการควบคุุมกิิจการเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการมีีการเปิิดรัับหรืือมีีสิิทธิิ
ในผลตอบแทนผัันแปรจากการเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ได้้รัับการลงทุุนและมีีความสามารถทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อผลตอบแทน
จากการใช้้อำำ�นาจเหนืือผู้้�ได้้รัับการควบคุุม กลุ่่�มกิิจการรวมงบการเงิินของบริิษััทย่่อยไว้้ในงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�
กลุ่่�มกิิจการมีีอำำ�นาจในการควบคุุมบริิษััทย่่อย กลุ่่�มกิิจการจะไม่่นำำ�งบการเงิินของบริิษััทย่่อยมารวมไว้้ในงบการเงิินรวม
นัับจากวัันที่่�กลุ่่�มกิิจการสููญเสีียอำำ�นาจควบคุุม
กลุ่่�มกิิ จ การบัั น ทึึ ก บัั ญ ชีีการรวมธุุ ร กิิ จ โดยถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ต ามวิิ ธีี ซื้้� อ สิ่่� ง ตอบแทนที่่� โ อนให้้ สำำ� หรัั บ การซื้้� อ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย
ประกอบด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�ผู้้�ซื้้�อโอนให้้และหนี้้�สิินที่่�ก่่อขึ้้�นเพื่่�อจ่่ายชำำ�ระให้้แก่่เจ้้าของเดิิมของผู้้�ถููกซื้้�อ
และส่่วนได้้เสีียในส่่วนของเจ้้าของที่่�ออกโดยกลุ่่�มกิิจการ สิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้รวมถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
หรืือหนี้้�สิินที่่�ผู้้�ซื้้�อคาดว่่าจะต้้องจ่่ายชำำ�ระตามข้้อตกลง

รายงานประจำ�ปี
2563

201

ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น มููลค่่าเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินและ
หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นที่่�รัับมาจากการรวมธุุรกิิจจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อ ในการรวมธุุรกิิจแต่่ละครั้้�ง
กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หรืือ มููลค่่าของสิินทรััพย์์สุุทธิิ
ที่่�ระบุุได้้ของผู้้�ถููกซื้้�อตามสััดส่่วนของหุ้้�นที่่�ถืือโดยส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
ในการรวมธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จจากการทยอยซื้้�อ ผู้้�ซื้้�อต้้องวััดมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ในผู้้�ถููกซื้้�อก่่อนหน้้า
การรวมธุุรกิิจใหม่่โดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อและรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการวััดมููลค่่าใหม่่นั้้�น
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิ่่ง� ตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายออกไปโดยกลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม ณ วัันที่่�ซื้อ้� การเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรม
ของสิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายที่่�รัับรู้้�ภายหลัังวัันที่่�ซื้้�อซึ่่�งจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินให้้รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายซึ่่�งจััดประเภทเป็็นส่่วนของเจ้้าของต้้องไม่่มีีการวััดมููลค่่าใหม่่ และให้้บัันทึึกการจ่่ายชำำ�ระใน
ภายหลัังไว้้ในส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินของมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ มููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ และมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุุรกิิจ
ของส่่วนได้้เสีียในส่่วนของเจ้้าของของผู้้�ถููกซื้้�อที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ก่่อนการรวมธุุรกิิจ ที่่�มากกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิ ณ วัันที่่�ซื้้�อของ
สิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มา ต้้องรัับรู้้�เป็็นค่่าความนิิยม หากมููลค่่าของมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ มููลค่่า
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ และมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุุรกิิจของส่่วนได้้เสีียในส่่วนของเจ้้าของของ
ผู้้�ถููกซื้้�อที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ก่่อนการรวมธุุรกิิจ น้้อยกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยที่่�ได้้มาเนื่่�องจาก
การซื้้�อในราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่ายุุติิธรรม จะรัับรู้้�ส่่วนต่่างโดยตรงไปยัังกำำ�ไรขาดทุุน
กิิจการจะตััดรายการบััญชีีระหว่่างกััน ยอดคงเหลืือ และกำำ�ไรที่่�ยัังไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจริิงระหว่่างกัันในกลุ่่�มกิิจการ ขาดทุุน
ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงก็็จะตััดรายการในทำำ�นองเดีียวกััน เว้้นแต่่รายการนั้้�นมีีหลัักฐานว่่าสิินทรััพย์์ที่่�โอนระหว่่างกัันเกิิด
การด้้อยค่่า นโยบายการบััญชีีของบริิษััทย่่อยได้้ถููกปรัับปรุุงเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มกิิจการ

2.9

ทรััพย์์สิินรอการขาย
ทรััพย์์สิินรอการขายประกอบด้้วยอสัังหาริิมทรััพย์์และสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งแสดงในราคาทุุนที่่�ได้้มาหรืือมููลค่่าที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับคืืนหัักด้้วยประมาณการค่่าใช้้จ่่ายในการขายแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่าในขณะที่่�ได้้สิินทรััพย์์นั้้�นมา ในกรณีีที่่�มููลค่่า
ตามบััญชีีของทรััพย์์สิินรอการขายมีีการด้้อยค่่า กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายทั้้�งจำำ�นวน
กลุ่่�มกิิ จ การจะรัั บ รู้้�กำำ�ไร (ขาดทุุ น ) จากการขายทรัั พ ย์์ สิิ น รอการขายเป็็ น รายได้้ ห รืือค่่ า ใช้้ จ่่ า ยทั้้� ง จำำ�นวนตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย

2.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ที่่� ดิิ น และอาคารซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบด้้ ว ยอาคารสำำ�นัั ก งาน แสดงด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมตามราคาประเมิิ น
ซึ่่�งผู้้�ประเมิินราคาอิิสระภายนอกได้้ประมาณการไว้้และจะทบทวนการประเมิินทุุกๆ 5 ปีี หัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ของอาคาร ส่่วนอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกตามราคาทุุนหัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังจะรวมอยู่่�ในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์หรืือรัับรู้้�แยกเป็็นอีีกสิินทรััพย์์หนึ่่�งตามความเหมาะสม
เมื่่�อต้้นทุุนนั้้�นเกิิดขึ้้�นและคาดว่่าจะให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตแก่่กลุ่่�มกิิจการและต้้นทุุนดัังกล่่าวสามารถ
วััดมููลค่่าได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ และมููลค่่าตามบััญชีีของชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดรายการออก สำำ�หรัับค่่าซ่่อมแซม
และบำำ�รุุงรัักษาอื่่�น ๆ บริิษััทจะรัับรู้้�ต้้นทุุนดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
การตีีราคาที่่� ดิิ น และอาคารใหม่่ ทำำ� ให้้ มูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีีที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น จะรัั บ รู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น และจะแสดงอยู่่�
ในส่่ ว นเกิิ น ทุุ น จากการตีีราคาสิิ น ทรัั พ ย์์ ใ นส่่ ว นของเจ้้ า ของ และหากมูู ล ค่่ า ของส่่ ว นที่่� เ คยมีีการตีีราคาเพิ่่� ม นั้้� น
ลดลงกลุ่่�มกิิจการจะนำำ�ส่่วนที่่�ลดลงจากการตีีราคาใหม่่ไปรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และลดส่่วนเกิินทุุนจาก

202 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การตีีราคาสิินทรััพย์์ข้้างต้้นที่่�อยู่่�ในส่่วนของเจ้้าของลดลงตามไปด้้วย ส่่วนที่่�ลดลงที่่�เหลืือจะบัันทึึกไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในแต่่ละงวดผลต่่างระหว่่างวิิธีีคิิดค่่าเสื่่�อมราคาที่่�คำำ�นวณจากมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�ตีีราคาใหม่่ กัับค่่าเสื่่�อมราคา
ที่่�คำำ�นวณจากราคาทุุนเดิิมของสิินทรััพย์์ จะถููกโอนจากส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์ไปยัังกำำ�ไรสะสม
ที่่�ดิินไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์อื่่�นคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงเพื่่�อลดราคาทุุน (หรืือราคา
ที่่�ตีีใหม่่) แต่่ละชนิิดตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์ที่่�ประมาณการไว้้ของสิินทรััพย์์ดัังต่่อไปนี้้�
อาคาร
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์

20 ปีี และ 40 ปีี
5 ปีี

ทุุกสิ้้�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงมููลค่่าคงเหลืือและอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์
ให้้เหมาะสม
ในกรณีีที่่�มููลค่่าตามบััญชีีสููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน มููลค่่าตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับคืืนทัันทีี (ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.12)
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณโดยเปรีียบเทีียบจากสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับ
จากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์กัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ และจะรัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ในการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�มีีการตีีราคาใหม่่ ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์จะโอนไปยัังกำำ�ไรสะสม

2.11	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
(ก) โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
สิิทธิิการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์โดยที่่�ซื้้�อมามีีลัักษณะเฉพาะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์โดยคำำ�นวณจากต้้นทุุนในการได้้มาและ
การดำำ�เนิินการให้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นสามารถนำำ�มาใช้้งานได้้ตามประสงค์์ โดยจะตััดจำำ�หน่่ายตลอดอายุุประมาณ
การให้้ประโยชน์์ภายในระยะเวลา 5 ปีี และ 10 ปีี
ต้้นทุุนที่่�ใช้้ในการบำำ�รุุงรัักษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้บัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการพััฒนา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�ดููแล
จะรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนเมื่่�อเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทุุกข้้อดัังนี้้�
•	มีีความเป็็นไปได้้ทางเทคนิิคที่่�กิิจการจะทำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้เสร็็จสมบููรณ์์เพื่่�อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์หรืือขายได้้
•	ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ให้้เสร็็จสมบููรณ์์และนำำ�มาใช้้ประโยชน์์หรืือขาย
•	กิิจการมีีความสามารถที่่�จะนำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นมาใช้้ประโยชน์์หรืือขาย
•	สามารถแสดงว่่าโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์นั้้�นให้้ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจในอนาคตอย่่างไร
•	มีีความสามารถในการจััดหาทรััพยากรด้้านเทคนิิค ด้้านการเงิิน และด้้านอื่่�นได้้เพีียงพอที่่�จะนำำ�มาใช้้เพื่่�อทำำ�ให้้
การพััฒนาเสร็็จสิ้้�นสมบููรณ์์ และนำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ประโยชน์์หรืือนำำ�มาขายได้้
•	กิิจการมีีความสามารถที่่�จะวััดมููลค่่าของรายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการพััฒนา
ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ต้้นทุุนโดยตรงที่่�รัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ จะรวมถึึงต้้นทุุนพนัักงานที่่�ทำำ�งานในทีีมพััฒนาโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในจำำ�นวนเงิินที่่�เหมาะสม
ต้้นทุุนการพััฒนาอื่่�นที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�จะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาหากก่่อนหน้้านี้้�รัับรู้้�เป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายไปแล้้ว จะไม่่รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนในเวลาภายหลััง
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(ข)	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
รายจ่่ายเพื่่�อให้้ได้้รัับสิิทธิิ ได้้บัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์และตััดจำำ�หน่่ายโดยใช้้วิิธีีอััตราเส้้นตรง ตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์ 5 ปีี
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนจะไม่่มีีการประเมิินมููลค่่าใหม่่

2.12 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่ชััด เช่่น ค่่าความนิิยม ซึ่่�งไม่่มีีการตััดจำำ�หน่่ายจะถููกทดสอบการด้้อยค่่าเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี สิินทรััพย์์อื่่�นที่่�มีีการตััดจำำ�หน่่ายจะต้้องมีีการทบทวนการด้้อยค่่า เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์บ่่งชี้้�ว่่าราคา
ตามบััญชีีอาจสููงว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เมื่่�อราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์
สููงกว่่ามููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน ซึ่่�งหมายถึึงจำำ�นวนที่่�สููงกว่่าระหว่่างมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายเทีียบกัับ
มููลค่่าจากการใช้้ สิินทรััพย์์จะถููกจััดเป็็นหน่่วยที่่�เล็็กที่่�สุุดที่่�สามารถแยกออกมาได้้ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินการ
ด้้อยค่่า สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิินนอกเหนืือจากค่่าความนิิยมซึ่่�งรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าไปแล้้ว
จะถููกประเมิินความเป็็นไปได้้ที่่�จะกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 การแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศ
(ก)	สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานและสกุุลเงิินที่่�ใช้้นำำ�เสนองบการเงิิน
รายการที่่�รวมในงบการเงิินของแต่่ละกิิจการในกลุ่่�มกิิจการถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้สกุุลเงิินของสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ
หลัักที่่�กิิจการดำำ�เนิินงานอยู่่� (สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน) งบการเงิินรวมแสดงในสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงานและสกุุลเงิินที่่�ใช้้นำำ�เสนองบการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ
(ข) รายการและยอดคงเหลืือ
รายการที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิด
รายการหรืือวัันที่่�ตีีราคาหากรายการนั้้�นถููกวััดมููลค่่าใหม่่ รายการกำำ�ไรและรายการขาดทุุนที่่�เกิิดจากการรัับหรืือจ่่าย
ชำำ�ระที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ และที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ได้้
บัันทึึกไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการรัับรู้้�รายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของรายการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น องค์์ประกอบของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนทั้้�งหมดของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนนั้้�นจะรัับรู้้�ไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นด้้วย ในทางตรงข้้ามการรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนของรายการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน องค์์ประกอบของอััตราแลกเปลี่่�ยนทั้้�งหมดของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
นั้้�นจะรัับรู้้�ไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนด้้วย

2.14	ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
(ก)	ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�มีีไว้้เพื่่�อค้้า
กลุ่่�มกิิจการบัันทึึกภาระจากตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินที่่�มีีไว้้เพื่่�อค้้าตามมููลค่่ายุุติิธรรมโดยจะรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
(ข)	ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�มีีไว้้เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง
กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าของตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�มีีไว้้เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงตามลัักษณะของความเสี่่�ยงประเภทใดประเภทหนึ่่�ง
ดัังต่่อไปนี้้�
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1. การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ถููกจััดประเภทและเข้้าเงื่่�อนไขของการป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่า
ยุุติิธรรม และการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของรายการสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจะถููกบัันทึึก
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
2. การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ถููกจััดประเภทและเข้้าเงื่่�อนไขของการป้้องกัันความเสี่่�ยง
กระแสเงิินสดเฉพาะส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลจะถููกรัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของ กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผล
จะถููกรัับรู้้�ทัันทีีในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ มููลค่่าที่่�สะสมในส่่วนของเจ้้าของจะถููกโอนไปงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ในงวดที่่�รายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงมีีผลกระทบต่่องบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
หากการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินทางการเงิิน กำำ�ไร
หรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการป้้องกัันความเสี่่�ยงจะถููกรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น โดยไม่่นำำ�ไปรวมไว้้ในต้้นทุุนเริ่่�มแรก
ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�ถููกป้้องกัันความเสี่่�ยง แต่่จะถููกบัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของ และจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น เสมืือนเป็็นการจััดประเภทรายการใหม่่
หากการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์
หรืือหนี้้�สิินทางการเงิินในเวลาต่่อมากำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เคยรัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของจะถููกเปลี่่�ยนการจััดประเภทใหม่่และ
รวมอยู่่�ในการวััดมููลค่่าเริ่่�มแรกของต้้นทุุนสิินทรััพย์์
3. การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศใช้้การบัันทึึกบััญชีีเหมืือนกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
กระแสเงิินสด
ณ วัันเริ่่�มต้้นรายการ กลุ่่�มกิิจการได้้จััดทำำ�เอกสารที่่�ระบุุถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง
และตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง รวมไปถึึงวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง นอกจากนั้้�น
กลุ่่�มกิิจการได้้ทำำ�การทดสอบความมีีประสิิทธิิผลในการหัักกลบกัันของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือกระแสเงิินสด
ของรายการที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยง ณ วัันเริ่่�มต้้นรายการและทุุก ๆ งวดที่่�มีีการรายงานงบการเงิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รายละเอีียดของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินที่่�กลุ่่�มกิิจการเป็็นคู่่�สััญญาได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 46

2.15	ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินแฝง
กลุ่่�มกิิจการบัันทึึกมููลค่่าตราสารอนุุพัันธ์์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
(ก) หากลัั ก ษณะทางเศรษฐกิิ จ และความเสี่่� ย งของอนุุ พัั น ธ์์ แ ฝงไม่่ มีี ความสัั ม พัั น ธ์์ อ ย่่ า งใกล้้ ชิิ ด กัั บ ตราสารหลัั ก
(Not closely related) กลุ่่�มกิิ จ การจะแยกส่่ ว นของอนุุ พัั น ธ์์ แ ฝงออกจากตราสารหลัั ก และประเมิิ น
มููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์แฝงดัังกล่่าวรวมทั้้�งรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ส่่วนตราสารหลััก
จะถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถแยกส่่วนของอนุุพัันธ์์แฝงออกจาก
ตราสารหลัักได้้ กลุ่่�มกิิจการจะประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดัังกล่่าว (โดยอ้้างอิิงจาก
ราคาของผู้้�จััดหาตราสาร) ทั้้�งจำำ�นวนและรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
(ข) หากลัักษณะทางเศรษฐกิิจและความเสี่่�ยงของอนุุพัันธ์์แฝงมีีความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิิดกัับลัักษณะทางเศรษฐกิิจ
และความเสี่่�ยงของตราสารหลััก (Closely related) กลุ่่�มกิิจการจะไม่่แยกส่่วนของอนุุพัันธ์์แฝงออกจากตราสารหลััก
โดยจะจััดประเภทตราสารตามมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารหลัักดัังกล่่าว
รายงานประจำ�ปี
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2.16 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจะถููกรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และจะหยุุดรัับรู้้�เมื่่�อไม่่เข้้าเงื่่�อนไข
การบัันทึึกบััญชีี
การวััดมููลค่่า ณ วัันเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�ไร ณ วัันแรกที่่�ทำำ�รายการจะถููกตััดจำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้โดยใช้้วิิธีีเส้้นตรง
จนครบกำำ�หนดสััญญาหรืือยกเลิิกสััญญาก่่อนกำำ�หนด การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินทางการเงิิน
จะรัับรู้้�ผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จทั้้�งจำำ�นวน โดยแสดงเป็็นรายการกำำ�ไรขาดทุุนสุุทธิิจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ยกเว้้นส่่วนที่่�เป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ของหนี้้�สิินนั้้�น จะรัับรู้้�ไปยัังงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2.17 เงิินกู้้�ยืืม
เงิินกู้้�ยืืมรัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับหัักด้้วยต้้นทุุนการจััดทำำ�รายการที่่�เกิิดขึ้้�น
ค่่าธรรมเนีียมที่่�จ่่ายไปเพื่่�อให้้ได้้เงิินกู้้�มาจะรัับรู้้�เป็็นต้้นทุุนการจััดทำำ�รายการเงิินกู้้�ในกรณีีที่่�มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะใช้้
วงเงิิ น กู้้�บางส่่ ว นหรืือทั้้� ง หมด ในกรณีีนี้้� ค่่ า ธรรมเนีียมจะรอการรัั บ รู้้�จนกระทั่่� ง มีีการถอนเงิิ น หากไม่่ มีี หลัั ก ฐาน
ที่่� มีี ความเป็็ น ไปได้้ ที่่� จ ะใช้้ ว งเงิิ น บางส่่ ว นหรืือทั้้� ง หมดค่่ า ธรรมเนีียมจะรัั บ รู้้�เป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจ่่ า ยล่่ ว งหน้้ า สำำ�หรัั บ
การให้้บริิการสภาพคล่่องและจะตััดจำำ�หน่่ายตามระยะเวลาของวงเงิินกู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.18	ผลประโยชน์์ของพนัักงานและเงิินบำำ�เหน็็จพนัักงาน
โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มกิิจการจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งเป็็นแผนการจ่่ายสมทบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกไปจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มกิิจการและมีีการบริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุนภายนอก กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ได้้รัับเงิินสะสมเข้้ากองทุุนจากพนัักงานและเงิินสมทบจากกลุ่่�มกิิจการ การเงิินจ่่ายสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เกิิดรายการนั้้�น
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มกิิจการมีีระเบีียบในการจ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน ซึ่่�งประกอบด้้วยผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุตาม
หลัักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
กลุ่่�มกิิจการมีีการตั้้�งประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน ซึ่่�งประกอบด้้วย ผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อเกษีียณ
อายุุตามหลัักเกณฑ์์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงิินบำำ�เหน็็จพนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานคำำ�นวณโดยผู้้�ชำำ�นาญทางสถิิติิอิิสระโดยใช้้วิิธีี Projected Unit Credit
ตามเกณฑ์์คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial Technique) อัันเป็็นการประมาณการจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสด
ที่่� ค าดว่่ า จะต้้ อ งจ่่ า ยในอนาคต และคำำ�นวณคิิ ด ลดโดยใช้้ อัั ต ราดอกเบี้้� ย ของพัั น ธบัั ต รรัั ฐ บาลที่่� มีีกำำ� หนดเวลา
ใกล้้ เ คีียงกัั บ ระยะเวลาของหนี้้� สิิ น ดัั ง กล่่ า ว โดยประมาณการกระแสเงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะต้้ อ งจ่่ า ยในอนาคตนั้้� น
ประมาณการมาจากเงิินเดืือนพนัักงาน อััตราการลาออก อััตราการตาย อายุุงานและปััจจััยอื่่�น ผลกำำ�ไรขาดทุุน
จากการประมาณการตามหลัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย เกิิ ด จากการปรัั บ ปรุุ ง ประสบการณ์์ แ ละการเปลี่่� ย นแปลง
ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ผลกำำ�ไรและขาดทุุนจากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยรัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในปีีที่่�เกิิด ซึ่่�งได้้รวมอยู่่�ในกำำ�ไรสะสม
ในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของและแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วน
ของเจ้้าของ
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2.19	ประมาณการหนี้้�สิิน
กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ประมาณการหนี้้�สิินก็็ต่่อเมื่่�อ กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันในปััจจุุบัันตามกฎหมายหรืือตามข้้อตกลง
ที่่�จััดทำำ�ไว้้ อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตซึ่่�งการชำำ�ระภาระผููกพัันนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่า
จะส่่งผลให้้บริิษััทต้้องสููญเสีียทรััพยากรออกไป และตามประมาณการจำำ�นวนที่่�ต้้องจ่่ายได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าประมาณการหนี้้�สิินเป็็นรายจ่่ายที่่�จะได้้รัับคืืน กลุ่่�มกิิจการจะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์แยก
ต่่างหากเมื่่�อคาดว่่าน่่าจะได้้รัับรายจ่่ายนั้้�นคืืนอย่่างแน่่นอน
ในกรณีีที่่�มีีภาระผููกพัันที่่�คล้้ายคลึึงกัันหลายรายการ กลุ่่�มกิิจการกำำ�หนดความน่่าจะเป็็นที่่�จะสููญเสีียทรััพยากร
เพื่่�อจ่่ายชำำ�ระภาระผููกพัันเหล่่านั้้�น โดยพิิจารณาจากความน่่าจะเป็็นโดยรวมของภาระผููกพัันทั้้�งประเภท แม้้ว่่าความเป็็นไปได้้
ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะสููญเสีียทรััพยากรเพื่่�อชำำ�ระภาระผููกพัันบางรายการที่่�จััดอยู่่�ในประเภทเดีียวกัันจะมีีระดัับต่ำำ��
กลุ่่�มกิิจการจะวััดมููลค่่าของจำำ�นวนประมาณการหนี้้�สิิน โดยใช้้มููลค่่าปััจจุุบัันของรายจ่่ายที่่�คาดว่่าจะต้้องนำำ�มาจ่่ายชำำ�ระ
ภาระผููกพััน โดยใช้้อััตราก่่อนภาษีีซึ่่�งสะท้้อนถึึงการประเมิินสถานการณ์์ตลาดในปััจจุุบัันของมููลค่่าของเงิินตามเวลา
และความเสี่่�ยงเฉพาะของหนี้้�สิินที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� การเพิ่่�มขึ้้�นของประมาณการหนี้้�สิินเนื่่�องจากมููลค่่าของเงิินตามเวลา
จะรัับรู้้�เป็็นดอกเบี้้�ยจ่่าย

2.20 การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน และหนี้้�สิินทางการเงิินจะได้้รัับการหัักกลบในงบแสดงฐานะการเงิินต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตามกฎหมาย
ในการนำำ�จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�มาหัักกลบลบหนี้้�กััน และมีีความตั้้�งใจที่่�จะจ่่ายชำำ�ระจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับ
ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินในเวลาเดีียวกััน

2.21	ทุุนเรืือนหุ้้�น
หุ้้�นสามัั ญ ของธนาคารสามารถกำำ�หนดการจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลได้้ อ ย่่ า งอิิ ส ระจะจัั ด ประเภทไว้้ เ ป็็ น ส่่ ว นของเจ้้ า ของ
โดยต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกหุ้้�นใหม่่หรืือการออกสิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นซึ่่�งสุุทธิิจากภาษีีจะถููกแสดงในส่่วนของ
เจ้้าของโดยนำำ�ไปหัักจากสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับจากการออกตราสารทุุนดัังกล่่าว

2.22 ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับงวดประกอบด้้วย ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ภาษีีเงิินได้้จะรัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ยกเว้้นส่่วนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น หรืือรายการที่่�รัับรู้้�
โดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของ ในกรณีีนี้้� ภาษีีเงิินได้้ต้้องรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น หรืือโดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของ
ตามลำำ�ดัับ
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันคำำ�นวณจากอััตราภาษีีตามกฎหมายภาษีีอากรที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือ ที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่
ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงานในประเทศที่่�บริิษััทย่่อยของธนาคารได้้ดำำ�เนิินงานและเกิิดรายได้้
ทางภาษีี ผู้้�บริิหารจะประเมิินสถานะของการยื่่�นแบบแสดงรายการภาษีีเป็็นงวด ๆ ในกรณีีที่่�มีีสถานการณ์์ที่่�การนำำ�
กฎหมายภาษีีอากรไปปฏิิบััติิซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการตีีความ และจะตั้้�งประมาณการค่่าใช้้จ่่ายภาษีีที่่�เหมาะสมจากจำำ�นวนที่่�คาดว่่า
จะต้้องจ่่ายชำำ�ระแก่่หน่่วยงานที่่�จััดเก็็บ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีตั้้�งเต็็มจำำ�นวนตามวิิธีีหนี้้�สิิน เมื่่�อเกิิดผลต่่างชั่่�วคราวระหว่่างฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
และราคาตามบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิิน
อย่่ า งไรก็็ ต ามกลุ่่�มกิิ จ การจะไม่่ รัั บ รู้้�ภาษีีเงิิ น ได้้ ร อการตัั ด บัั ญ ชีีที่่� เ กิิ ด จากการรัั บ รู้้�เริ่่� ม แรกของรายการสิิ น ทรัั พ ย์์
หรืือรายการหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุุรกิิจ และ ณ วัันที่่�เกิิดรายการ รายการนั้้�นไม่่มีีผลกระทบ
ต่่ อ กำำ�ไร (ขาดทุุ น ) ทางบัั ญ ชีีหรืือภาษีี ภาษีีเงิิ น ได้้ ร อการตัั ด บัั ญ ชีีคำำ�นวณจากอัั ต ราภาษีี (และกฎหมาย
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ภาษีีอากร) ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน และคาดว่่า
อััตราภาษีีดัังกล่่าวจะนำำ�ไปใช้้เมื่่�อสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้ประโยชน์์ หรืือหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััด
บััญชีีได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีจะรัับรู้้�หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มกิิจการจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอ
ที่่�จะนำำ�จำำ�นวนผลต่่างชั่่�วคราวนั้้�นมาใช้้ประโยชน์์ กลุ่่�มกิิจการได้้ตั้้�งภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีโดยพิิจารณาจากผลต่่าง
ชั่่�วคราวของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�ต้้องเสีียภาษีีเว้้นแต่่กลุ่่�มกิิจการสามารถควบคุุมจัังหวะเวลาของการกลัับรายการ
ผลต่่างชั่่�วคราวและการกลัับรายการผลต่่างชั่่�วคราวมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะไม่่เกิิดขึ้้�นได้้ภายในระยะเวลา
ที่่�คาดการณ์์ได้้ในอนาคต
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะแสดงหัักกลบกัันก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิ
ตามกฎหมายที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันมาหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน และทั้้�งสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเกี่่�ยวข้้องกัับภาษีีเงิินได้้ที่่�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีี
หน่่วยงานเดีียวกัันโดยการเรีียกเก็็บเป็็นหน่่วยภาษีีเดีียวกัันหรืือหน่่วยภาษีีต่่างกัันซึ่่�งตั้้�งใจจะจ่่ายหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์ภาษีี
เงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันด้้วยยอดสุุทธิิ

2.23 การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่่�มกิิจการได้้จััดตั้้�งแผนการให้้หุ้้�นทุุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่่�มกิิจการ
บัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้าทั้้�งจำำ�นวนในวัันที่่�ให้้สิิทธิิ (grant date) ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมอ้้างอิิงราคาตลาดในวัันเดีียวกัันของ
หุ้้�นสามััญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่่�งเป็็นบริิษััทใหญ่่ของ CIMB Group และจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ของประเทศมาเลเซีียคููณด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ให้้แก่่พนัักงาน และจ่่ายชำำ�ระให้้แก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในประเทศมาเลเซีีย
ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�ซื้้�อและถืือครองหุ้้�นจนถึึงวัันที่่�โอนหุ้้�นแทนธนาคารและบริิษััทอื่่�นในกลุ่่�ม
ในทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มกิิจการจะกัันสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ ตามสััดส่่วนช่่วงระยะเวลาให้้ได้้รัับสิิทธิิ
(vesting period) โดยแสดงสำำ�รองดัังกล่่าวเป็็นหนี้้�สิินอื่่�น
ธนาคารจะกลัับบััญชีีค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้าและสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ตามจำำ�นวนที่่�กัันไว้้เมื่่�อบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัันในประเทศมาเลเซีียโอนหุ้้�นทุุนให้้แก่่พนัักงานหลัังสิ้้�นสุุดช่่วงระยะเวลาให้้ได้้รัับสิิทธิิ (vesting period)

2.24 เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินปัันผลที่่�จ่่ายไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารจะรัับรู้้�ในด้้านหนี้้�สิินในงบการเงิินของธนาคารในรอบระยะเวลาบััญชีี ซึ่่�งที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารได้้อนุุมััติิการจ่่ายปัันผล

2.25	ข้้อมููลจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ส่่วนงานดำำ�เนิินงานแสดงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�กลุ่่�มกิิจการดำำ�เนิินการอยู่่�และนำำ�เสนอต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจ
ตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานหมายถึึงบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�ในการจััดสรร
ทรััพยากรและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของส่่วนงานดำำ�เนิินงาน กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาว่่าคณะผู้้�บริิหารสููงสุุดคืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน

208

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

3

การนÓมาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ
และการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
กลุ่่�มกิิจการได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 7 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9) โดยปรัับปรุุงย้้อนหลััง
ในแต่่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่่อน (full retrospective) สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยเป็็น
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นสััญญา ในส่่วนอื่่�นกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ผลกระทบสะสมโดยการปรัับปรุุงยอดยกมาของ
กำำ�ไรสะสม (modified retrospective) ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิิน
ในส่่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16)
กลุ่่�มกิิจการได้้นำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิโดยรัับรู้้�รายการหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าตามภาระผููกพัันของค่่าเช่่า
คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของผู้้�เช่่าและสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้จะรัับรู้้�เท่่ากัับมููลค่่าปััจจุุบัันของหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิิน
การปรัับปรุุงรายการแต่่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิินจากการปรัับใช้้กลุ่่�มมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9) และ
มาตรฐานเรื่่�องสััญญาเช่่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16) เป็็นครั้้�งแรกมีีดัังนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563

209

210 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

(1)

328,198

2,259

694

-

232,025

86,798

-

6,422

-

-

-

-

-

38

(32,806)

32,768

รายละเอีียดการปรัับปรุุงย้้อนหลััง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.1

รวมสิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

สิินทรััพย์์

63

-

63

-

-

-

-

-

ล้้านบาท

(177)

(24)

-

-

(154)

-

-

1

ล้้านบาท

(114)

(24)

63

-

(116)

(32,806)

32,768

1

ล้้านบาท

303

-

-

303

-

-

-

-

328,387

2,235

757

303

231,909

53,992

32,768

6,423

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ณ วัันที่่�
รายการปรัับปรุุง
1 มกราคม
สำำ�หรัับการวััด
พ.ศ. 2563
มููลค่่าใหม่่ ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

รายการปรัับปรุุง
การจััดประเภท
รายการใหม่่
ของเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่(1)

รวมรายการ
ปรัับปรุุงสำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9

รายการปรัับปรุุง รายการค่่าเผื่่�อผล
สำำ�หรัับการวััด ขาดทุุนด้้านเครดิิต
มููลค่่าใหม่่ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงิินฉบัับที่่� 16

งบการเงิินรวม

รายงานประจำ�ปี
2563

211

6,402

รวมหนี้้�สิิน

18,916

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

รายละเอีียดการปรัับปรุุงย้้อนหลััง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.1

12,514

รวมส่่วนของเจ้้าของ

(1)

11,046

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

กำำ�ไรสะสม

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
1,468

4,103

หนี้้�สิินอื่่�น

ส่่วนของเจ้้าของ

2,299

-

ประมาณการหนี้้�สิิน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

หนี้้�สิิน

-

-

-

-

-

-

-

-

63

63

265

(202)

-

-

-

-

ล้้านบาท

(177)

(394)

(394)

-

217

-

217

-

ล้้านบาท

(114)

(331)

(129)

(202)

217

-

217

-

ล้้านบาท

303

-

-

-

303

-

-

303

19,105

12,183

10,917

1,266

6,922

4,103

2,516

303

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ณ วัันที่่�
รายการปรัับปรุุง
1 มกราคม
สำำ�หรัับการวััด
พ.ศ. 2563
มููลค่่าใหม่่ ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

รายการปรัับปรุุง
การจััดประเภท
รายการใหม่่
ของเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่(1)

รวมรายการ
ปรัับปรุุงสำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9

รายการปรัับปรุุง รายการค่่าเผื่่�อผล
สำำ�หรัับการวััด ขาดทุุนด้้านเครดิิต
มููลค่่าใหม่่ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงิินฉบัับที่่� 16

งบการเงิินรวม

212 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

(1)

319,586

1,843

219

-

224,522

86,796

-

6,206

-

-

-

-

-

38

(32,806)

32,768

รายละเอีียดการปรัับปรุุงย้้อนหลััง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.1

รวมสิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

สิินทรััพย์์

58

-

58

-

-

-

-

-

ล้้านบาท

195

(24)

-

-

218

-

-

1

ล้้านบาท

253

(24)

58

-

256

(32,806)

32,768

1

ล้้านบาท

240

-

-

240

-

-

-

-

320,079

1,819

277

240

224,778

53,990

32,768

6,207

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ณ วัันที่่�
รายการปรัับปรุุง
1 มกราคม
สำำ�หรัับการวััด
พ.ศ. 2563
มููลค่่าใหม่่ ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

รายการปรัับปรุุง
การจััดประเภท
รายการใหม่่
ของเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่(1)
รวมรายการ
ปรัับปรุุงสำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9

รายการปรัับปรุุง รายการค่่าเผื่่�อผล
สำำ�หรัับการวััด ขาดทุุนด้้านเครดิิต
มููลค่่าใหม่่ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงิินฉบัับที่่� 16

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

รายงานประจำ�ปี
2563

213

5,143

รวมหนี้้�สิิน

14,007

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

รายละเอีียดการปรัับปรุุงย้้อนหลััง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.1

8,864

รวมส่่วนของเจ้้าของ

(1)

7,351

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

กำำ�ไรสะสม

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

1,513

3,002

หนี้้�สิินอื่่�น

ส่่วนของเจ้้าของ

2,141

-

ประมาณการหนี้้�สิิน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

หนี้้�สิิน

-

-

-

-

-

-

-

-

58

58

260

(202)

-

-

-

-

ล้้านบาท

195

(24)

(24)

-

219

-

219

-

ล้้านบาท

253

34

236

(202)

219

-

219

-

ล้้านบาท

240

-

-

-

240

-

-

240

14,500

8,898

7,587

1,311

5,602

3,002

2,360

240

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ณ วัันที่่�
รายการปรัับปรุุง
1 มกราคม
สำำ�หรัับการวััด
พ.ศ. 2563
มููลค่่าใหม่่ ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

รายการปรัับปรุุง
การจััดประเภท
รายการใหม่่
ของเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่(1)

รวมรายการ
ปรัับปรุุงสำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9

รายการปรัับปรุุง รายการค่่าเผื่่�อผล
สำำ�หรัับการวััด ขาดทุุนด้้านเครดิิต
มููลค่่าใหม่่ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงิินฉบัับที่่� 16

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
3.1.1 การปรัับปรุุงย้้อนหลััง
ณ วัั น ที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิ จ การจะปรัั บ ใช้้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิิ น กลุ่่�มเครื่่� อ งมืื อ
ทางการเงิิ น โดยปรัั บ ปรุุ ง ย้้ อ นหลัั ง ในแต่่ ล ะรอบระยะเวลารายงานงวดก่่ อ น (full retrospective) สำำ�หรัั บ
การเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นสััญญา
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงการปรัับปรุุงของรายการในงบการเงิินแต่่ละรายการ
งบการเงิินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

229,911

2,114

232,025

216,201

1,466

217,667

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

1,172

(478)

694

1,393

(349)

1,044

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

2,129

130

2,259

2,975

103

3,078

หนี้้�สิินอื่่�น

4,248

(145)

4,103

4,138

(176)

3,962

กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร

9,134

1,912

11,046

7,603

1,395

8,998

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะทางการเงิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ตามที่่�
รายงาน
ตามที่่�
ในงวดก่่อน การปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

222,422

2,100

224,522

209,596

1,466

211,062

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

694

(475)

219

938

(349)

589

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

1,713

130

1,843

2,723

103

2,826

หนี้้�สิินอื่่�น

3,147

(145)

3,002

3,189

(176)

3,013

กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร

5,451

1,900

7,351

4,997

1,395

6,392

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
ตามที่่�รายงาน
ในงวดก่่อน
ล้้านบาท

รายการ
ปรัับปรุุง
ล้้านบาท

ตามที่่�
ปรัับปรุุงใหม่่
ล้้านบาท

รายได้้ดอกเบี้้�ย

16,421

685

17,106

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

2,556

(80)

2,476

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

5,063

(18)

5,045

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

2,918

(244)

2,674

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

2,572

221

2,793

ภาษีีเงิินได้้

(442)

(129)

(571)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

214 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
ตามที่่�รายงาน
ในงวดก่่อน รายการปรัับปรุุง
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

ตามที่่�
ปรัับปรุุงใหม่่

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

12,978

671

13,649

1,616

(80)

1,536

4,386

(18)

4,368

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

1,417

(244)

1,173

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

1,185

221

1,406

ภาษีีเงิินได้้

(192)

(126)

(318)

รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

3.1.2 การปรัับปรุุงยอดยกมาของกำำ�ไรสะสม
ผลกระทบที่่�มีีต่่อกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะ
ธนาคาร
ล้้านบาท

11,046

7,351

การปรัับปรุุงมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นของเงิินลงทุุนทั่่�วไปเดิิม

226

226

การลดลงจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ของค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายล่่วงหน้้า

(24)

(24)

การลดลงจากการเปลี่่�ยนแปลงของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ของหนี้้�สิินในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(24)

(24)

การลดลงจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

(57)

-

(313)

-

63

58

(129)

236

10,917

7,587

กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)

การลดลงจากการตััดรายการระหว่่างกััน
การเพิ่่�มขึ้้�นของภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
การปรัับปรุุงกำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรรจากการนำำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับที่่� 9 มาถืือปฏิิบััติิ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กำำ�ไรสะสมยัังไม่่จััดสรร ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นผลกระทบ
จากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 มาถืือปฏิิบััติิ

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า มาถืือปฏิิบััติิ
โดยรัั บ รู้้�รายการหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ตามภาระผูู ก พัั น ของค่่ า เช่่ า คิิ ด ลดด้้ ว ยอัั ต ราดอกเบี้้� ย เงิิ น กู้้�ยืื ม ส่่ ว นเพิ่่� ม
ของผู้้�เช่่าและสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้จะรัับรู้้�เท่่ากัับมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันเริ่่�มใช้้มาตรฐาน โดยอััตรากู้้�ยืืม
ส่่วนเพิ่่�มถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาใช้้ในการคิิดลดดัังกล่่าวอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 1.55 - ร้้อยละ 2.13 ต่่อปีี

รายงานประจำ�ปี
2563

215

ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�ได้้เปิิดเผยไว้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
หััก

ผลกระทบจากอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของผู้้�เช่่า
ณ วัันที่่�นำำ�ใช้้เป็็นครั้้�งแรก

หััก	สััญญาเช่่าระยะสั้้�นที่่�รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรง
หััก	สััญญาที่่�ได้้มีีการประเมิินใหม่่และรัับรู้้�เป็็นสััญญาบริิการ /
ส่่วนของค่่าบริิการที่่�ได้้รวมอยู่่�ในค่่าเช่่า
บวก

รายการปรัับปรุุงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อสััญญาและการยกเลิิกสััญญาเช่่า

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

3.3

งบการเงิินรวม
ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะ
ธนาคาร
ล้้านบาท

280

170

(2)

(2)

(5)

(5)

(117)

(71)

147

148

303

240

นโยบายการบััญชีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากการนำำ�กลุ่่�มมาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทาง
การเงิิน และมาตรฐานเรื่่�องสััญญาเช่่ามาถืือปฏิิบััติิ

3.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
เงิินลงทุุนและสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น
การจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน โดยแบ่่งเป็็นแต่่ละประเภทดัังนี้้�
•	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVPL) หรืือด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (FVOCI)
•	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย (Amortised cost)
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินในวัันที่่�จ่่ายชำำ�ระด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม บวกด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับการได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ยกเว้้นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ต้้นทุุนการทำำ�รายการในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาลัักษณะของกระแสเงิินสดโดยรวมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินซึ่่ง� มีีอนุุพันั ธ์์แฝง (Embedded derivatives)
เพื่่�อพิิจารณาว่่าเข้้าเงื่่�อนไขการจ่่ายชำำ�ระด้้วยเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยหรืือไม่่
ตราสารหนี้้�
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารหนี้้�จะพิิจารณาจากโมเดลธุุรกิิจ (Business model) ในการจััดการสิินทรััพย์์
ทางการเงิินและจากลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา โดยจะจััดประเภทตามลัักษณะการวััดมููลค่่า ดัังนี้้�
- ราคาทุุนตััดจััดหน่่าย: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้เพื่่�อรัับชำำ�ระกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�มีีลัักษณะของเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย (SPPI) จะรัับรู้้�ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย รายได้้ดอกเบี้้�ยจะรัับรู้้�ตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
และแสดงรวมอยู่่�ในรายได้้ทางการเงิิน กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการตััดรายการและกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
จะรัับรู้้�ในรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�น ส่่วนรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เป็็นรายการแยกต่่างหาก
-	มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้เพื่่�อรัับชำำ�ระกระแสเงิินสดตามสััญญา
ที่่�มีีลัักษณะของเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย (SPPI) และถืือไว้้เพื่่�อขาย จะรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ยกเว้้นรายการ
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เป็็นรายการแยกต่่างหาก รายได้้ดอกเบี้้�ยจะรัับรู้้�ในส่่วนของรายได้้ทางการเงิิน และกำำ�ไร
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนซึ่่�งจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�น กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�รัับรู้้�สะสมอยู่่�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
อื่่�นจะถููกจััดประเภทใหม่่มายัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีีการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้งกล่่าว
216 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

-	มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน: สิินทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือไว้้ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าแบบราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
และมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น จะถููกรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน โดยกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการวััดมููลค่่าภายหลัังการรัับรู้้�เริ่่�มแรกจะแสดงรวมอยู่่�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�น
กลุ่่�มกิิจการโอนจััดประเภทตราสารหนี้้�เมื่่�อโมเดลธุุรกิิจ (Business model) ในการจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิินเปลี่่�ยน
ไปเท่่านั้้�น
ตราสารทุุน
กลุ่่�มกิิจการจััดประเภทเงิินลงทุุนในตราสารทุุนตามการวััดมููลค่่า ซึ่่�งไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ คืือ มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นซึ่่�งจะไม่่สามารถรัับรู้้�ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง สำำ�หรัับเงิินปัันผลจากตราสารทุุนดัังกล่่าว
จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและแสดงรวมอยู่่�ในรายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น
เงิินให้้สิินเชื่่�อของธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
เงิินให้้สิินเชื่่�อแสดงตามจำำ�นวนเงิินต้้นคงเหลืือหัักด้้วยค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น เงิินให้้สิินเชื่่�อในโมเดล
ธุุรกิิจที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และข้้อกำำ�หนดตามสััญญา สะท้้อนกระแสเงิินสดซึ่่�งเป็็นการจ่่ายชำำ�ระ
เพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้น
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อแสดงตามมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากลููกหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อหัักรายได้้จากสััญญาเช่่าซื้้�อที่่�ยัังไม่่ถืือ
เป็็นรายได้้
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการต้้องพิิจารณาและรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยรวม
การคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต (Forward looking) ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีวััด
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย ซึ่่�งวิิธีีการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนจากการด้้อย
ค่่านั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์หรืือไม่่ ยกเว้้นการด้้อยค่่าของลููกหนี้้�ตามสััญญา
เช่่าและลููกหนี้้�อื่่�น ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีการอย่่างง่่ายในการพิิจารณารัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ตที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น พิิจารณาจากการเปลี่่�ย นแปลงในคุุ ณ ภาพเครดิิ ต ของสิิ น ทรัั พ ย์์
ทางการเงิินเป็็นสามระดัับ โดยในแต่่ละระดัับจะกำำ�หนดวิิธีีการวััดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ที่่�แตกต่่างกัันไป ได้้แก่่
- ระดัับที่่� 1 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อเริ่่�มแรก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า
- ระดัับที่่� 2 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อแรกเริ่่�ม ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
- ระดัับที่่� 3 เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินเข้้าเงื่่�อนไขเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
กลุ่่�มกิิจการคำำ�นวณเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน ณ วัันที่่�เริ่่�มปฏิิบััติิใช้้มาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือ
ทางการเงิินเป็็นครั้้�งแรก โดยเปรีียบเทีียบเงิินสำำ�รองซึ่่�งคำำ�นวณจากค่่าเผื่่�อขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินกัับเงิินสำำ�รองทั้้�งหมดที่่�กลุ่่�มกิิจการดำำ�รงไว้้
รายงานประจำ�ปี
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการจะทยอยลดเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินดัังกล่่าวด้้วยวิิธีีเส้้นตรงเป็็น
ระยะเวลา 5 ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ฉบัับที่่� ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562
ณ วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ว่่าด้้วยเรื่่�อง ซัักซ้้อมความเข้้าใจแนวทางการบริิหารจััดการสำำ�รองส่่วนเกิิน
กลุ่่�มกิิจการแสดงหนี้้�สููญรัับคืืนจากลููกหนี้้�เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ถููกตััดจำำ�หน่่ายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายได้้อื่่�น
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มกิิจการเลืือกที่่�จะนำำ�ข้้อยกเว้้นจากมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวเพื่่�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่่�ออก
โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี มาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลืือกที่่�จะพิิจารณาน้ำำ��หนัักของข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคต
ที่่�เกิิดจากภาวะวิิกฤตชั่่�วคราวเป็็นน้ำำ��หนัักที่่�น้้อยกว่่า ข้้อมููลความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ในอดีีตมาใช้้
ในการพิิจารณารัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้
วิิธีีการปรัับปรุุงผลขาดทุุนด้้านเครดิิตถ่่วงน้ำำ��หนัักในสถานการณ์์ที่่�ร้้ายแรงประกอบกัับดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารในการ
ประมาณการผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และคงการจััดชั้้�นหนี้้�ของลููกหนี้้�ตามเดิิมก่่อนเข้้ามาตรการ ตามหนัังสืือเวีียน
ธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่่�องแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินเมื่่�อให้้การค้ำำ��ประกัันด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และวััดมููลค่่า
ในภายหลัังด้้วยมููลค่่าที่่�สููงกว่่าระหว่่าง ก) จำำ�นวนเงิินค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของสััญญา
ค้ำำ��ประกัันและ ข) จำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกหัักด้้วยจำำ�นวนเงิินสะสมของรายได้้ที่่�รัับรู้้�
อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
อนุุพัันธ์์ทางการเงิินรัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�กลุ่่�มกิิจการเข้้าทำำ�สััญญาอนุุพัันธ์์ และวััดมููลค่่าในภายหลััง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์
ไปยัังงบกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
3.3.2 มาตรฐานเรื่่�องสััญญาเช่่า
กลุ่่�มกิิจการมีีสััญญาเช่่า ซึ่่�งมีีระยะเวลาการเช่่าคงที่่�อยู่่�ระหว่่าง 1 ถึึง 15 ปีี โดยบางสััญญามีีเงื่่�อนไขให้้สามารถ
ต่่อสััญญาได้้ โดยก่่อนปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการได้้จััดประเภทสััญญาเช่่าที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ เป็็น
สััญญาเช่่าประเภทสััญญาเช่่าการเงิิน และสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน โดยค่่าเช่่าที่่�จ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานสุุทธิิ
จากเงิินจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับจากผู้้�ให้้เช่่า จะรัับรู้้�ตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สััญญาเช่่าเมื่่�อกลุ่่�มกิิจการสามารถเข้้าถึึงสิินทรััพย์์ตามสััญญาเช่่า
เป็็นสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยค่่าเช่่าที่่�ชำำ�ระจะปัันส่่วนเป็็นการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินและต้้นทุุน
ทางการเงิิน โดยต้้นทุุนทางการเงิินจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดระยะเวลาสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�จาก
ยอดหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�คงเหลืืออยู่่� กลุ่่�มกิิจการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ตามวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุ
ที่่�สั้้�นกว่่าระหว่่างอายุุสิินทรััพย์์และระยะเวลาการเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่ารัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของค่่าเช่่าจ่่าย ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
•	ค่่าเช่่าคงที่่�สุุทธิิด้้วยเงิินจููงใจค้้างรัับ
•	ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�อ้้างอิิงจากอััตราหรืือดััชนีี
•	มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายจากการรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ
• ราคาสิิทธิิเลืือกซื้้�อหากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�กลุ่่�มกิิจการจะใช้้สิิทธิิ และ
ค่่าปรัับจากการยกเลิิกสััญญา หากอายุุของสััญญาเช่่าสะท้้อนถึึงการที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะยกเลิิกสััญญานั้้�น
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กลุ่่�มกิิจการจะคิิดลดค่่าเช่่าจ่่ายข้้างต้้นด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยโดยนััยตามสััญญา หากไม่่สามารถหาอััตราดอกเบี้้�ย
โดยนัั ย ได้้ กลุ่่�มกิิ จ การจะคิิ ด ลดด้้ ว ยอัั ต ราการกู้้�ยืื ม ส่่ ว นเพิ่่� ม ของผู้้�เช่่ า ซึ่่� ง ก็็ คืื อ อัั ต ราที่่� ส ะท้้ อ นถึึ ง การกู้้�ยืื ม
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกััน ในสภาวะเศรษฐกิิจ อายุุสััญญา และเงื่่�อนไขที่่�ใกล้้เคีียงกััน
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้จะรัับรู้้�ด้้วยราคาทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย
•	จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�เริ่่�มแรกของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
•	ค่่าเช่่าจ่่ายที่่�ได้้ชำำ�ระก่่อนเริ่่�ม หรืือ ณ วัันทำำ�สััญญาสุุทธิิจากเงิินจููงใจที่่�ได้้รัับตามสััญญาเช่่า
•	ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรก และ
•	ต้้นทุุนการปรัับสภาพสิินทรััพย์์
โดยค่่าเช่่าที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��จะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรง
สััญญาเช่่าระยะสั้้�นคืือสััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 12 เดืือน สิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��ประกอบด้้วย
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับติิดตั้้�งตู้้�เอทีีเอ็็ม ป้้าย และสำำ�นัักงานแลกเปลี่่�ยนเงิิน

4

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

4.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงทางการเงิิน
กิิจกรรมของกลุ่่�มกิิจการมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�หลากหลายซึ่่�งได้้แก่่ ความเสี่่�ยงทางการตลาด (รวมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรมอัันเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่�ยงด้้าน
กระแสเงิินสดอัันเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย และความเสี่่�ยงด้้านราคา) ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ และ
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง แผนการจััดการความเสี่่�ยงโดยรวมของกลุ่่�มกิิจการจึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�ความผัันผวนของ
ตลาดการเงิินและแสวงหาวิิธีีการลดผลกระทบที่่�ทำำ�ให้้เสีียหายต่่อผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการ
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ กลุ่่�มกิิจการจึึงใช้้เครื่่�องมืืออนุุพัันธ์์ทางการเงิิน เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
การจัั ด การความเสี่่� ย งเป็็ น ไปตามนโยบายที่่� อ นุุ มัั ติิ โ ดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท การจัั ด การความเสี่่� ย งในส่่ ว น
งานบริิ ห ารเงิิ น กลุ่่�มกิิ จ การจะชี้้� ป ระเด็็ น ประเมิิ น และป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งทางการเงิิ น ด้้ ว ยการร่่ ว มมืื อ กัั น ทำำ�งาน
อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด กัั บ หน่่ ว ยปฏิิ บััติิ ง านต่่ า งๆ ภายในกลุ่่�มกิิ จ การ คณะกรรมการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งจะกำำ�หนด
หลัั ก การโดยภาพรวมเพื่่� อ จัั ด การความเสี่่� ย งและนโยบายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งไว้้ เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรรวมถึึ ง ความเสี่่� ย ง
อย่่ า งเฉพาะเจาะจง เช่่ น ความเสี่่� ย งด้้ า นอัั ต ราแลกเปลี่่� ย นเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ ความเสี่่�ย งด้้ า นอัั ต ราดอกเบี้้� ย
ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ โดยการใช้้ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินและไม่่ใช่่อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน และการลงทุุนใช้้
สภาพคล่่องส่่วนเกิินในการจััดการความเสี่่�ยง
4.1.1 ความเสี่่�ยงทางการตลาด
ความเสี่่�ยงทางการตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�กลุ่่�มกิิจการอาจได้้รัับความเสีียหายเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ของฐานะทั้้�งที่่�อยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินและนอกงบแสดงฐานะการเงิินที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ย
อััตราแลกเปลี่่�ยน ราคาตราสารทุุน และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์
กลุ่่�มกิิจการมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงทางการตลาดทำำ�หน้้าที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงทางการตลาดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
มีีการนำำ�เครื่่�องมืือ และ/หรืือระบบที่่�ช่่วยในการวััด ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยทั่่�วไป เพื่่�อช่่วยให้้การควบคุุมและติิดตามความเสี่่�ยงทางการตลาดเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล และเป็็นการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงไม่่ให้้เกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้และสามารถดำำ�เนิินการปรัับระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมได้้ทัันท่่วงทีี

รายงานประจำ�ปี
2563

219

4.1.1.1

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าตราสารหนี้้�ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมและตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ซึ่่�งส่่ง
ผลให้้เกิิดความผัันผวนต่่อรายได้้หรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
ทั้้�งนี้้�ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นผลมาจากการจััดโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ย ลัักษณะและโครงสร้้างสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน
และทุุนของธนาคาร ซึ่่�งธนาคารมีีการกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการค้้าและเพื่่�อการ
ธนาคาร โดยได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สิินทรััพย์์ / หนี้้�สิินทางการเงิินจำำ�แนกตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย ได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

919

919

1,199

1,944

3,741

6,884

-

34,427

-

34,427

41,033

2,095

14,433

57,561

-

61,469

78

61,547

138,585

88,365

-

226,950

16,051

-

-

16,051

-

324

222

546

196,868

188,624

19,393

404,885

82,586

105,362

6,008

193,956

19,757

25,460

2,451

47,668

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,920

-

29

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

36,864

2,010

18,347

57,221

7,153

12,296

-

19,449

-

297

-

297

12,111

-

-

12,111

187,391

145,425

27,091

359,907

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

1,352

1,352

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

680

2,861

2,877

6,418

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

32,916

2,953

7,590

43,459

58

86,667

319

87,044

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

152,134

87,816

-

239,950

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,968

-

-

14,968

-

204

537

741

200,756

180,501

12,675

393,932

56,524

139,599

2,912

199,035

6,959

35,254

1,181

43,394

-

-

269

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม

24,376

-

47

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

27,248

6,104

11,308

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

8,516

17,303

-

25,819

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

9,158

-

-

9,158

132,781

198,260

15,717

346,758

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

เงิินลงทุุน

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

รายงานประจำ�ปี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

918

918

1,060

1,944

3,711

6,715

-

34,427

-

34,427

41,033

2,095

14,433

57,561

-

61,467

78

61,545

138,565

82,237

-

220,802

16,051

-

-

16,051

-

324

222

546

196,709

182,494

19,362

398,565

เงินรับฝาก

82,761

105,379

6,010

194,150

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

19,757

25,460

2,451

47,668

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,920

-

29

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

36,864

2,010

18,347

57,221

7,153

12,296

-

19,449

-

234

-

234

12,111

-

-

12,111

187,566

145,379

27,093

360,038

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงอ้้างอิิง
ตามอััตราตลาด
ล้้านบาท

มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�
ล้้านบาท

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

1,351

1,351

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

490

2,861

2,851

6,202

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

32,916

2,953

7,590

43,459

58

86,665

319

87,042

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

152,184

79,143

-

231,327

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,968

-

-

14,968

-

204

328

532

200,616

171,826

12,439

384,881

56,605

139,615

2,912

199,132

6,959

35,254

1,181

43,394

-

-

269

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม

24,376

-

47

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

27,248

6,104

11,308

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

8,516

15,303

-

23,819

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

9,158

-

-

9,158

132,862

196,276

15,717

344,855

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

เงิินลงทุุน

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

รายงานประจำ�ปี
2563

223

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้านบาท

0-3
เดืือน
ล้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้านบาท

1 - 5 ปี
ล้านบาท

เกิน 5 ปี
ล้านบาท

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

-

-

-

-

-

919

919

1,030

2,038

75

-

-

3,741

6,884

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

2

152

2,969

31,304

-

34,427

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

31,294

11,427

78

329

14,433

57,561

เงินลงทุน

-

3,500

2,882

35,074

20,013

78

61,547

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

6,363

28,558

40,673

90,922

60,434

-

226,950

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

16,051

-

-

-

-

-

16,051

-

41

40

243

-

222

546

23,444

65,433

55,249

129,286

112,080

19,393

404,885

เงินรับฝาก

82,585

46,223

57,383

1,757

-

6,008

193,956

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

19,756

23,854

878

729

-

2,451

47,668

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

21,123

7,757

40

-

29

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

22,472

15,067

202

1,133

18,347

57,221

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

4,247

3,974

-

11,228

-

19,449

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

28

81

185

3

-

297

12,111

-

-

-

-

-

12,111

114,452

117,947

85,140

2,913

12,364

27,091

359,907

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สินทรัพย์อ่ืน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน

224 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

1,352

1,352

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

528

2,213

800

-

-

2,877

6,418

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

25,028

10,728

92

21

7,590

43,459

58

1,780

6,101

36,236

42,550

319

87,044

5,531

36,455

51,334

88,615

58,015

-

239,950

14,968

-

-

-

-

-

14,968

-

51

153

-

-

537

741

21,085

65,527

69,116

124,943

100,586

12,675

393,932

56,524

72,187

57,703

9,709

-

2,912

199,035

6,959

34,863

290

101

-

1,181

43,394

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

-

269

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
ให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

-

11,320

13,056

-

-

47

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

18,191

14,779

123

259

11,308

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

4,068

10,694

-

11,057

-

25,819

9,158

-

-

-

-

-

9,158

72,641

140,629

96,522

9,933

11,316

15,717

346,758

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

รายงานประจำ�ปี
2563

225

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

918

918

1,060

1,870

74

-

-

3,711

6,715

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

2

152

2,969

31,304

-

34,427

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

31,294

11,427

78

329

14,433

57,561

เงิินลงทุุน

-

3,500

2,882

35,074

20,011

78

61,545

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

6,363

39,486

49,716

67,459

57,778

-

220,802

เงิินวางหลัักประกัันของตราสาร อนุุพัันธ์์

16,051

-

-

-

-

-

16,051

-

41

40

243

-

222

546

23,474

76,193

64,291

105,823

109,422

19,362

398,565

เงิินรัับฝาก

82,761

46,228

57,394

1,757

-

6,010

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

19,756

23,854

878

729

-

2,451

47,668

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

21,122

7,757

41

-

29

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

22,472

15,067

202

1,133

18,347

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

4,248

3,973

-

11,228

-

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

20

56

155

3

-

234

12,111

-

-

-

-

-

12,111

114,628

117,944

85,125

2,884

12,364

27,093

360,038

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

226 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่หรืือวัันครบกำำ�หนด
เมื่่�อ
ทวงถาม
ล้้านบาท

0-3
เดืือน
ล้้านบาท

3 - 12
เดืือน
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี
ล้้านบาท

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

1,351

1,351

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

490

2,061

800

-

-

2,851

6,202

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

25,028

10,728

92

21

7,590

43,459

58

1,780

6,101

36,236

42,548

319

87,042

5,531

42,009

52,751

75,334

55,702

-

231,327

14,968

-

-

-

-

-

14,968

-

51

153

-

-

328

532

21,047

70,929

70,533

111,662

98,271

12,439

384,881

56,605

72,193

57,713

9,709

-

2,912

199,132

6,959

34,863

290

101

-

1,181

43,394

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

-

269

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้
ให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

-

11,320

13,056

-

-

47

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

18,191

14,779

123

259

11,308

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

4,068

8,694

-

11,057

-

23,819

9,158

-

-

-

-

-

9,158

72,722

140,635

94,532

9,933

11,316

15,717

344,855

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

รายงานประจำ�ปี
2563

227

ธนาคารมีียอดคงเหลืือถััวเฉลี่่�ยของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย และอััตราเฉลี่่�ยของ
ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผล สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็็นดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท (ร้้อยละ)

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท
(ร้้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

5,757

71

1.23

3,389

88

2.59

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

36,259

375

1.03

-

-

-

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

58,974

1,121

1.90

91,756

2,079

2.27

227,305

13,371

5.88

234,430

14,060

6.00

328,295

14,866

329,575

16,227

เงิินรัับฝาก

196,135

2,360

1.20

186,321

2,850

1.53

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

49,696

337

0.68

48,323

719

1.49

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,066

300

1.07

32,075

850

2.65

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

24,093

713

2.96

21,174

718

3.39

297,990

3,710

287,893

5,137

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย

รวมหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย

228 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท (ร้้อยละ)

ยอดคงเหลืือ ดอกเบี้้�ยและ
ถััวเฉลี่่�ย เงิินปัันผล อััตราเฉลี่่�ย
ล้้านบาท ล้้านบาท
(ร้้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

5,627

70

1.25

3,262

87

2.69

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

36,259

375

1.03

-

-

-

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

58,972

1,121

1.90

92,001

2,079

2.26

235,373

9,562

4.09

226,206

10,618

4.69

336,231

11,056

321,469

12,784

196,638

2,360

1.20

186,429

2,851

1.53

48,231

337

0.70

48,323

719

1.49

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,066

300

1.07

32,075

850

2.65

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

23,426

696

2.97

19,174

670

3.49

296,361

3,693

286,001

5,090

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รวมหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่าย

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ยต่่อกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของเจ้้าของ
ตารางแสดงความอ่่อนไหวของกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปของอััตราดอกเบี้้�ยของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พ.ศ. 2563

ผลกระทบต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
ผลกระทบต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

รายงานประจำ�ปี
2563

เพิ่่�มขึ้้�น
1 จุุดพื้้�นฐาน
ล้้านบาท

ลดลง
1 จุุดพื้้�นฐาน
ล้้านบาท

(3)

3

(13)

13

(16)

16
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4.1.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าตราสารทางการเงิิน ความผัันผวนต่่อรายได้้หรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินทางการเงิิน
ด้้านการบริิหารเงิินและการค้้าผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน กลุ่่�มกิิจการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการบริิหารฐานะเงิินตราต่่างประเทศ
ของกลุ่่�มกิิจการภายใต้้เพดานความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มกิิจการ
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สกุุลเงิิน
บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

886

5

2

6

2

18

919

4,198

1,485

26

5

747

424

6,885

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

34,427

-

-

-

-

-

34,427

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

612,145 (629,083)

17,099

31,742

11,649

14,009

57,561

เงินลงทุน

61,546

-

-

1

-

-

61,547

217,660

11,961

-

7

-

1,169

230,797

7,605

8,446

-

-

-

-

16,051

937

1

-

-

-

-

938

939,404 (607,185)

17,127

31,761

12,398

15,620

409,125

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงินรับฝาก

187,044

6,347

8

96

197

264

193,956

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

45,605

1,355

-

4

703

1

47,668

255

1

-

-

-

-

256

28,949

-

-

-

-

-

28,949

622,098

(627,921)

17,095

31,627

(654)

14,976

57,221

4,329

3,892

-

-

11,228

-

19,449

297

-

-

-

-

-

297

4,730

7,381

-

-

-

-

12,111

293

18

-

-

228

-

539

893,600 (608,927)

17,103

31,727

11,702

15,241

360,446

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

230

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562
สกุุลเงิิน

รายการ

บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,314

5

2

6

2

23

1,352

5,006

565

81

30

457

284

6,423

650,728 (626,282)

(3,495)

(1,181)

3,720

19,969

43,459

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุน

86,942

-

-

-

-

102

87,044

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

228,187

13,813

1

100

-

1,105

243,206

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

10,863

4,105

-

-

-

-

14,968

991

5

-

-

-

4

1,000

984,031 (607,790)

(3,410)

(1,045)

4,179

21,487

397,452

สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนด
ให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี
2563

195,740

2,660

68

40

325

202

199,035

43,325

65

-

4

-

-

43,394

266

2

-

-

-

1

269

24,423

-

-

-

-

-

24,423

656,834 (620,402)

(3,513)

(1,033)

(8,130)

20,904

44,660

9,912

4,850

-

-

11,057

-

25,819

5,330

3,828

-

-

-

-

9,158

418

36

-

-

225

1

680

936,248 (608,961)

(3,445)

(989)

3,477

21,108

347,438

231

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สกุุลเงิิน
บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

885

5

2

6

2

18

918

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

4,029

1,485

26

5

747

424

6,716

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

34,427

-

-

-

-

-

34,427

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

612,145 (629,083)

17,099

31,742

11,649

14,009

57,561

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

61,544

-

-

1

-

-

61,545

211,506

11,961

-

7

-

1,169

224,643

7,605

8,446

-

-

-

-

16,051

937

1

-

-

-

-

938

933,078 (607,185)

17,127

31,761

12,398

15,620

402,799

รายการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

187,238

6,347

8

96

197

264

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

45,605

1,355

-

4

703

1

47,668

255

1

-

-

-

-

256

28,949

-

-

-

-

-

28,949

622,098

(627,921)

17,095

31,627

(654)

14,976

57,221

4,329

3,892

-

-

11,228

-

19,449

234

-

-

-

-

-

234

4,730

7,381

-

-

-

-

12,111

288

17

-

-

228

-

533

893,726 (608,928)

17,103

31,727

11,702

15,240

360,571

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

232 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
สกุุลเงิิน

รายการ

บาท
ล้้านบาท

ดอลลาร์์
สหรััฐ
ล้้านบาท

เยน
ล้้านบาท

ยููโร
ล้้านบาท

มาเลเซีีย
ริิงกิิต
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,313

5

2

6

2

23

1,351

4,790

565

81

30

457

284

6,207

650,728 (626,282)

(3,495)

(1,181)

3,720

19,969

43,459

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุนสุุทธิิ

86,940

-

-

-

-

102

87,042

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

219,556

13,813

1

100

-

1,105

234,575

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

10,863

4,105

-

-

-

-

14,968

938

5

-

-

-

4

947

975,128 (607,790)

(3,410)

(1,045)

4,179

21,487

388,549

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

195,837

2,660

68

40

325

202

199,132

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

43,325

65

-

4

-

-

43,394

266

2

-

-

-

1

269

24,423

-

-

-

-

-

24,423

656,834 (620,402)

(3,513)

(1,033)

(8,130)

20,904

44,660

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนด
ให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

7,912

4,850

-

-

11,057

-

23,819

5,330

3,828

-

-

-

-

9,158

411

36

-

-

225

1

673

934,338 (608,961)

(3,445)

(989)

3,477

21,108

345,528

นอกเหนืือจากสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศที่่�ได้้เปิิดเผยแล้้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมีีฐานะสุุทธิิที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ
โดยจำำ�แนกเป็็นสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
เหรีียญสหรััฐฯ
ฐานะทัันทีี

ยููโร* สกุุลอื่่�น ๆ*

พ.ศ. 2562
เหรียญสหรัฐฯ

ยูโร* สกุุลอื่่�น ๆ*

102.28

(2.70)

(354.02)

237.75

3.11

(343.51)

(57.99)

2.70

377.17

(231.44)

(4.00)

362.92

44.29

-

23.15

6.31

(0.89)

19.41

ฐานะล่่วงหน้้า
- สััญญาล่่วงหน้้า
ฐานะสุุทธิิ

* สำำ�หรัับสกุุลยููโรและสกุุลอื่่�น ๆ แสดงฐานะสุุทธิิเป็็นเงิินตราต่่างประเทศเทีียบเท่่าสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ
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การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยนต่่อกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของเจ้้าของ
ตารางแสดงความอ่่อนไหวของกำำ�ไรสุุทธิิเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนไปร้้อยละ 1 ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อื่นๆ

13
7
20

ลดลงร้อยละ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อื่นๆ

(13)
(7)
(20)

ธนาคารประกอบธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจของธนาคาร เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้า และเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารอัันเกิิดจากการผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน และ
อััตราดอกเบี้้�ย
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมีีตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินซึ่่�งจำำ�แนกตามระยะเวลาครบ
กำำ�หนดของสััญญา สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

- สััญญาซื้้�อ

603,595

6,866

610,461

536,799

1,579

538,378

- สััญญาขาย
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

495,758

8,484

504,242

490,838

12,293

503,131

- สััญญาซื้้�อ

39,340

179,714

219,054

50,599

190,174

240,773

- สััญญาขาย

32,772

170,483

203,255

48,818

147,707

196,525

574,392 953,093

418,509

571,872

990,381

461,171

706,643

1,167,814

504,446

679,213

1,183,659

- ขายสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

334

-

334

10

-

10

- ขายสิิทธิิที่่�จะขาย

406

-

406

171

-

171

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

646

-

646

894

-

894

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะขาย

318

-

318

1,526

-

1,526

- สััญญาซื้้�อ

-

-

-

87

-

87

- สััญญาขาย

-

-

-

87

-

87

- สััญญาซื้้�อ

-

5,675

5,675

-

6,293

6,293

- สััญญาขาย

-

5,675

5,675

-

6,293

6,293

- สััญญาซื้้�อ

1,599

417

2,016

6,494

1,936

8,430

- สััญญาขาย

1,599

417

2,016

6,494

1,936

8,430

- สััญญาซื้้�อ

-

323

323

-

23

23

- สััญญาขาย

-

323

323

-

23

23

8,679

14,692

23,371

5,700

13,630

19,330

ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปี
ล้้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

378,701

สััญญาสิิทธิิซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ

สิินค้้าโภคภััณฑ์์

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้� (Bond Forward)
- สััญญาขาย

ธนาคารกำำ�หนดนโยบายและวงเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงโดยมีีขั้้�นตอนการรายงานและควบคุุมความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
เพื่่�อควบคุุมธุุรกรรมด้้านอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ธนาคารควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านการผิิดนััดชำำ�ระที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอนุุพัันธ์์
ทางการเงิินโดยพิิจารณาวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ให้้กัับลููกค้้าโดยรวม ซึ่่�งการพิิจารณาดัังกล่่าวเป็็นไปเช่่นเดีียวกัับกระบวนการ
การพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อ อัันทำำ�ให้้ธนาคารควบคุุมระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารสามารถรัับได้้ อย่่างไรก็็ตาม อนุุพัันธ์์
ทางการเงิินอาจทำำ�ให้้เกิิดกำำ�ไรหรืือขาดทุุนกัับธนาคารก็็ได้้ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการขึ้้�นลงของอััตราดอกเบี้้�ยหรืืออััตราแลกเปลี่่�ยน
และสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมีีสาระสำำ�คััญตามสภาวะตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
รายงานประจำ�ปี
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4.1.1.3

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุน

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุน คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุุน ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อมููลค่่าของสิินทรััพย์์ในตราสารทุุน ความผัันผวนต่่อรายได้้ และมููลค่่าของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น ทั้้�งนี้้�ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุุนไม่่มีีสาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
4.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อคืือ ความเสี่่�ยงที่่�กลุ่่�มกิิจการจะได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่�องมาจากการที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญา
ของกลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงที่่�ระบุุไว้้ได้้ตามสััญญา
กลุ่่�มกิิ จ การได้้ จัั ด ให้้ มีี การนำำ�กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต มาใช้้ ภายใต้้ น โยบายการบริิ ห ารความ
เสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk Management Policy) กลุ่่�มกิิจการมีีการจััดองค์์กรให้้มีีการถ่่วงดุุลและตรวจสอบ
ซึ่่�งกัันและกััน มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�กัันอย่่างชััดเจนระหว่่างผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านตลาด ผู้้�อนุุมััติิสิินเชื่่�อ ผู้้�ตรวจสอบและ
ผู้้�ที่่� ดูู แ ลเรื่่� อ งการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต ของกลุ่่�มกิิ จ การมีีการบริิ ห ารทั้้� ง ในระดัั บ
รายลููกค้้า (Standalone Risk) และระดัับ Portfolio โดยกลุ่่�มกิิจการได้้พััฒนาเครื่่�องมืือในการประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�ต่่างกัันให้้เหมาะสมกัับประเภทของลููกค้้า สำำ�หรัับลููกค้้านิิติิบุุคคล ธนาคารได้้พััฒนา Risk Grading Tools และสำำ�หรัับ
ลููกค้้าธุุรกิิจขนาดกลาง - ขนาดย่่อม ได้้พััฒนา SME Rating เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับจััดอัันดัับความเสี่่�ยงลููกค้้าสิินเชื่่�อธุุรกิิจ
สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อยบุุคคลธรรมดา ทั้้�งสิินเชื่่�ออเนกประสงค์์ที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน (Personal Cash) และที่่�มีีหลัักประกััน
(Mortgage Loan) รวมทั้้�งสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (Home Loan) ธนาคารก็็ได้้พััฒนาระบบ Credit Scoring ใช้้ในการประเมิิน
ความเสี่่�ยงของผู้้�กู้้�
ส่่วนการพิิจารณาการให้้สิินเชื่่�อนั้้�น กลุ่่�มกิิจการมีีคณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อระดัับต่่าง ๆ ซึ่่�งแตกต่่างกััน
ไปตามขนาดของวงเงิินสิินเชื่่�อ โดยจะเน้้นพิิจารณาจากความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงประเภท
ของวงเงิินสิินเชื่่�อ สถานะทางการเงิินของลููกหนี้้� สภาพเศรษฐกิิจและภาวะอุุตสาหกรรมเป็็นหลััก นอกจากนี้้�ธนาคาร
ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานสอบทานการให้้สิินเชื่่�อ ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระเพื่่�อให้้กระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อมีีความโปร่่งใส
และก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด
มููลค่่าสููงสุุดของความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ คืือ มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินหัักด้้วยค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตามที่่�แสดงไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิิน และความเสี่่�ยงของภาระผููกพัันนอกงบแสดงฐานะการเงิิน เช่่น
การค้ำำ��ประกัันการกู้้�ยืืม และการค้ำำ��ประกัันอื่่�น ๆ
ข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคตของปััจจััยทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค
กลุ่่�มกิิจการนำำ�สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ 3 แบบมาใช้้เพื่่�อสะท้้อนถึึงช่่วงของความน่่าจะเป็็นที่่�ให้้น้ำำ��หนัักกัับผลลััพธ์์
ในอนาคตที่่�เป็็นไปได้้ที่่�เป็็นกลางในการประมาณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
เหตุุการณ์์ที่่�คาดว่่าจะเป็็นไปได้้มากที่่�สุุด (Base case) : แสดงถึึง ‘ผลลััพธ์์ที่่�เป็็นไปได้้มากที่่�สุุด’ ของภาวะเศรษฐกิิจ
ในอนาคตซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อมููลที่่�กลุ่่�มกิิจการใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น ๆ เช่่น การจััดทำำ�งบประมาณและการทดสอบ
ภาวะวิิกฤต
เหตุุการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด (Best case) และเหตุุการณ์์ที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด (Worst case) : แสดงถึึงผลลััพธ์์ที่่� “ดีีกว่่าปกติิ (Upside)”
และ “แย่่กว่่าปกติิ (Downside)” ของสภาวะเศรษฐกิิจในอนาคตซึ่่�งกำำ�หนดด้้วยการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิและการตััดสิิน
ด้้านเครดิิตโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ

236 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารลููกหนี้้�เงิินให้้สิินเชื่่�อ (Loan portfolio)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีการกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงจากการผิิดสััญญาของเงิิน
ให้้สิินเชื่่�อแยกตามประเภทอุุตสาหกรรม สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

7,446

8,349

7,446

8,349

อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

33,962

41,446

33,962

41,446

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง

16,252

16,364

16,252

16,364

การสาธารณููปโภคและบริิการ

29,118

24,921

29,118

24,921

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล

8,263

10,519

8,263

10,519

76,789

78,580

76,789

78,580

39,063

42,665

-

-

16,057

17,106

48,972

51,148

226,950

239,950

220,802

231,327

การเกษตรและเหมืืองแร่่

สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ลููกหนี้้�ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อและลููกหนี้้�
ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
อื่่�น ๆ
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ. ศ. 2563 และ พ. ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันนอกงบแสดงฐานะการเงิิน ซึ่่�งวิิเคราะห์์ตาม
ระยะเวลาครบกำำ�หนดของสััญญานัับจากวัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปี
ล้้านบาท
ล้านบาท
การรับอาวัลตั๋วเงิน

รวม
ล้้านบาท

นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปี
ล้้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้้านบาท

9

8

17

-

-

-

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้า
เข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด

157

-

157

331

-

331

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

765

-

765

605

-

605

31

-

31

-

-

-

8,717

1,799

10,516

10,464

1,831

12,295

เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
การค�้ำประกันอื่น

รายงานประจำ�ปี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
นัับจาก 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

นัับจาก 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
ไม่่เกิิน 1 ปีี มากกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

การค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�ยืืม

-

-

-

2,150

-

2,150

การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิิน

9

8

17

-

-

-

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้า
เข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด

157

-

157

331

-

331

เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต

765

-

765

605

-

605

31

-

31

-

-

-

8,717

1,799

10,516

10,464

1,831

12,295

เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
การค้ำำ��ประกัันอื่่�น

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
การลงทุุนในตราสารหนี้้�ถููกกำำ�หนดโดยพิิจารณาจากอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�หรืือผู้้�ค้ำำ��ประกัันซึ่่�งต้้องผ่่าน
เกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
ก่่อนการทำำ�ธุุรกรรมกัับธนาคารอื่่�น ธนาคารจะต้้องประเมิินเครดิิตของคู่่�สััญญา ซึ่่�งโดยทั่่�วไปอ้้างอิิงจากหน่่วยงานจััดอัันดัับ
ภายนอก ตลอดจนการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศต้้นทางเพื่่�อตรวจสอบความเสี่่�ยงของคู่่�สััญญา
การจััดอัันดัับเครดิิต
การจััดอัันดัับเครดิิตของสิินทรััพย์์ทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการจะถููกแบ่่งตามตารางดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััด
อัันดัับของ Standard & Poor’s
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� และ ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาการค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน

การจััดอัันดัับเครดิิต

การจััดอัันดัับเครดิิตภายใน

ดี (Good)

1 - 10b

น่าพอใจ (Satisfactory)

11a - 13e

ด้อยค่าด้านเครดิต (Impaired)

14

สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น

การจััดอัันดัับเครดิิต
กลุ่่�มระดัับลงทุุน (Investment Grade)
กลุ่มระดับต�่ำกว่าลงทุน (Non-Investment Grade)

การจััดอัันดัับเครดิิตภายใน

การจััดอัันดัับเครดิิตภายนอก

1-6

AAA ~ BBB-

7 - 13e

BB+ and below

คุุณภาพเครดิิตสามารถอธิิบายโดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
ดีี หมายถึึง มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะได้้รัับคืืนเงิินเต็็มจำำ�นวนตามมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ดัังนั้้�นกลุ่่�มกิิจการและบริิษััท
จึึงไม่่มีีข้้อกัังวลต่่อประเด็็นดัังกล่่าว
น่่าพอใจ หมายถึึง มีีข้้อกัังวลที่่�คู่่�สััญญาจะไม่่สามารถชำำ�ระเงิินได้้เมื่่�อถึึงกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่ได้้มีีการผิิดนััดชำำ�ระ
เกิิดขึ้้�น และคู่่�สััญญายัังคงจะชำำ�ระเมื่่�อถึึงกำำ�หนด และคาดว่่าจะสามารถชำำ�ระได้้ทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยเต็็มจำำ�นวน
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ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต หมายถึึง สิินทรััพย์์มีีการด้้อยค่่า
กลุ่่�มระดัับลงทุุน หมายถึึง อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ค่่อนข้้างต่ำำ��
เนื่่�องจากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�ผู้้�ออกสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะชำำ�ระเงิินคืืน
กลุ่่�มต่ำำ��กว่่าระดัับลงทุุน หมายถึึง คุุณภาพของสิินทรััพย์์ทางการเงิินอยู่่�ในระดัับที่่�น่่ากัังวล เนื่่�องจากมีีความเสี่่�ยงที่่�
ผู้้�ออกสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะไม่่สามารถชำำ�ระเงิินเมื่่�อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ไม่่ มีีอัั น ดัั บ ความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ รวมไปถึึ ง ยอดหนี้้� ที่่� ใ ช้้ วิิ ธีีคำำ� นวณสิิ น ทรัั พ ย์์ เ สี่่� ย งอย่่ า งง่่ า ยหรืือยอดหนี้้� ที่่� ไ ม่่ มีีอัั น ดัั บ
ความน่่าเชื่่�อถืือหรืือใช้้อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือโดยเฉลี่่�ย
ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการมีีฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีต่่อกิิจการอื่่�นหากกิิจการนั้้�นไม่่สามารถทำำ�ตามภาระผููกพััน
ที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงหลัักประกัันที่่�ถืือครองอยู่่� ซึ่่�งฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงถููกพิิจารณาให้้เท่่ากัับมููลค่่า
ตามบััญชีีบนงบแสดงฐานะการเงิิน หรืือมููลค่่าตามสััญญาของรายการนอกงบการเงิินและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
แต่่ไม่่รวมถึึงอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของกลุ่่�มกิิจการที่่�ไม่่เท่่ากัับมููลค่่าตามบััญชีีในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน
ได้้แก่่ รายการดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ฐานะเปิิดสููงสุุดต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

32,446

32,446

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

60,915

60,913

11,468

11,468

42,567

42,567

54,035

54,035

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรายการที่่�
แสดงอยู่่�นอกงบแสดงฐานะการเงิิน
สัญญาค�้ำประกันทางการเงิน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ

หลัักประกััน
กลุ่่�มกิิจการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และกลุ่่�มกิิจการสามารถให้้ลููกหนี้้�วาง
หลัักประกัันประเภทต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้ในการกู้้�ยืืมเงิิน ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการมีีนโยบายภายในที่่�รัับการวางหลัักประกัันสำำ�หรัับสิินทรััพย์์
บางประเภทเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการประเมิินมููลค่่าของหลัักประกัันตั้้�งแต่่วัันที่่�กลุ่่�มกิิจการเริ่่�มกระบวนการสำำ�หรัับการปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
และกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าของหลัักประกัันตามรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับประเภทของหลัักประกัันส่่วนใหญ่่
ที่่�กลุ่่�มกิิจการรัับให้้วางเป็็นหลัักประกัันได้้ ได้้แก่่
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-	ที่่�อยู่่�อาศััย
- อสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการหรืือสัังหาริิมทรััพย์์
-	สิินทรััพย์์ของกิิจการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น อาคาร อุุปกรณ์์ เงิินฝากประจำำ� หุ้้�นกู้้� การค้ำำ��ประกัันของบุุคคลธรรมดา
และนิิติิบุุคคล
- หลัักทรััพย์์ที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
-	อื่่�น ๆ
ตารางด้้านล่่างแสดงจำำ�นวนเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ที่่�จััดประเภทเป็็นสิินเชื่่�อธุุรกิิจ สิินเชื่่�อรายย่่อย และหลัักประกัันที่่�ถืือไว้้
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครติิต
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
มููลค่่าสุุทธิิ
ผลขาดทุุนด้้าน ตามบััญชีีก่่อน
มููลค่่าตาม เครดิิตที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง มููลค่่ายุุติิธรรม
บััญชีีขั้้�นต้้น
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน ของหลัักประกััน
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
สินเชื่อธุรกิจ

94,614

(2,555)

92,059

29,293

สินเชื่อรายย่อย

136,183

(4,333)

131,850

86,852

230,797

(6,888)

223,909

116,145

รวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มููลค่่าสุุทธิิ
ผลขาดทุุนด้้าน ตามบััญชีีก่่อน
มููลค่่าตาม เครดิิตที่่�คาดว่่า
หัักสำำ�รอง มููลค่่ายุุติิธรรม
บััญชีีขั้้�นต้้น
จะเกิิดขึ้้�น
ส่่วนเกิิน ของหลัักประกััน
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
สิินเชื่่�อธุุรกิิจ

127,554

(2,592)

124,962

29,293

สิินเชื่่�อรายย่่อย

97,089

(2,532)

94,557

86,852

224,643

(5,124)

219,519

116,145

รวม

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 2 ประเภทที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาตามโมเดลการวััดมููลค่่าผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
• เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายและมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
• เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
แม้้ว่่ากลุ่่�มกิิจการจะมีีรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดซึ่่�งเข้้าเงื่่�อนไขการพิิจารณาการด้้อยค่่าภายใต้้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 แต่่กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาว่่าการด้้อยค่่าของรายการดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�ไม่่มีี
นััยสำำ�คััญ
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เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
กลุ่่�มกิิจการและธนาคารพิิจารณาว่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ซึ่่�งวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายและมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น นั้้�นมีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ�� ดัังนั้้�น ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�รัับรู้้�ในระหว่่างปีีจึึงจำำ�กััดอยู่่�ที่่�ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นภายใน 12 เดืือน “ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��” สำำ�หรัับตราสารหนี้้�ที่่�อยู่่�ในความต้้องการ
ของตลาดนั้้�นพิิจารณาจากอัันดัับด้้านเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับลงทุุน (Investment grade credit rating) จากหน่่วยงาน
จััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออย่่างน้้อยหนึ่่�งหน่่วยงาน ตราสารอื่่�นๆ จะพิิจารณาว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��เมื่่�อมีี
ความเสี่่�ยงจากการผิิดนััดชำำ�ระอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และผู้้�ออกตราสารมีีความสามารถทางการเงิินที่่�แข็็งแรงที่่�จะปฏิิบััติิตามภาระ
ผููกพัันตามสััญญาได้้
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้าสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�ไม่่ได้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และรัับรู้้�
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ
รายการกระทบยอดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ล้้านบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ค�ำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

25

รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลดลงในก�ำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี

(1)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาระผููกพััน
ภาระผูู ก พัั น ที่่� มีี ผลต่่ อ ความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต หมายถึึ ง วงเงิิ น ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ เ บิิ ก ใช้้ ข องวงเงิิ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ
ซึ่่� ง หมายรวมถึึ ง วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ วงเงิิ น ค้ำำ�� ประกัั น ทางการเงิิ น หรืือเล็็ ต เตอร์์ อ อฟเครดิิ ต ในส่่ ว นของความเสี่่� ย ง
ด้้านเครดิิตกลุ่่�มกิิจการมีีค่่าความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเท่่ากัับจำำ�นวนวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม
ค่่ า ความเสีียหายที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น อาจมีีจำำ�นวนน้้ อ ยกว่่ า จำำ�นวนของวงเงิิ น ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ เ บิิ ก ใช้้ ทั้้� ง หมด หากภาระผูู ก พัั น นั้้� น
เป็็นภาระผููกพัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากลููกค้้าที่่�มีีอััตราการเบิิกใช้้ในอััตราที่่�ต่ำำ�� กลุ่่�มกิิจการคอยตรวจสอบเงื่�่อนไขการครบกำำ�หนด
ของภาระผููกพัันดัังกล่่าว เนื่่�องจากภาระผููกพัันที่่�มีีอายุุสััญญายาวจะทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตมากกว่่าภาระผููกพััน
ที่่�มีีอายุุสััญญาสั้้�น

รายงานประจำ�ปี
2563
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คุุณภาพเครดิิตของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�สามารถแยกประเภทออกเป็็น สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระไม่่เกิิน 30 วััน สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน
และ สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน
ตารางแสดงมููลค่่าของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�โดยแบ่่งตามคุุณภาพด้้านเครดิิต เป็็นดัังนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นภายใน
12 เดือน
ล้านบาท

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้านบาท

200,366

14,826

808

-

216,000

สินเชื่อที่ค้างช�ำระหว่าง 31 ถึง 90 วัน

-

4,389

868

-

5,257

สินเชื่อที่ค้างช�ำระมากกว่า 90 วัน

-

-

9,482

58

9,540

200,366

19,215

11,158

58

230,797

(1,891)

(1,482)

(3,481)

(24)

(6,888)

198,475

17,733

7,667

34

223,909

ไม่ค้างช�ำระและสินเชื่อที่ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 30 วัน

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักส�ำรองส่วนเกิน

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า ผลขาดทุนด้าน
จะเกิดขึ้นตลอด เครดิตเมื่อซื้อ
อายุสัญญาและ
หรือเมื่อเกิด
เกิดการด้อยค่า
รายการ
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
ล้้านบาท

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้้านบาท

198,709

13,013

806

-

212,528

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระหว่่าง 31 ถึึง 90 วััน

-

2,100

864

-

2,964

สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 90 วััน

-

-

9,093

58

9,151

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

198,709

15,113

10,763

58

224,643

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,060)

(708)

(3,332)

(24)

(5,124)

มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

197,649

14,405

7,431

34

219,519

ไม่่ค้้างชำำ�ระและสิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 30 วััน
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ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
อายุุสััญญาและ
หรืือเมื่่�อเกิิด
เกิิดการด้้อยค่่า
รายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงคุุณภาพเครดิิตของรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน เงิินลงทุุน เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ สิินทรััพย์์อื่่�น และ ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��ประกััน
ทางการเงิิน โดยจำำ�แนกตามอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
ล้้านบาท

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้้านบาท

2,131

-

-

-

2,131

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

3,252

-

-

-

3,252

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,502

-

-

-

1,502

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

6,885

-

-

-

6,885

53,140

-

-

-

53,140

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

6,977

-

-

-

6,977

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,210

141

-

-

1,351

-

-

1

-

1

61,327

141

1

-

61,469

-

-

(1)

-

(1)

61,327

141

-

-

61,468

67,997

1,243

-

-

69,240

1,924

9,792

243

-

11,959

-

-

5,816

58

5,874

130,445

8,180

5,099

-

143,724

200,366

19,215

11,158

58

230,797

(1,891)

(1,482)

(3,491)

(24)

(6,888)

198,475

17,733

7,667

34

223,909

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
อายุุสััญญาและ
หรืือเมื่่�อเกิิด
เกิิดการด้้อยค่่า
รายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

รายงานประจำ�ปี
2563

243

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
ล้้านบาท

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้้านบาท

345

-

-

-

345

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

14,154

-

-

-

14,154

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,552

-

-

-

1,552

-

-

-

-

-

16,051

-

-

-

16,051

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

219

-

-

-

219

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

492

-

-

-

492

-

1

-

-

1

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

237

-

-

-

237

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

948

1

-

-

949

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

(48)

-

-

-

(48)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

900

1

-

-

901

5,488

102

-

-

5,590

195

95

-

-

290

-

-

91

-

91

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

2,299

6

41

-

2,346

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

7,982

203

132

-

8,317

(17)

(110)

(334)

-

(461)

7,965

93

(202)

-

7,856

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
หรืือเมื่่�อเกิิด
อายุุสััญญาและ
เกิิดการด้้อยค่่า
รายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��
ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
ล้้านบาท

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้้านบาท

2,062

-

-

-

2,062

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

3,153

-

-

-

3,153

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,501

-

-

-

1,501

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

-

-

-

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

-

-

-

-

-

6,716

-

-

-

6,716

53,140

-

-

-

53,140

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

6,975

-

-

-

6,975

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,210

141

-

-

1,351

-

-

1

-

1

61,325

141

1

-

61,467

-

-

(1)

-

(1)

61,325

141

-

-

61,466

100,937

1,243

-

-

102,180

1,924

9,792

243

-

11,959

-

-

5,420

58

5,478

95,848

4,078

5,100

-

105,026

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

198,709

15,113

10,763

58

224,643

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

(1,060)

(708)

(3,332)

(24)

(5,124)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีก่่อนหัักสำำ�รองส่่วนเกิิน

197,649

14,405

7,431

34

219,519

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
หรืือเมื่่�อเกิิด
อายุุสััญญาและ
เกิิดการด้้อยค่่า
รายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินลงทุุน
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

รายงานประจำ�ปี
2563

245

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
ล้้านบาท

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญา
แต่่ยัังไม่่เกิิด
การด้้อยค่่า
ล้้านบาท

345

-

-

-

345

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

14,154

-

-

-

14,154

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน

1,552

-

-

-

1,552

-

-

-

-

-

16,051

-

-

-

16,051

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

219

-

-

-

219

กลุ่่�มระดัับลงทุุน

492

-

-

-

492

-

1

-

-

1

174

-

-

-

174

มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น

885

1

-

-

886

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น

(48)

-

-

-

(48)

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

837

1

-

-

838

8,108

102

-

-

8,210

195

95

-

-

290

-

-

91

-

91

2,299

6

41

-

2,346

10,602

203

132

-

10,937

(20)

(110)

(334)

-

(464)

10,582

93

(202)

-

10,473

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
หรืือเมื่่�อเกิิด
อายุุสััญญาและ
เกิิดการด้้อยค่่า
รายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศ

ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น

กลุ่่�มระดัับต่ำำ��กว่่าลงทุุน
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

ภาระผููกพัันที่่�จะให้้สิินเชื่่�อและการค้ำำ��
ประกัันทางการเงิิน
ดีี
น่่าพอใจ
ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ไม่่มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้น
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

246 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

4.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากการที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถจ่่ายหนี้้�และภาระผููกพัันได้้เมื่่�อถึึงกำำ�หนด
เวลา หรืือไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้ทัันเวลาหรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอตามความต้้องการ
สายบริิหารเงิินจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคารรวมถึึงการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
และการบริิหารการลงทุุนในตราสารหนี้้� ทั้้�งนี้้�การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องในภาพรวมอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมดููแล
ของคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ซึ่่�งสอดส่่องและควบคุุมความเสี่่�ยงโดยอาศััยเครื่่�องมืือในการบริิหารความ
เสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เช่่นการดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องขั้้�นต่ำำ��ตามกฎหมาย ส่่วนต่่างสภาพคล่่อง อััตราส่่วนสภาพ
คล่่อง และเพดานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เป็็นต้้น
วัันที่่�ที่่�ครบกำำ�หนดของเครื่่�องมืือทางการเงิินนัับจากวัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสด

919

-

-

-

-

919

4,940

1,945

-

-

-

6,885

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

154

2,969

31,304

-

34,427

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

19,571

18,374

19,616

-

57,561

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุน

-

6,382

35,076

20,011

78

61,547

(1)

31,036

74,878

113,046

-

230,797

16,051

-

-

-

-

16,051

-

591

269

3

75

938

33,747

59,679

131,566

183,980

153

409,125

เงินรับฝาก

93,495

98,704

1,757

-

-

193,956

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

22,458

24,481

729

-

-

47,668

256

-

-

-

-

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,439

12,491

13,019

-

28,949

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

20,423

19,335

17,463

-

57,221

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

1,909

2,140

15,400

-

19,449

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

113

191

2

-

306

12,111

-

-

-

-

12,111

-

539

-

-

-

539

128,320

149,608

36,643

45,884

-

360,455

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

11,837

หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
(1)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในงบการเงิินรวมจำำ�นวน 5,526 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่

รายงานประจำ�ปี
2563

247

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

1,352

-

-

-

-

1,352

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

3,558

2,865

-

-

-

6,423

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

11,642

14,708

17,109

-

43,459

เงิินลงทุุน

-

7,880

36,238

42,549

377

87,044

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

18,614(1)

36,413

69,752

118,427

-

243,206

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

14,968

-

-

-

-

14,968

-

816

75

2

107

1,000

38,492

59,616

120,773

178,087

484

397,452

63,362

125,964

9,709

-

-

199,035

9,006

34,287

101

-

-

43,394

269

-

-

-

-

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

-

-

8,124

16,299

-

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

13,009

17,428

14,223

-

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

6,899

2,776

16,144

-

25,819

9,158

-

-

-

-

9,158

-

680

-

-

-

680

81,795

180,839

38,138

46,666

-

347,438

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
(1)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในงบการเงิินรวมจำำ�นวน 11,296 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของรายที่่�ผิิดนััดชำำ�ระและจััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐานขึ้้�นไป ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับ
การเจรจาปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่

248 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

918

-

-

-

-

918

4,771

1,945

-

-

-

6,716

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

154

2,969

31,304

-

34,427

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

19,571

18,374

19,616

-

57,561

เงิินลงทุุน

-

6,382

35,074

20,011

78

61,545

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

11,837(1)

51,009

51,407

110,390

-

224,643

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

16,051

-

-

-

-

16,051

-

591

269

3

75

938

33,577

79,652

108,093

181,324

153

402,799

เงิินรัับฝาก

93,673

98,720

1,757

-

-

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

22,458

24,481

729

-

-

47,668

256

-

-

-

-

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

3,439

12,491

13,019

-

28,949

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

20,423

19,335

17,463

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

1,909

2,140

15,400

-

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

79

161

2

-

242

12,111

-

-

-

-

12,111

-

534

-

-

-

534

128,498

149,585

36,613

45,884

-

360,580

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
(1)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในเฉพาะธนาคารจำำ�นวน 5,526 ล้้านบาท
เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่

รายงานประจำ�ปี
2563

249

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562

รายการ

น้้อยกว่่าหรืือ
เมื่่�อทวงถาม เท่่ากัับ 1 ปีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิิน 5 ปีี ไม่่มีีกำำ�หนด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

1,351

-

-

-

-

1,351

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

3,342

2,865

-

-

-

6,207

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

11,642

14,708

17,109

-

43,459

เงิินลงทุุน

-

7,880

36,236

42,549

377

87,042

18,682(1)

43,317

56,462

116,114

-

234,575

14,968

-

-

-

-

14,968

-

776

75

2

94

947

38,343

66,480

107,481

175,774

471

388,549

63,443

125,981

9,708

-

-

199,132

9,006

34,287

101

-

-

43,394

269

-

-

-

-

269

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดง
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

-

-

8,124

16,299

-

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

-

13,009

17,428

14,223

-

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

4,899

2,776

16,144

-

23,819

9,158

-

-

-

-

9,158

-

673

-

-

-

673

81,876

178,849

38,137

46,666

-

345,528

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน
(1)

250

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ส่่วนหนึ่่�งของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ครบกำำ�หนดเมื่่�อทวงถามในงบการเงิินเฉพาะธนาคารจำำ�นวน 10,747
ล้้านบาท เป็็นจำำ�นวนเงิินคงค้้างตามสััญญาของรายที่่�ผิิดนััดชำำ�ระและจััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐานขึ้้�นไป ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการชำำ�ระคืืนขึ้้�น
อยู่่�กัับการเจรจาปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

4.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรม
ธนาคารได้้มีีการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
งบการเงินรวม

รายการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

919

919

1,352

1,352

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

6,885

6,885

6,422

6,422

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

34,427

34,427

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

57,561

57,561

43,459

43,459

เงินลงทุนสุทธิ

61,546

62,841

86,798

87,788

221,844

220,317

232,025

230,012

16,051

16,051

14,968

14,968

696

697

975

972

399,929

399,698

385,999

384,973

193,956

193,974

199,035

199,122

47,668

47,668

43,394

43,394

256

256

269

269

28,949

28,949

24,423

24,423

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

57,221

57,221

44,660

44,660

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

19,449

19,734

25,819

26,069

12,111

12,111

9,158

9,158

359,610

359,913

346,758

347,095

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี
2563

251

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท
ล้้านบาท

มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด

918

918

1,351

1,351

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

6,716

6,716

6,206

6,206

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

34,427

34,427

-

-

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

57,561

43,459

43,459

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

61,544

62,839

86,796

87,786

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

217,576

216,202

224,522

222,814

16,051

16,051

14,968

14,968

413

413

923

919

395,206

395,127

378,225

377,503

194,150

194,169

199,132

199,219

47,668

47,668

43,394

43,394

256

256

269

269

28,949

28,949

24,423

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,221

57,221

44,660

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

19,449

19,734

23,819

24,065

12,111

12,111

9,158

9,158

359,804

360,108

344,855

345,188

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์
รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

4.2

การจััดการความเสี่่�ยงในส่่วนของทุุน
วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มกิิจการในการบริิหารทุุนของกลุ่่�มกิิจการนั้้�นเพื่่�อดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องของกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนต่่อเจ้้าของและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น และเพื่่�อดำำ�รงไว้้
ซึ่่�งโครงสร้้างของทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดต้้นทุุนทางการเงิินของทุุน
ในการดำำ�รงไว้้หรืือปรัับโครงสร้้างของทุุน กลุ่่�มกิิจการอาจปรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับเจ้้าของ การคืืนทุุนให้้แก่่
เจ้้าของ การออกหุ้้�นใหม่่ หรืือการขายทรััพย์์สิินเพื่่�อลดภาระหนี้้�
ธนาคารมีีการดำำ�รงเงิินกองทุุนตามกฎหมายตามพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 เงิินกองทุุนที่่�ต้้อง
ดำำ�รงไว้้ตามกฎหมายของธนาคารเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 31
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ประมาณการทางบััญชีีที่่�สÓคััญ ข้้อสมมติิฐานและการใช้้ดุุลยพิินิิจ
การประมาณการข้้อสมมติิฐานและการใช้้ดุุลยพิินิิจได้้มีีการทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�องและอยู่่�บนพื้้�นฐานของประสบการณ์์
ในอดีีตและปััจจััยอื่่�น ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ในอนาคตที่่�เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลในสถานการณ์์ขณะนั้้�น
กลุ่่�มกิิจการมีีการประมาณการทางบััญชีี และใช้้ข้้อสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบััญชีีอาจไม่่ตรงกัับผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญและข้้อสมมติิฐานที่่�มีีความเสี่่�ยงอย่่างเป็็น
สาระสำำ�คััญที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดการปรัับปรุุงยอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในรอบระยะเวลาบััญชีีหน้้า มีีดัังนี้้�

(ก)	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาและรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยรวมการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต
(Forward looking) ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ
ที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินเกิิดจากประมาณการค่่าความน่่าจะเป็็นของ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตถ่่วงนํ้้�าหนััก (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับทั้้�งหมด) ตลอดช่่วงอายุุที่่�
คาดไว้้ของเครื่่�องมืือทางการเงิิน โดยจำำ�นวนเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับหมายถึึงผลต่่างระหว่่างกระแสเงิินสดตามสััญญา
ทั้้�งหมดซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการต้้องได้้รัับและกระแสเงิินสดทั้้�งหมดซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงเมื่่�อแรกเริ่่�มของสััญญาสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิด
รายการหรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงปรัับด้้วยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ กลุ่่�มกิิจการประมาณการกระแสเงิินสดโดยพิิจารณาถึึงเงื่่�อนไขตามสััญญา
ทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินตลอดอายุุของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�คาดไว้้ โดยกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ที่่� ก ลุ่่�มกิิ จ การพิิจารณาหมายรวมถึึ ง กระแสเงิิ น สดที่่� ไ ด้้ ม าจากการขายหลัั ก ประกัั น ที่่� ถืื อ ไว้้ ห รืือส่่ ว นที่่� ป รัั บ ปรุุ ง
ด้้านเครดิิตอื่่�น ๆ ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงื่่�อนไขตามสััญญา โดยข้้อสัันนิิษฐานว่่าอายุุที่่�คาดไว้้ของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สามารถประมาณได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ อย่่างไรก็็ตามในกรณีีที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่สามารถประมาณอายุุของสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ กลุ่่�มกิิจการจะเลืือกใช้้อายุุคงเหลืือตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้เกิิดจากผลต่่างระหว่่าง
มููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดตามสััญญที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือสััญญาเบิิกใช้้สิินเชื่่�อและมููลค่่าปััจจุุบัันของ
กระแสเงิินสดที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ ในกรณีีที่่�สิินเชื่่�อถููกเบิิกใช้้ โดยการประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อดัังกล่่าวของกลุ่่�มกิิจการต้้องสอดคล้้องกัับการคาดการณ์์การเบิิกใช้้สิินเชื่่�อของ
ภาระผููกพัันดัังกล่่าว และสััดส่่วนของภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�คาดว่่าจะถููกเบิิกใช้้ตลอดประมาณการอายุุที่่�คาดว่่าจะเกิิด
ขึ้้�นของภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อเมื่่�อประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินเกิิดจากผลต่่างระหว่่างการประมาณการ
การจ่่ายเงิินชดเชยที่่�จะจ่่ายให้้ผู้้�ถืือสััญญาสำำ�หรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตหัักจำำ�นวนเงิินที่่�กลุ่่�มกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจาก
ผู้้�ถืือสััญญา ลููกหนี้้� หรืือบุุคคลใด เนื่่�องจากกลุ่่�มกิิจการจะต้้องชำำ�ระเงิินเฉพาะกรณีีที่่�ลููกหนี้้�ปฏิิบััติิผิิดสััญญาซึ่่�งเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�มีีการค้ำำ��ประกััน โดยหากสิินทรััพย์์มีีการค้ำำ��ประกัันอย่่างเต็็มจำำ�นวน ค่่าประมาณ
การของเงิินสดที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับสำำ�หรัับสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินจะสอดคล้้องกัับค่่าประมาณของจำำ�นวนเงิินสดที่่�
คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�มีีการค้ำำ��ประกััน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ณ วัันที่่�รายงานแต่่ไม่่ได้้
เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ จะถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้ผลต่่างระหว่่าง
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์กัับมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงที่่�ใช้้ตอนเริ่่�มต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น การปรัับปรุุงผลต่่างดัังกล่่าวจะถููกรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็น
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
รายงานประจำ�ปี
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กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยวิิธีีการที่่�สะท้้อนถึึงเรื่่�องต่่อไปนี้้�
-	จำำ�นวนเงิินที่่�คำำ�นึึงถึึงความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนัักและปราศจากอคติิ ซึ่่�งพิิจารณาจากการประเมิินช่่วงของผลลััพธ์์ที่่�
เป็็นไปได้้
-	มููลค่่าเงิินตามเวลา และ
-	ข้้อมููลสนัับสนุุนและความสมเหตุุสมผลโดยไม่่ใช้้ต้้นทุุนหรืือความพยายามที่่�มากเกิินไป ณ วัันที่่�รายงาน เกี่่�ยวกัับ
เหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปััจจุุบััน และการพยากรณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต
กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยใช้้วิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
ก)	วิิธีีทั่่�วไป (General approach)
ณ วัันที่่�รายงาน กลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้วิิธีีทั่่�วไป (General approach) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และภาระผููกพัันและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิินที่่�ไม่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขในการใช้้วิิธีีอย่่างง่่าย
(Simplified approach) โดยพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงในคุุณภาพเครดิิตของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเป็็นสามระดัับ
โดยในแต่่ละระดัับจะกำำ�หนดวิิธีีการวััดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและการคำำ�นวณวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
ที่่�แตกต่่างกัันไป ได้้แก่่
- ระดัับที่่� 1 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อเริ่่�มแรก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นใน 12 เดืือนข้้างหน้้า
- ระดัับที่่� 2 หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการ
เมื่่�อแรกเริ่่�ม ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
- ระดัับที่่� 3 เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินเข้้าเงื่่�อนไขเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าภายใต้้วิิธีีการพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงในคุุณภาพเครดิิตของสิินทรััพย์์ในแต่่ละระดัับ
ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าจะถููกคำำ�นวณเป็็นแบบกลุ่่�มลููกหนี้้� (Collective approach) โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อมููลคาดการณ์์ในอนาคต ยกเว้้น
ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าของเงิินให้้สิินเชื่่�อให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าจะถููกคำำ�นวณเป็็นแบบรายสััญญา (Individual
assessment)
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มกิิจการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน ว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญนัับ
ตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการเมื่่�อแรกเริ่่�มหรืือไม่่ ในการประเมิินดัังกล่่าวกลุ่่�มกิิจการเปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงของการผิิดสััญญา
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน กัับความเสี่่�ยงของการผิิดสััญญาที่่�จะเกิิดขึ้้�นของเครื่่�องมืือทาง
การเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก และพิิจารณาข้้อมููลสนัับสนุุนและสมเหตุุสมผลที่่�สามารถหาได้้โดยไม่่ใช้้ต้้นทุุน
หรืือความพยายามที่่�มากเกิินไป
ข)	วิิธีีอย่่างง่่าย (Simplified approach)
กลุ่่�มกิิจการเลืือกใช้้หลัักการอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยจะพิิจารณามููลค่่า
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับลููกหนี้้�อื่่�น
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สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการ
กลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
หรืือเมื่่�อวัันที่่�เกิิดรายการเท่่ากัับผลต่่างระหว่่างกระแสเงิินสดตามสััญญาทั้้�งหมดซึ่่�งกิิจการต้้องได้้รัับและกระแสเงิินสด
ทั้้�งหมดซึ่่�งกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงปรัับด้้วยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และกลุ่่�มกิิจการ
จะรัับรู้้�จำำ�นวนเงิินของการเปลี่่�ยนแปลงของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ เป็็นผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยกลุ่่�มกิิจการจะรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีีขึ้�้นของผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุเป็็นผลกำำ�ไรจากการด้้อยค่่า แม้้ว่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�น้้อยกว่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นซึ่่�งเคยรวมในกระแสเงิินสดที่่�ประมาณการ
ณ การรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก

(ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรม
ของตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน โดยคำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินมููลค่่าที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับกัันทั่่�วไป ซึ่่�งตััวแปร
ที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณมาจากการเทีียบเคีียงกัับตััวแปรที่่�มีีอยู่่�ในตลาด โดยคำำ�นึึงถึึงอายุุของตราสาร อััตราดอกเบี้้�ย ข้้อมููล
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร อััตราความผัันผวนของตลาด เป็็นต้้น

(ค)

การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนได้้ถููกทบทวนการด้้อยค่่าเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์บ่่งชี้้�ว่่า ราคาตามบััญชีีอาจต่ำำ��กว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับคืืน ในการพิิจารณาผลต่่อรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่าประมาณการดัังกล่่าวสมเหตุุผล

(ง)	ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขาย
กลุ่่�มกิิจการประเมิินค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายเมื่่�อพบว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของทรััพย์์สิินมีีมููลค่่า
ลดลงน้้อยกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าโดยพิิจารณา
จากราคาประเมิินล่่าสุุดของทรััพย์์สิิน ประเภทและคุุณลัักษณะของทรััพย์์สิิน อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ประมาณการและ
ข้้อสมมติิฐานที่่�แตกต่่างกัันอาจมีีผลต่่อค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าได้้ ดัังนั้้�น การปรัับปรุุงค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าอาจมีีขึ้้�นในอนาคต

(จ)

อาคาร อุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�ประมาณการของอายุุการใช้้งานและมููลค่่าซากสำำ�หรัับ อาคาร อุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนของ
กลุ่่�มกิิจการ โดยฝ่่ายบริิหารจะมีีการทบทวนค่่าเสื่่�อมราคาเมื่่�ออายุุการใช้้งานและมููลค่่าซากมีีความแตกต่่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่่อน หรืือมีีการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�เสื่่�อมสภาพหรืือไม่่ได้้ใช้้งานโดยการขายหรืือเลิิกใช้้

(ฉ)	ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์บำำ�เหน็็จพนัักงาน
กลุ่่�มกิิจการมีีข้้อผููกมััดในการให้้ผลประโยชน์์แก่่พนัักงานหลัังเกษีียณอายุุ มููลค่่าปััจจุุบัันของหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ได้้ถููกรัับรู้้�รายการในงบแสดงฐานะการเงิิน โดยการคำำ�นวณมููลค่่ายุุติิธรรมของประมาณการกระแสเงิินสดที่่�ต้้องจ่่าย
ในอนาคตด้้วยอััตราคิิดลด สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการประเมิินค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานสุุทธิิประจำำ�ปีีได้้รวมถึึงเงิินเดืือน
จำำ�นวนปีีที่่�พนัักงานทำำ�งานให้้กลุ่่�มกิิจการ ซึ่่�งจะได้้รัับเมื่่�อสิ้้�นสุุดการทำำ�งานและอััตราดอกเบี้้�ย การเปลี่่�ยนแปลงในอััตราเหล่่านี้้�
มีีผลต่่อประมาณการค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์พนัักงาน

รายงานประจำ�ปี
2563
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การจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
นโยบายการบััญชีีในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.3.1 อธิิบายความแตกต่่างระหว่่างการจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
ของเครื่่�องมืือทางการเงิินและอธิิบายการรัับรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุนจากมููลค่่ายุุติิธรรม ตารางต่่อไปนี้้�แสดงการวิิเคราะห์์มููลค่่า
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินโดยแบ่่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงิิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

รายการ

กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย มููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ ผ่่านกำำ�ไรหรืือ หรืือขาดทุุน
ขาดทุุน
ขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย

รวม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินสด

-

-

-

-

919

919

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

-

-

-

-

6,885

6,885

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

20,734

13,693

-

-

-

34,427

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

57,561

-

-

-

-

57,561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

-

-

39,796

78

21,671

61,545

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

-

-

-

-

221,844

221,844

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

-

-

-

16,051

16,051

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

-

938

938

78,295

13,693

39,796

78

268,308

400,170

เงินรับฝาก

-

-

-

-

193,956

193,956

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

-

-

-

-

47,668

47,668

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

28,949

-

-

-

28,949

57,221

-

-

-

-

57,221

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

-

-

-

19,449

19,449

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

-

-

297

297

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

-

-

-

12,111

12,111

57,221

28,949

-

-

273,737

359,907

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน

256 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

รายการ

กำำ�หนดให้้
กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่าด้้วย วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ หรืือขาดทุุน หรืือขาดทุุน
ขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ต้้นทุุนตััด
จำำ�หน่่าย

รวม

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

เงิินสด

-

-

-

-

918

918

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

-

-

-

-

6,716

6,716

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

20,734

13,693

-

-

-

34,427

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

-

-

-

57,561

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์สุุทธิิ

-

-

39,796

78

21,669

61,543

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

-

-

-

217,576

217,576

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

16,051

16,051

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

-

-

-

938

938

78,295

13,693

39,796

78

263,868

395,730

เงิินรัับฝาก

-

-

-

-

194,150

194,150

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

-

-

-

47,668

47,668

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

256

256

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-

28,949

-

-

-

28,949

57,221

-

-

-

-

57,221

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

-

-

-

19,449

19,449

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

-

-

-

234

234

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

-

-

-

12,111

12,111

57,221

28,949

-

-

273,868

360,038

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

รวมหนี้้�สิินทางการเงิิน

รายงานประจำ�ปี
2563

257

7

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

1,701

1,645

682

485

15

11

1,800

2,860

4,198

5,001

-

5

หััก	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

หััก	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

-

(1)

4.198

5,005

1,485

565

เงิินเยน

26

81

เงิินยููโร

4

30

1,171

741

2,686

1,417

1

-

รวมต่่างประเทศ

2,687

1,417

รวมในประเทศและต่่างประเทศสุุทธิิ

6,885

6,422

ในประเทศ :
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููฯ
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
สถาบัันการเงิินอื่่�น
รวม
บวก

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

รวมในประเทศสุุทธิิ
ต่่างประเทศ :
เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ

เงิินสกุุลอื่่�น
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

258 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

1,701

1,645

528

280

1,800

2,860

4,029

4,785

บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

-

5

หััก

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

-

หััก

หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

-

(1)

4,029

4,789

1,485

565

เงิินเยน

26

81

เงิินยููโร

4

30

1,171

741

2,686

1,417

1

-

รวมต่่างประเทศ

2,687

1,417

รวมในประเทศและต่่างประเทศสุุทธิิ

6,716

6,206

ในประเทศ :
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููฯ
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินอื่่�น
รวม

รวมในประเทศสุุทธิิ
ต่่างประเทศ :
เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ

เงิินสกุุลอื่่�น
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

8

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกÓไรหรืือขาดทุุน

8.1	สิินทรััพย์์ทางการเงิินเพื่่�อค้้า
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563

19,926
808
20,734

259

8.2	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ

9

13,693

ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

9.1	ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อค้้า
มููลค่่ายุุติิธรรมและจำำ�นวนเงิินตามสััญญาแบ่่งตามประเภทความเสี่่�ยง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน

28,493

28,773 1,508,692

22,439

22,751

1,451,120

อัตราดอกเบี้ย

27,875

23,431 2,095,645

20,357

16,164

2,151,761

39,399

301

4,012

48,998

55,462 3,643,736

43,097

42,927

3,651,879

อื่นๆ
รวม

367
56,735

3,258

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

9.2	ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อการป้้องกัันความเสี่่�ยง
9.2.1 การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท
อััตราดอกเบี้้�ย
รวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

-

1

1,100

-

-

-

-

1

1,100

-

-

-

การป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ธนาคารใช้้สััญญา
แลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยในการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยของพัันธบััตร ธนาคารรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อการป้้องกัันความเสี่่�ยงและรายการที่่�มีีการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

9.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท
อััตราแลกเปลี่่�ยน

พ.ศ. 2562

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรม

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิิน ตามสััญญา
ล้้านบาท ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
ล้้านบาท

764

1,758

30,024

321

1,733

30,287

62

-

2,450

41

-

2,450

826

1,758

32,474

362

1,733

32,737

อััตราดอกเบี้้�ย
รวม

พ.ศ. 2563

การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดใช้้ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดในอนาคต
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ยของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิิน ธนาคารป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดของเงิินให้้สิินเชื่่�อ ตั๋๋�วแลกเงิินอนุุพัันธ์์ Credit Linked Note
และหุ้้�นกู้้�ด้้ อ ยสิิ ท ธิิ จ ากความเสี่่� ย งด้้ า นอัั ต ราแลกเปลี่่� ย นเงิิ น ตราต่่ า งประเทศและความเสี่่� ย งด้้ า นอัั ต ราดอกเบี้้� ย
โดยทำำ�รายการสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย และสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยกัับ
CIMB Bank Berhad และกิิจการอื่่�น

10 เงิินลงทุุนสุุทธิิ
10.1	จำำ�แนกตามประเภทของเงิินลงทุุน
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ล้านบาท

21,667

21,665

6

6

21,673

21,671

(1)

(1)

21,672

21,670

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
ล้้านบาท

33,279

33,279

6,517

6,517

39,796

39,796

-

-

39,796

39,796

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563
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มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินปันผลรับ
ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

52

3

52

3

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

26

7

26

7

78

10

78

10

61,546

10

61,544

10

รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ

17,491

17,491

ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน

3,859

3,859

รวมเงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า

21,350

21,350

11,418

11,418

11,418

11,418

29,926

29,926

4,456

4,456

64

64

34,446

34,446

ราคาทุุน/
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

ราคาทุุน/
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ล้้านบาท

19,422

19,420

ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน

95

95

เงิินลงทุุนในลููกหนี้้� (หมายเหตุุ 10.5)

58

58

19,575

19,573

(20)

(20)

19,555

19,553

เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า

เงิินลงทุุนที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
รวมเงิินลงทุุนที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารทุุนในความต้้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย

ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ

รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (หมายเหตุุ 10.5)
รวมตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
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ราคาทุน
ล้านบาท

ราคาทุน
ล้านบาท

255

255

(226)

(226)

รวมเงิินลงทุุนทั่่�วไป

29

29

รวมเงิินลงทุุนสุุทธิิ

86,798

86,796

เงิินลงทุุนทั่่�วไป
ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดในประเทศ
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

ธนาคารจัั ด ประเภทเงิิ น ลงทุุ น บางรายการเป็็ น เงิิ น ลงทุุ น ที่่� กำำ� หนดให้้ แ สดงด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า นกำำ�ไรขาดทุุ น
(Fair Value Option) สำำ�หรัับรายการเงิินลงทุุนที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ชััดเจนในการบริิหารความเสี่่�ยงของธุุรกรรมอนุุพัันธ์์
ในบัั ญ ชีีเพื่่� อ ค้้ า ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ ลดความไม่่ ส อดคล้้ อ งในการวัั ด มูู ล ค่่ า หรืือรัั บ รู้้�รายการระหว่่ า งเงิิ น ลงทุุ น และธุุ ร กรรม
ในบััญชีีเพื่่�อค้้า อย่่างไรก็็ตามเงิินลงทุุนดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 จะแสดงอยู่่�ในสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมีีเงิินลงทุุนที่่�นำำ�ไปวางเป็็นหลัักประกัันตามที่่�กล่่าวใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 45

10.2 เงิินลงทุุนในกิิจการที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของทุุนชำำ�ระแล้้วแต่่ไม่่เข้้าข่่ายเป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมสามารถจำำ�แนกตามกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ

รายงานประจำ�ปี
2563

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

1

1

17

17

4

4

22

22

(22)

-

-

(20)

-

2
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10.3 เงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหน่่วยลงทุุนตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
เงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนที่่�กลุ่่�มกิิจการถืือหน่่วยลงทุุนตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ของทุุนที่่�ชำำ�ระแล้้วและไม่่เข้้าข่่ายเป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััท
ย่่อยและบริิษััทร่่วมจำำ�แนกตามประเภทหน่่วยลงทุุนสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

-

66

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

-

(17)

-

49

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น/ เงิินลงทุุนทั่่�วไป

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

10.4 เงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานโดยสามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ค่่าเผื่่�อการ
มููลค่่า ปรัับมููลค่่า/ ราคาตาม
จำำ�นวน ราคาทุุน ด้้อยค่่า
บััญชีี
บริิษััท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

ค่่าเผื่่�อการ
มููลค่่า ปรัับมููลค่่า/ ราคาตาม
จำำ�นวน ราคาทุุน ด้้อยค่่า
บััญชีี
บริิษััท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

บริิษััทที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�รงอยู่่�ของกิิจการและ/
หรืือมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับฐานะ
การเงิินและผลดำำ�เนิินงาน

47

38

(38)

-

49

42

(42)

-

ตราสารหนี้ที่ผิดนัดช�ำระ

18

1

(1)

-

18

1

(1)

-

65

39

(39)

-

67

43

(43)

-

10.5 เงิินลงทุุนในลููกหนี้้�
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
ล้้านบาท
เงินลงทุนในลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ
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58
(20)
38

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลืือจากการรัับโอนสิิทธิิในลููกหนี้้�เงิินให้้สิินเชื่่�อสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562

จำำ�นวนราย
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาสะสม
ยอดคงเหลืือเงิินลงทุุนในลููกหนี้้�ที่่�ซื้้�อมา
ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

11

ประมาณการ
อััตราผลตอบแทน
เงิินต้้นคงค้้าง ราคาทุุนที่่�รัับซื้้�อ
(Yield)
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ร้้อยละ

5,857

22,948

6,996

19.00

33

964

58

1.29

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สัดส่วนการถือหุ้น

บริิษััท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้้อยละ
ร้อยละ ล้้านบาท ล้านบาท

บริิษััทย่่อย - ที่่�รวมอยู่่�ในงบการเงิินรวม
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ำกัด

ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์ หุ้นสามัญ

100

100

2,328

1,703

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด

ให้้เช่่าซื้้�อและจำำ�หน่่าย
รถจัักรยานยนต์์
หุ้นสามัญ

100

100

567

467

ติดตามหนี้

100

100

38

38

2,933

2,208

บริษัท ซีที คอลล์ จ�ำกัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

หุ้นสามัญ

บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้รวมอยู่่�ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมของกลุ่่�มกิิจการ สััดส่่วนของสิิทธิิในการออกเสีียง
ในบริิษััทย่่อยที่่�ถืือโดยบริิษััทใหญ่่ไม่่แตกต่่างจากสััดส่่วนที่่�ถืือหุ้้�นสามััญ เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยไม่่ได้้มีีการออกหุ้้�น
ประเภทอื่่�นนอกเหนืือจากหุ้้�นสามััญ
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด ได้้มีีการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 400 ล้้านบาท จากเดิิม
600 ล้้านบาท เป็็น 1,000 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งธนาคารได้้ชำำ�ระมููลค่่าหุ้้�นบางส่่วนจากการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 100 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีีไทย ออโต้้ จำำ�กััด ได้้มีีการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 2,500 ล้้านบาท
จากเดิิม 5,500 ล้้านบาท เป็็น 8,000 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งธนาคารได้้ชำำ�ระมููลค่่าหุ้้�นบางส่่วนจากการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 625 ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี
2563

265

12 เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
12.1	จำำ�แนกตามประเภทสิินเชื่่�อ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

5,409

6,048

5,409

6,115

167,406

168,735

169,305

172,445

ตั๋วเงิน

15,021

22,295

46,056

52,560

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

39,136

42,665

-

-

35

207

16

207

227,007

239,950

220,786

231,327

(57)

-

16

-

226,950

239,950

220,802

231,327

3,847

3,256

3,841

3,248

230,797

243,206

224,643

234,575

(8,953)

-

(7,067)

-

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท. - รายสินเชื่อ

-

(6,187)

-

(5,967)

เงินส�ำรองส่วนเกิน

-

(4,962)

-

(4,054)

-

(32)

-

(32)

221,844

232,025

217,576

224,522

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม

อื่น ๆ
รวม
(หัก)บวก (ขาดทุน)ก�ำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ย
ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หมายเหตุ 13)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 14)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

12.2	จำำ�แนกตามถิ่่�นที่่�อยู่่�ของลููกหนี้้�
งบการเงินรวม

ในประเทศ
ต่่างประเทศ
รวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

225,252

238,256

219,104

229,633

1,698

1,694

1,698

1,694

226,950

239,950

220,802

231,327

12.3	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
กลุ่่�มกิิจการสามารถจำำ�แนกสิินเชื่่�อตามประเภทการจััดชั้้�นได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิินรวม

พ.ศ. 2563
เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
รวม

200,366

198,709

19,215

15,113

11,158

10,763

58

58

230,797

224,643

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

เงิินให้้ ยอดสุุทธิิ อััตราขั้้�นต่ำำ��
สิินเชื่่�อและ ที่่�ใช้้ในการ ที่่�ใช้้ในการ
ดอกเบี้้�ย ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้� ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้� ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ค้้างรัับ สงสััยจะสููญ สงสััยจะสููญ สงสััยจะสููญ
ล้้านบาท ล้้านบาท
ร้้อยละ ล้้านบาท

เงิินให้้ ยอดสุุทธิิ อััตราขั้้�นต่ำำ��
สิินเชื่่�อและ ที่่�ใช้้ในการ ที่่�ใช้้ในการ
ดอกเบี้้�ย ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้� ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้� ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ค้้างรัับ สงสััยจะสููญ สงสััยจะสููญ สงสััยจะสููญ
ล้้านบาท ล้้านบาท
ร้้อยละ ล้้านบาท

218,548

77,362

1

751

215,743

104,467

1

1,027

- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

12,245

2,348

2

46

6,981

1,296

2

26

- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

3,641

1,432

100

1,361

3,088

947

100

892

- จัดชั้นสงสัย

1,686

750

100

698

1,683

746

100

695

- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

7,086

3,462

100

3,331

7,080

3,455

100

3,327

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ

ส�ำรองส่วนเกิน
- ส�ำรองทั่วไป
รวม

4,962
243,206

85,354

11,149

4,054
234,575

110,911

10,021

12.4	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต / เงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิตซึ่่�งคำำ�นวณ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 และเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพซึ่่�งคำำ�นวณตามเกณฑ์์ของธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยโดยไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ ดัังนี้้�
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้าน
เครดิตก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายงานประจำ�ปี
2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

10,462

-

10,100

-

-

11,296

-

10,746
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12.5	ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อและสััญญาเช่่าทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 บริิษัทั ย่่อยมีีลููกหนี้้ภ� ายใต้้สัญ
ั ญาเช่่าซื้้อ� และสััญญาเช่่าทางการเงิินจำำ�นวน 37,140 ล้้านบาท
(วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 41,196 ล้้านบาท) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสััญญาเช่่าซื้้�อและเช่่าทางการเงิินสำำ�หรัับรถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์ โดยมีีอายุุของสััญญาระหว่่าง 3 ถึึง 7 ปีี และส่่วนใหญ่่คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละคงที่่�ตามที่่�ระบุุ
ในสััญญา
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
จำำ�นวนเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระจ่่ายตามสััญญาเช่่า

ผลรวมของเงิินลงทุุนขั้้�นต้้นทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
หััก รายได้้ทางการเงิินรอการรัับรู้้�

ไม่่เกิิน 1 ปีี
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

มากกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

14,628

31,741

2,911

49,280

(4,542)

(5,416)

(259)

(10,217)

10,086

26,325

2,652

39,063

มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��
ที่่�ลููกหนี้้�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,923)

ลููกหนี้้�ภายใต้้สััญญาเช่่าซื้้�อและ
สััญญาเช่่าทางการเงิินสุุทธิิ

37,140

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562
จำำ�นวนเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระจ่่ายตามสััญญาเช่่า

ผลรวมของเงิินลงทุุนขั้้�นต้้นทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
หััก รายได้้ทางการเงิินรอการรัับรู้้�

มากกว่่า หนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อ
5 ปีี ให้้เกิิดรายได้้
ล้้านบาท ล้้านบาท

ไม่่เกิิน 1 ปีี
ล้้านบาท

1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

15,792

34,541

2,423

726

53,482

(4,435)

(6,081)

(124)

(177)

(10,817)

11,357

28,460

2,299

549

42,665

รวม
ล้้านบาท

มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��
ที่่�ลููกหนี้้�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ลููกหนี้้�ภายใต้้สััญญาเช่่าซื้้�อและ
สััญญาเช่่าทางการเงิินสุุทธิิ
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(1,469)
41,196

12.6 การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ที่่�มีีการด้้อยค่่า ด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต หรืือเมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อ
หรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ
ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีี
การด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

รวม
ล้านบาท

212,188

16,638

14,322

58

243,206

(10,929)

6,276

4,653

-

-

95,386

10,478

-

-

105,864

(65,069)

(11,670)

(255)

-

(76,994)

-

(5)

(2,898)

-

(2,903)

(31,209)

(2,504)

(1,445)

-

(35,158)

-

-

(3,218)

-

(3,218)

200,367

19,213

11,159

58

230,797

งบเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ที่่�มีีการด้้อยค่่า ด้้านเครดิิตเมื่่�อซื้้�อ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต หรืือเมื่่�อเกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

รวม
ล้้านบาท

210,050

10,708

13,759

58

234,575

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น

(8,120)

5,247

2,873

-

-

สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อ
หรืือได้้มา

83,766

10,442

-

-

94,208

(63,781)

(10,243)

(245)

-

(74,269)

-

(5)

(1,555)

-

(1,560)

(23,206)

(1,036)

(851)

-

(25,093)

-

-

(3,218)

-

(3,218)

198,709

15,113

10,763

58

224,643

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ
ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการรัับชำำ�ระ
และการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใหม่่
ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีี
การด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี
2563
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13	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง
ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า เมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
เกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

1,080

1,272

5,648

20

3,335

11,355

527

(901)

374

-

-

-

119

1,377

3,260

4

(731)

4,029

269

61

-

-

-

330

(104)

(322)

(198)

-

-

(624)

ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี

-

(5)

(2,898)

-

-

(2,903)

ทยอยลดสำำ�รองส่่วนเกิิน

-

-

-

-

(539)

(539)

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

-

-

(2,695)

-

-

(2,695)

1,891

1,482

3,491

24

2,065

8,953

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อ
หรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ทางการเงิิน
ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ที่่�มีีการด้้อยค่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
ด้้านเครดิิต
ของความเสี่่�ยง
ของความเสี่่�ยง ที่่�มีีการด้้อยค่่า เมื่่�อซื้้�อหรืือเมื่่�อ
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
ด้้านเครดิิต
เกิิดรายการ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

สำำ�รอง
ส่่วนเกิิน
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

719

504

5,430

20

3,182

9,855

440

(553)

113

-

-

-

(190)

772

2,098

4

(731)

1,953

184

60

-

-

-

244

(93)

(70)

(59)

-

-

(222)

ส่่วนที่่�ตััดออกจากบััญชีี

-

(5)

(1,555)

-

-

(1,560)

ทยอยลดสำำ�รองส่่วนเกิิน

-

-

-

-

(508)

(508)

ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต

-

-

(2,695)

-

-

(2,695)

1,060

708

3,332

24

1,943

7,067

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการวััดมููลค่่า
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อ
หรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ถููกตััดรายการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

270 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มกิิจการทยอยรัับรู้้�ผลกระทบส่่วนเกิินสะสมค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจากการเปลี่่�ยนแปลง ณ วัันแรก
ที่่�ถืือปฏิิบััติิในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงเป็็นระยะเวลา 5 ปีีนัับจากวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มกิิจการอาจนำำ�สำำ�รองส่่วนเกิินดัังกล่่าวมาใช้้เพิ่่�มได้้หากมีีเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลให้้มีีการตั้้�งสำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�นตามที่่�ระบุุใน
หนัังสืือแจ้้งธนาคารแห่่งประเทศไทย

14	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
ชั้้�นกล่่าวถึึง ชั้้�นต่ำำ��กว่่า
ชั้้�นสงสััย
สำำ�รอง
ชั้้�นปกติิ เป็็นพิิเศษ มาตรฐาน ชั้้�นสงสััย
จะสููญ ส่่วนเกิิน
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)

769

57

1,154

1,115

2,767

5,005

10,867

บวก (ลด) เพิ่มระหว่างปี

(18)

(11)

1,301

(413)

2,712

(780)

2,791

-

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

-

722

722

หัก หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

(1,094)

(4)

(1,416)

(5)

(2,519)

ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อ
		 ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

-

-

-

(732)

-

(732)

โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า
		 จากการปรับโครงสร้างหนี้

-

-

-

-

-

(5)

(5)

751

46

1,361

698

3,331

4,962

11,149

โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า
		 จากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สูญรับคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
ชั้้�นกล่่าวถึึง ชั้้�นต่ำำ��กว่่า
ชั้้�นสงสััย
สำำ�รอง
ชั้้�นปกติิ เป็็นพิิเศษ มาตรฐาน ชั้้�นสงสััย
จะสููญ ส่่วนเกิิน
รวม
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)

975

39

843

1,113

2,765

4,295

10,030

52

(13)

50

(416)

2,709

(977)

1,405

-

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

-

722

722

หััก หนี้้�สููญตััดบััญชีี

-

-

(1)

(2)

(1,415)

(6)

(1,424)

ตััดบััญชีีจากการขายเงิินให้้สิินเชื่่�อ
		ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้

-

-

-

-

(732)

-

(732)

โอนไปค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่า
		 จากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�

-

-

-

-

-

(5)

(5)

1,027

26

892

695

3,327

4,054

10,021

บวก เพิ่่�ม (ลด) ระหว่่างปีี
โอนมาจากค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่า
		 จากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
หนี้้�สููญรัับคืืน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)

รายงานประจำ�ปี
2563

271

15 ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ
ทรััพย์์สิินรอการขาย ได้้แก่่ ทรััพย์์สิินที่่�ได้้มาจากลููกหนี้้�ที่่�มีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้�หรืือจากการประมููลซื้้�อจากการขาย
ทอดตลาดของสิินทรััพย์์ที่่�ลููกหนี้้�ได้้จำำ�นองไว้้ หรืือทรััพย์์สิินที่่�ได้้รัับจากการควบรวมกิิจการที่่�ไม่่ได้้ใช้้งานและรอการขาย
งบการเงินรวม
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จ�ำหน่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก

767

68

(30)

805

สังหาริมทรัพย์

385

2,513

(2,620)

278

รวม

1,152

2,581

(2,650)

1,083

อื่นๆ

196

39

(76)

159

รวมทรัพย์สินรอการขาย

1,348

2,620

(2,726)

1,242

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(224)

(1,042)

1,106

(160)

1,124

1,578

(1,620)

1,082

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

งบการเงินรวม
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จ�ำหน่าย พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

771

25

(29)

767

สัังหาริิมทรััพย์์

315

2,474

(2,404)

385

รวม

1,086

2,499

(2,433)

1,152

อื่่�นๆ

129

90

(23)

196

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

1,215

2,589

(2,456)

1,348

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(198)

(1,018)

992

(224)

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

1,017

1,571

(1,464)

1,124

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�

272 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จ�ำหน่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

767

68

(30)

805

รวม

767

68

(30)

805

อื่่�นๆ

196

39

(76)

159

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

963

107

(106)

964

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(69)

-

14

(55)

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

894

107

(92)

909

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์ - ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก

771

25

(29)

767

รวม

771

25

(29)

767

อื่่�นๆ

129

90

(23)

196

รวมทรััพย์์สิินรอการขาย

900

115

(52)

963

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

(69)

-

-

(69)

831

115

(52)

894

รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

วัันที่่�
31 ธัันวาคม
จ�ำหน่าย พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

ธนาคารพิิจารณาค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขายโดยอ้้างอิิงจากราคาประเมิิน ซึ่่�งธนาคารได้้จััดให้้มีีการ
ประเมิินหรืือทบทวนมููลค่่ายุุติิธรรมของทรััพย์์สิินรอการขายเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย อย่่างไรก็็ตามราคาที่่�จะขายทรััพย์์สิินดัังกล่่าวได้้จริิงอาจแตกต่่างจากราคาประเมิินดัังกล่่าว นอกจากนั้้�น
ธนาคารมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องระยะเวลาในการถืือครองทรััพย์์สิินรอการขายที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�
หากธนาคารไม่่สามารถจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินรอการขายภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ธนาคารจะต้้องกัันสำำ�รองเพิ่่�มเติิม
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย ฝ่่ายบริิหารของธนาคารเชื่่�อว่่ามููลค่่าที่่�แสดงในบััญชีีเหมาะสมกัับ
สถานการณ์์และแผนการขายทรััพย์์สิินรอการขายในปััจจุุบััน

รายงานประจำ�ปี
2563

273

274 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รวม

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

อุปกรณ์

ยานพาหนะ

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาลด

7,525

(3)

6

2,432

160

(18)

1,109

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

1,837

(18)

1,603

417

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

ราคาทุนเดิม

อาคาร

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาลด

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

16	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

185

(1)

20

148

12

-

-

6

-

-

-

เพิ่มขึ้น
ล้านบาท

-

-

(26)

23

-

-

-

3

-

-

-

(99)

-

-

-

-

4

(30)

(33)

-

(35)

(5)

(473)

-

-

(459)

(14)

-

-

-

-

-

-

7,138

(4)

-

2,144

158

(14)

1,079

1,813

(18)

1,568

412

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ราคาทุน/ราคาประเมิน

(4,096)

3

-

(1,872)

(102)

11

(920)

(1,216)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

(293)

1

-

(198)

(26)

-

(16)

(54)

-

-

-

60

-

-

-

-

(2)

30

32

-

-

-

457

-

-

445

12

-

-

-

-

-

-

(3,872)

4

-

(1,625)

(116)

9

(906)

(1,238)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่มขึ้น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

3,266

-

-

519

42

(5)

173

575

(18)

1,568

412

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้านบาท

งบการเงินรวม

รายงานประจำ�ปี
2563

275

รวม
7,659

(5)

-

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

8

2,413

192

สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�งและก่่อสร้้าง

อุุปกรณ์์

ยานพาหนะ

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(22)

1,130

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

1,857

(18)

1,660

444

ราคาทุุนเดิิม

อาคาร

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

ราคาทุุนเดิิม

ที่่�ดิิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

293

-

(3)

32

258

2

-

-

4

-

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

-

-

-

(34)

15

-

-

-

19

-

-

-

(144)

-

-

-

-

-

4

(21)

(43)

-

(57)

(27)

(283)

5

-

-

(254)

(34)

-

-

-

-

-

-

7,525

-

(3)

6

2,432

160

(18)

1,109

1,837

(18)

1,603

417

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2562
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุุน/ราคาประเมิิน

(4,123)

-

-

-

(1,914)

(106)

12

(918)

(1,197)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

(295)

-

3

-

(194)

(28)

1

(18)

(59)

-

-

-

54

-

-

-

-

-

(2)

16

40

-

-

-

268

-

-

-

236

32

-

-

-

-

-

-

(4,096)

-

3

-

(1,872)

(102)

11

(920)

(1,216)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่่�มขึ้้�น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2562
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

3,429

-

-

6

560

58

(7)

189

621

(18)

1,603

417

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

งบการเงินรวม

276 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รวม

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

อุปกรณ์

ยานพาหนะ

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาลด

7,273

(3)

6

2,206

134

(18)

1,109

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

1,837

(18)

1,603

417

ราคาทุนเดิม

อาคาร

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาลด

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

163

(1)

20

126

12

-

-

6

-

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

-

-

(26)

23

-

-

-

3

-

-

-

(99)

-

-

-

-

4

(30)

(33)

-

(35)

(5)

(463)

-

-

(451)

(12)

-

-

-

-

-

-

6,874

(4)

-

1,904

134

(14)

1,079

1,813

(18)

1,568

412

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุุน/ราคาประเมิิน

(3,934)

3

-

(1,728)

(84)

11

(920)

(1,216)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

(263)

1

-

(172)

(22)

-

(16)

(54)

-

-

-

60

-

-

-

-

(2)

30

32

-

-

-

448

-

-

437

11

-

-

-

-

-

-

(3,689)

4

-

(1,463)

(95)

9

(906)

(1,238)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่่�มขึ้้�น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

3,185

-

-

441

39

(5)

173

575

(18)

1,568

412

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

รายงานประจำ�ปี
2563

277

รวม
7,442

(5)

-

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

8

2,227

161

สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�งและก่่อสร้้าง

อุุปกรณ์์

ยานพาหนะ

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด
(22)

1,130

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

1,857

(18)

1,660

444

ราคาทุุนเดิิม

อาคาร

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาลด

(ตีีราคาในปีี พ.ศ. 2559)

ส่่วนที่่�ตีีราคาเพิ่่�ม

ราคาทุุนเดิิม

ที่่�ดิิน

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

248

-

(3)

32

213

2

-

-

4

-

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น
ล้้านบาท

-

-

-

(34)

15

-

-

-

19

-

-

-

(144)

-

-

-

-

-

4

(21)

(43)

-

(57)

(27)

(273)

5

-

-

(249)

(29)

-

-

-

-

-

-

7,273

-

(3)

6

2,206

134

(18)

1,109

1,837

(18)

1,603

417

โอนไป
ณ วัันที่่�
โอนเข้้า/ ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
(ออก) รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2562
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ราคาทุน/ราคาประเมิน

(3,971)

-

-

-

(1,781)

(87)

12

(918)

(1,197)

-

-

-

ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

(274)

-

3

-

(177)

(24)

1

(18)

(59)

-

-

-

54

-

-

-

-

-

(2)

16

40

-

-

-

257

-

-

-

230

27

-

-

-

-

-

-

(3,934)

-

3

-

(1,728)

(84)

11

(920)

(1,216)

-

-

-

โอนไป
ณ วัันที่่�
ทรััพย์์สิิน จำำ�หน่่าย/ 31 ธัันวาคม
เพิ่่�มขึ้้�น รอการขาย ตััดจำำ�หน่่าย พ.ศ. 2562
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

3,339

-

-

6

478

50

(7)

189

621

(18)

1,603

417

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ล้้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

17	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

219

162

69

69

6

-

294

231

งบการเงิินรวม

งบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

103

69

อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิค

5

5

ยานพาหนะ

2

-

รวม

110

74

การเพิ่่�มขึ้้�นของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ระหว่่างปีี

116

79

(113)

(75)

อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
ยานพาหนะ
รวม

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
อสัังหาริิมทรััพย์์

กระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่า

18	สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ
งบการเงินรวม
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
โอนเข้้า/ จำำ�หน่่าย/
ค่่าตััด ค่่าเผื่่�อการ 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 เพิ่่�มขึ้้�น
(ออก) ตััดจำำ�หน่่าย จำำ�หน่่าย ด้้อยค่่า พ.ศ. 2563
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท
รายจ่่ายในการพััฒนาและปรัับปรุุงระบบงานและ
ระบบคอมพิิวเตอร์์ - อยู่่�ระหว่่างพััฒนา

496

298

(713)

(2)

-

-

79

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

566

126

713

(88)

(287)

(139)

891

1,062

424

-

(90)

(287)

(139)

970

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

278 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
โอนเข้้า/ จำำ�หน่่าย/
ค่่าตััด ค่่าเผื่่�อการ 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 เพิ่่�มขึ้้�น
(ออก) ตััดจำำ�หน่่าย จำำ�หน่่าย ด้้อยค่่า พ.ศ. 2562
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท
รายจ่่ายในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบงานและ
ระบบคอมพิิวเตอร์์ - อยู่่�ระหว่่างพััฒนา

160

602

(266)

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

329

105

266

489

707

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

-

-

496

(134)

-

566

(134)

-

1,062

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
โอนเข้้า/ จำำ�หน่่าย/
ค่่าตััด ค่่าเผื่่�อการ 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 เพิ่่�มขึ้้�น
(ออก) ตััดจำำ�หน่่าย จำำ�หน่่าย ด้้อยค่่า พ.ศ. 2563
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท
รายจ่่ายในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบงานและ
ระบบคอมพิิวเตอร์์ - อยู่่�ระหว่่างพััฒนา

466

298

(684)

(2)

-

-

78

ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

550

107

684

(88)

(271)

(139)

843

1,016

405

-

(90)

(271)

(139)

921

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
ค่่าตััด ค่่าเผื่่�อการ 31 ธัันวาคม
1 มกราคม
โอนเข้้า/ จำำ�หน่่าย/
พ.ศ. 2562 เพิ่่�มขึ้้�น
(ออก) ตััดจำำ�หน่่าย จำำ�หน่่าย ด้้อยค่่า พ.ศ. 2562
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท
รายจ่่ายในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบงานและ
ระบบคอมพิิวเตอร์์ - อยู่่�ระหว่่างพััฒนา

159

573

(266)

ระบบงาน ระบบคอมพิิวเตอร์์ และค่่าซอฟท์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์

322

93

266

481

666

-

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

-

-

466

(131)

-

550

(131)

-

1,016

-

19 ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
งบการเงินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม

757

1,043

277

590

ลดในก�ำไรหรือขาดทุน

(22)

(303)

(203)

(319)

(101)

(46)

(104)

(52)

634

694

(30)

219

ภาษีลดในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจำ�ปี
2563

279

รายการเคลื่่�อนไหวของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีีมีีดัังนี้้�
งบการเงินรวม

ค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่า
ประมาณการ ผลขาดทุุน ทรััพย์์สิินรอ
หนี้้�สิิน ทางภาษีี
การขาย
ล้้านบาท ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น/
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
รายได้้
สงสััยจะสููญ รอตััดบััญชีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

อื่นๆ
ล้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
(ลด) เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

410

139

45

971

59

130

1,754

(5)

(139)

(13)

(49)

7

67

(132)

2

-

-

-

-

-

2

407

-

32

922

66

197

1,624

296

-

40

887

80

237

1,540

75

92

5

98

(21)

(100)

149

6

-

-

-

-

-

6

377

92

45

985

59

137

1,695

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
กำำ�ไรจาก
มููลค่่ายุุติิธรรม
ของเงิินลงทุุน
ล้านบาท

กำำ�ไรจาก
การตีีราคา
สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
ล้านบาท

ผลแตกต่่าง
ชั่่�วคราว
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

570

387

40

997

(103)

(16)

9

(110)

49

-

54

103

516

371

103

990

79

394

24

497

428

(7)

31

452

63

-

(11)

52

570

387

44

1,001

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
(ลด) เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่า
ประมาณการ ผลขาดทุุน ทรััพย์์สิินรอ
หนี้้�สิิน ทางภาษีี
การขาย
ล้้านบาท ล้้านบาท
ล้้านบาท

ค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น/
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
รายได้้
สงสััยจะสููญ รอตััดบััญชีี
ล้้านบาท
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
(ลด) เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

379

139

14

636

59

17

1,244

(6)

(139)

(2)

(176)

7

(6)

(322)

373

-

12

460

66

11

922

277

-

14

656

80

58

1,085

68

92

-

-

(21)

(32)

107

345

92

14

656

59

26

1,192

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
กำำ�ไรจาก
มููลค่่ายุุติิธรรม
ของเงิินลงทุุน
ล้้านบาท

กำำ�ไรจาก
การตีีราคา
สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
ล้้านบาท

ผลแตกต่่าง
ชั่่�วคราว
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

570

387

10

967

(103)

(16)

-

(119)

49

-

55

104

516

371

65

952

79

394

22

495

428

(7)

4

425

63

-

(11)

52

570

387

15

972

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
ลดในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)

รายงานประจำ�ปี
2563
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีไว้้ในงบแสดงฐานะทางการเงิิน ดัังนี้้�
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

383

445

-

405

293

302

78

18

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

138

-

อื่นๆ

153

85

รวม

1,045

1,255

ประมาณการหนี้สิน
ผลขาดทุนสะสม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยที่หยุดรับรู้

20	สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

300

295

300

294

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี

144

79

144

79

ค่านายหน้าค้างรับ

186

201

60

161

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

124

198

121

198

91

107

75

94

200

538

184

531

ลูกหนี้จากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ

413

438

413
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ค่าใช้จ่ายจากเงินให้กู้ยืมพนักงานรอตัดบัญชี

132

130

132

130

อื่น ๆ

192

301

69

102

1,782

2,287

1,498

1,871

(48)

(28)

(48)

(28)

1,734

2,259

1,450

1,843

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ

เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ
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21 เงิินรัับฝาก
21.1	จำำ�แนกตามประเภทเงิินรัับฝาก
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

จ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

6,008

2,912

6,010

2,912

ออมทรััพย์์

87,487

60,450

87,663

60,531

จ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นระยะเวลา

99,721

134,829

99,737

134,845

740

844

740

844

193,956

199,035

194,150

199,132

บััตรเงิินฝาก
รวม

21.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของผู้้�ฝาก
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

เงิินบาท
เงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ
เงิินสกุุลอื่่�น
รวม

พ.ศ. 2562

ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

185,504

1,540

187,044

194,043

1,697

195,740

6,022

325

6,347

2,351

309

2,660

502

63

565

574

61

635

192,028

1,928

193,956

196,968

2,067

199,035

ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
เงิินบาท
เงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ
เงิินสกุุลอื่่�น
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

185,698

1,540

187,238

194,140

1,697

195,837

6,022

325

6,347

2,351

309

2,660

502

63

565

574

61

635

192,222

1,928

194,150

197,065

2,067

199,132
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22 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

660

-

ธนาคารพาณิชย์

17,394

30,822

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3,449

2,540

14,548

5,044

สถาบันการเงินอื่น

7,064

3,134

รวมในประเทศ

43,115

41,540

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

1,355

65

เงินสกุลอื่น

3,198

1,789

4,553

1,854

47,668

43,394

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แบะบริษัทหลักทรัพย์

ต่างประเทศ :

รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

23 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกÓไรหรืือขาดทุุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน
รวม

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

7,994

11

20,955

24,412

28,949

24,423

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เป็็นผลจาก
การเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ส่่วนต่่างระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่าตามสััญญาที่่�จะต้้องจ่่ายชำำ�ระเมื่่�อครบกำำ�หนด
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พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

85

-

4,059

4,671

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม สรุุปได้้ดัังนี้้�
• ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง อายุุ 5 ปีี อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX 3 month ประเภท callable range
accrual note ธนาคารจ่่ายดอกเบี้้�ยเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญาโดยชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 6 เดืือน
• ธนาคารได้้ออกตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่่�งอนุุพัันธ์์แฝง
คืือ สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย มีีอายุุระหว่่าง 3 - 23 ปีี ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่างร้้อยละ 1.78 ร้้อยละ 5.18 ต่่อปีี ชำำ�ระดอกเบี้้�ยครั้้�งเดีียว ณ วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน โดยธนาคารได้้ทำำ�รายการสััญญาแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย กัับกิิจการอื่่�นเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

24 ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

หุ้นกู้
หุ้้�นกู้้�ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2563
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.44 ต่่อปีี

-

-

-

2,000

-

2,000

700

-

700

-

-

-

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 570 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2569 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 5.35 ต่่อปีี

-

4,238

4,238

-

4,174

4,174

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 390 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2571 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี

-

2,900

2,900

-

2,856

2,856

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 550 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2572 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี

-

4,090

4,090

-

4,027

4,027

1,829

618

2,447

6,112

1,563

7,675

2,529

11,846

14,375

8,112

12,620

20,732

1,800

3,274

5,074

1,800

3,287

5,087

1,800

3,274

5,074

1,800

3,287

5,087

4,329

15,120

19,449

9,912

15,907

25,819

หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2564
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.97 ต่่อปีี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

หุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2564
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.97 ต่่อปีี

700

-

700

-

-

-

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 570 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2569 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 5.35 ต่่อปีี

-

4,238

4,238

-

4,174

4,174

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 390 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2571 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี

-

2,900

2,900

-

2,856

2,856

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ มููลค่่าตราไว้้ 550 ล้้านริิงกิิต
ครบกำำ�หนดปีี พ.ศ. 2572 อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี

-

4,090

4,090

-

4,027

4,027

1,829

618

2,447

6,112

1,563

7,675

2,529

11,846

14,375

6,112

12,620

18,732

1,800

3,274

5,074

1,800

3,287

5,087

1,800

3,274

5,074

1,800

3,287

5,087

4,329

15,120

19,449

7,912

15,907

23,819

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง
รวม

(ก) เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�
จำำ�นวน 2,000,000 หน่่วย มููลค่่าที่่�ตราไว้้หน่่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่่วยละ 1,000 บาท รวมเป็็น
หุ้้�นกู้้� 2,000 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.44 ต่่อปีี ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกหกเดืือน หุ้้�นมีีอายุุ 3 ปีี ครบกำำ�หนด
วัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ข) เมื่่�อวัันที่่� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 570 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย
ตามโครงการหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิินกองทุุนขั้้น� ที่่� 2 เพื่่�อขายให้้กับั ผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ จำำ�นวน 5,700,000 หน่่วย
ราคาเสนอขาย หน่่วยละ 100 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.35 ต่่อปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้� ชำำ�ระดอกเบี้้�ย
ทุุกหกเดืือน หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2569 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อนวัันครบกำำ�หนดหลัังจาก
วัันครบรอบ 5 ปีี โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือที่่� ฝกก. (02) 414/2559
ให้้สามารถนัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
(ค) เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 390 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย ตามโครงการ
หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิินกองทุุนขั้้�นที่่� 2 เพื่่�อขายให้้กัับผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ จำำ�นวน 3,900,000 หน่่วย ราคาเสนอ
ขาย หน่่วยละ 100 เหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้� ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกหกเดืือน
หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อนวัันครบกำำ�หนดหลัังจากวัันครบรอบ 5 ปีี
โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือที่่� ฝกก. 221/2561 ให้้สามารถ
นัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
(ง) เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิจำำ�นวน 550 ล้้านเหรีียญริิงกิิตมาเลเซีีย ตามโครงการ
หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิินกองทุุนขั้้�นที่่� 2 เพื่่�อขายให้้กัับผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่่วยละ 100 เหรีียญ
ริิงกิิตมาเลเซีีย จำำ�นวน 5,500,000 หน่่วย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้� ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกหก
เดืือน หุ้้�นกู้้�มีีอายุุ 10 ปีี ครบกำำ�หนด ในปีี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อนวัันครบกำำ�หนดหลัังจากวัันครบรอบ
5 ปีี โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรตามหนัังสืือที่่� ฝกก. 527/2562 ให้้สามารถ
นัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิดัังกล่่าวเข้้าเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
(จ) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง จำำ�นวน 2,447 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
: 7,675 ล้้านบาท) ดัังนี้้�
• ธนาคารได้้ออกหุ้้�นกู้้�อนุุพัันธ์์ (Maxi X-Change) จำำ�นวน 45 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 59 ล้้านบาท)
มีีอายุุ 1 ปีีนัับจากวัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้� โดยให้้ผลตอบแทน ณ วัันครบกำำ�หนดอายุุ ตามการเคลื่่�อนไหวของปััจจััยอ้้างอิิง
• ธนาคารออกหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงที่่�อ้้างอิิงกัับหน่่วยลงทุุน ประเภท Fund Link Note ที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
จำำ�นวน 0.6 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 17 ล้้านบาท และที่่�เป็็นเงิินบาท จำำ�นวน 1,784 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 : เงิินตราต่่างประเทศ จำำ�นวน 12 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 357 ล้้านบาท และที่่�เป็็นเงิินบาท
จำำ�นวน 6,053 ล้้านบาท) อายุุ 1 - 3 ปีี อััตราผลตอบแทนจะขึ้้�นอยู่่�กัับการเคลื่่�อนไหวของราคาของหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน
• ธนาคารออกหุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงอ้้างอิิงกัับเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััทอ้้างอิิง
credit linked note (CLN) จำำ�นวน 20 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 601 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 :
จำำ�นวน 40 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 1,206 ล้้านบาท) อายุุ 3 ปีี ผู้้�ถืือ CLN จะได้้รัับดอกเบี้้�ยและจำำ�นวนเงิิน
ไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนดตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา โดยต้้องไม่่มีีเหตุุการณ์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับ
กิิจการอ้้างอิิง
(ฉ) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีตั๋๋�วแลกเงิินอนุุพัันธ์์ที่่�อ้้างอิิงกัับเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลต่่อความสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััทอ้้างอิิง credit linked bill of exchange (CLN) จำำ�นวน 5,074 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
: จำำ�นวน 5,087 ล้้านบาท) ดัังนี้้�
• ธนาคารออก CLN จำำ�นวน 1,800 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : จำำ�นวน 1,800 ล้้านบาท) อายุุ 10 ปีี ผู้้�ถืือ CLN
จะได้้รัับดอกเบี้้�ยทั้้�งหมดในวัันที่่�ชำำ�ระดอกเบี้้�ยและจะได้้รัับจำำ�นวนเงิินไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนด โดยต้้องไม่่มีี
เหตุุการณ์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับกิิจการอ้้างอิิง ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่างร้้อยละ 3.75
ถึึง ร้้อยละ 4.01 ต่่อปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้้อยละ 3.75 ถึึง ร้้อยละ 4.01 ต่่อปีี) ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกหกเดืือน
• ธนาคารออก CLN จำำ�นวน 109 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 3,274 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 :
จำำ�นวน 109 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือเทีียบเท่่า 3,287 ล้้านบาท) อายุุระหว่่าง 8 ถึึง 15 ปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 :
8 ถึึง 15 ปีี) ผู้้�ถืือ CLN จะได้้รัับดอกเบี้้�ยและจำำ�นวนเงิินไถ่่ถอนในวัันที่่�ครบกำำ�หนดตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา
โดยต้้องไม่่มีีเหตุุการณ์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเกิิดขึ้้�นกัับกิิจการอ้้างอิิง ธนาคารชำำ�ระดอกเบี้้�ยในอััตราระหว่่าง
6M LIBOR + 1.6597% ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่่อปีี (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 6M LIBOR + 1.6597%
ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่่อปีี) ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกหกเดืือน

รายงานประจำ�ปี
2563
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25 ประมาณการหนี้้�สิิน
งบการเงินรวม

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของภาระ
ผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อ และสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ส�ำรองส�ำหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากค่ารื้อถอน
รวมประมาณการหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

461

-

464

-

350

351

350

351

44

73

44

73

1,805

1,852

1,635

1,694

20

23

20

23

2,680

2,299

2,513

2,141

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
งบการเงิินรวม

มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันจากผลประโยชน์์ของพนัักงาน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

1,805

1,852

1,635

1,694

การเคลื่่�อนไหวของประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

1,852

1,427

1,694

1,332

167

141

152

128

-

139

-

117

ผลต่่างจากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์พนัักงาน

(6)

(8)

(6)

(8)

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

25

39

23

36

-

(66)

-

(55)

(46)

324

(40)

289

7

(1)

(9)

(5)

(194)

(143)

(179)

(140)

1,805

1,852

1,635

1,694

ยอดยกมาต้้นปีี
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนในอดีีต

การวััดมููลค่่าใหม่่ :
(กำำ�ไร) ขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
สมมติิฐานทางประชากรศาสตร์์
สมมติิฐานทางการเงิิน
ประสบการณ์์
หััก ผลประโยชน์์บำำ�เหน็็จพนัักงานจ่่ายในระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี
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ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ มีีดัังนี้้�
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

167

141

152

128

-

139

-

117

ผลต่่างจากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์พนัักงาน

(6)

(8)

(6)

(8)

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

25

39

23

36

186

311

169

273

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนในอดีีต

รวม

สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

อััตราคิิดลด

ร้้อยละ 1.80

ร้้อยละ 1.50

อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

ร้้อยละ 6.00

ร้้อยละ 6.00

ร้้อยละ 75.00

ร้้อยละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

ร้้อยละ 10.00

ร้้อยละ 10.00

ของอััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ
(the pre-retirement mortality rate)

ของอััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ
(the pre-retirement mortality rate)

พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ:
ร้้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table

พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ:
ร้้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table

พนัักงานอื่่�น (นอกจากคนที่่�มีีสิิทธิิ
ได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ): ร้้อยละ 75
ของ Thai Withdrawal Table

พนัักงานอื่่�น (นอกจากคนที่่�มีีสิิทธิิ
ได้้รัับเงิินบำำ�เหน็็จ): ร้้อยละ 75
ของ Thai Withdrawal Table

อายุุ 60 ปีี

อายุุ 60 ปีี

อััตราการตายก่่อนเกษีียณอายุุ
อััตราการทุุพพลภาพ

อััตราการถอนเงิินก่่อนเกษีียณอายุุ

เกษีียณอายุุ

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของข้้อสมมติิฐานหลัักในการคำำ�นวณ
งบการเงิินรวม
ผลกระทบต่่อภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

อััตราคิิดลดเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง
ลดลง
เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่มขึ้น
ร้้อยละ 4.03 ร้อยละ 3.86 ร้้อยละ 4.29 ร้อยละ 4.91

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 1.0

ร้อยละ 1.0

เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ร้้อยละ 9.40 ร้อยละ 10.23 ร้้อยละ 8.38 ร้อยละ 8.35

รายงานประจำ�ปี
2563

พ.ศ. 2563

การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่่อภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อสมมติิ
พ.ศ. 2563

การลดลงของข้้อสมมติิ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

อััตราคิิดลดเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง
ลดลง
เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.87 ร้้อยละ 3.70 ร้้อยละ 4.07 ร้้อยละ 4.79

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนเฉลี่่�ย

ร้้อยละ 1.0

ร้อยละ 1.0

เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ลดลง
ร้้อยละ 9.02 ร้้อยละ 9.96 ร้้อยละ 8.10 ร้้อยละ 8.09

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นนี้้�อ้้างอิิงจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิ ขณะที่่�ให้้ข้้อสมมติิอื่่�นคงที่่� ในทางปฏิิบััติิ
สถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วยากที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น และการเปลี่่� ย นแปลงในข้้ อ สมมติิ อ าจมีีความสัั ม พัั น ธ์์ กัั น ในการคำำ�นวณ
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิหลัักได้้ใช้้
วิิธีีเดีียวกัับการคำำ�นวณภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานที่่�รัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิน (มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพััน
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้คำำ�นวณด้้วยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method)
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน)
วิิธีีการและประเภทของข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงจากปีีก่่อน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์คืือ 10.91 ปีี
(วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562: 8.3 ปีี)
การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุที่่�ไม่่มีีการคิิดลด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้านบาท

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

165

429

1,521

2,115

งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562

ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ

น้้อยกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท

ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

181

350

1,600

2,131

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ

น้้อยกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท

ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

163

338

1,440

1,941

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562

ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ
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น้้อยกว่่า 1 ปีี
ล้้านบาท

ระหว่่าง 1 - 5 ปีี
ล้้านบาท

เกิินกว่่า 5 ปีี
ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

163

338

1,440

1,941

26 หนี้้�สิินอื่่�น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

หนี้้�สิินอื่่�นระหว่่างรอการโอนบััญชีี

976

640

905

558

ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย

534

680

534

673

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย

993

2,094

894

1,533

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย

208

108

109

-

69

100

65

96

301

481

103

142

3,081

4,103

2,610

3,002

ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่ายรอนำำ�ส่่ง
อื่่�นๆ
รวม

27 การหัักกลบสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

มููลค่่าที่่�นำำ�มา มููลค่่าสุุทธิิ
หัักกลบใน
ที่่�แสดงใน
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ
มููลค่่าขั้้�นต้้น
การเงิิน
การเงิิน
ล้้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มููลค่่าที่่�ไม่่ได้้นำำ�มาหัักกลบ
ในงบแสดงฐานะการเงิิน
มููลค่่าหัักกลบ
ตามสััญญา
มููลค่่า
ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไข หลัักประกััน
ตามมาตรฐาน ทางการเงิิน
การบััญชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ล้้านบาท
ล้านบาท

มููลค่่าสุุทธิิ
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ธุุรกรรมซื้้�อหลัักทรััพย์์โดยมีีสััญญาว่่าจะ
ขายคืืน

1,800

-

1,800

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

57,561

(35,195)

(11,198)

11,168

59,361

-

59,361

(35,195)

(12,768)

11,398

ธุุรกรรมขายหลัักทรััพย์์โดยมีีสััญญาว่่า
จะซื้้�อคืืน

9,368

-

(9,862)

-

(9,862)

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

(57,221)

-

(57,221)

35,140

14,876

(7,205)

(67,083)

-

(67,083)

44,508

14,876

(7,699)

รวม

-

(1,570)
230

หนี้้�สิินทางการเงิิน

รวม

รายงานประจำ�ปี
2563

(494)

291

28	ทุุนเรืือนหุ้้�น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

จำำ�นวนหุ้้�น
ล้้านหุ้้�น

จำำ�นวนเงิิน
ล้้านบาท

จ�ำนวนหุ้น
ล้านหุ้น

จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท

34,822

17,411

34,822

17,411

-

-

-

-

34,822

17,411

34,822

17,411

34,822

17,411

34,822

17,411

-

-

-

-

34,822

17,411

34,822

17,411

ทุุนจดทะเบีียน
ณ วันต้นปี - หุ้นสามัญ
การออกหุ้นใหม่
ณ วันปลายปี
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ณ วันต้นปี - หุ้นสามัญ
การออกหุ้นใหม่
ณ วันปลายปี

29 เงิินปัันผลจ่่าย
เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 0.005 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 174 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด มีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 3.03 บาท ของมููลค่่าหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 100 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด มีีการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจาก
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 4.10 บาท ของมููลค่่าหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 625 ล้้านบาท
ตามมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด มีีการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 53 บาท ของมููลค่่าหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 20.41 ล้้านบาท ตามมติิอนุุมััติิของ
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

30 สÓรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้้องจััดสรรเงิินสำำ�รองอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของ
กำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหลัังจากหัักขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเท่่ากัับร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน
โดยสำำ�รองดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�มาจ่่ายเงิินปัันผลได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีทุุนสำำ�รองตามกฎหมายรวมทั้้�งสิ้้�น 536.20 ล้้านบาท (วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 : 403.98 ล้้านบาท)
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31 เงิินกองทุุนที่่�ต้้องดÓรงไว้้ตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มกิิจการในการบริิหารทุุน คืือ การดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องและ
การดำำ�รงเงิินกองทุุนตามกฎหมายตามพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ซึ่่�งประกอบด้้วย

เงิินกองทุุนสÓหรัับกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุน
พ.ศ. 2563 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ล้้านบาท

ร้้อยละ

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุน
พ.ศ. 2562 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ล้านบาท

ร้อยละ

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว

17,411

17,411

10,146

10,146

536

404

กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือจากการจััดสรร

12,011

7,618

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

1,700

1,646

(2,184)

(2,590)

ส่่วนเกิินกว่่ามููลค่่าหุ้้�นสามััญ
เงิินสำำ�รองตามกฎหมาย

รายการหัักจากกองทุุนชั้้�นที่่� 1
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

39,620

15.60

34,635

13.05

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิระยะยาว
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จััดชั้้�นปกติิ
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
รวมเงิินกองทุุนตามกฎหมาย

เงิินกองทุุนสÓหรัับธนาคาร

12,262

12,262

2,424

748

14,686

5.78

13,010

4.90

54,306

21.38

47,645

17.95

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุน
พ.ศ. 2563 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ล้้านบาท

ร้้อยละ

อััตราส่่วน
เงิินกองทุุน
พ.ศ. 2562 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ล้านบาท

ร้อยละ

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินกว่่ามููลค่่าหุ้้�นสามััญ
เงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือจากการจััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
รายการหัักจากกองทุุนชั้้�นที่่� 1
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

17,411

17,411

10,146

10,146

536

404

9,520

5,012

1,743

1,689

(1,327)

(2,022)

38,029

14.94

32,640

12.38

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิระยะยาว
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จััดชั้้�นปกติิ

12,262

12,262

2,531

1,027

รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

14,793

5.81

13,289

5.04

รวมเงิินกองทุุนตามกฎหมาย

52,823

20.75

45,929

17.42

รายงานประจำ�ปี
2563

293

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 เงิินกองทุุนหลัังหัักเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�ม เพื่่�อรองรัับการให้้สิินเชื่่�อแก่่กลุ่่�มลููกหนี้้�รายใหญ่่
ของธนาคาร มีีจำำ�นวน 52,823 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : จำำ�นวน 45,929 ล้้านบาท)
ธนาคารดำำ�รงเงิิ น กองทุุ น และสิิ น ทรัั พ ย์์ ส ภาพคล่่ อ งเพื่่� อ รองรัั บ สถาณการณ์์ ด้้ า นสภาพคล่่ อ งที่่� มีี ความรุุ น แรง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย เกี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลเงิิ น กองทุุ น ภายใต้้ ห ลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และการกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel III ซึ่่�งจะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�รง
เงิิ น กองทุุ น ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย เรื่่� อ งการเปิิ ด เผย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�รงเงิินกองทุุนสำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์์เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับแบบรวมกลุ่่�ม และการเปิิดเผย
ข้้อมููลการดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ที่่�มีีความรุุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดืือน
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

32 การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
แผนการให้้หุ้้�นทุุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)
EOP เป็็นแผนการให้้หุ้้�นทุุนแก่่พนัักงานของธนาคารซึ่่�งเริ่่�มในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้้หุ้้�นสามััญ
ของ CIMB Group Holdings Berhad บริิษััทใหญ่่ของกลุ่่�มกิิจการ CIMB แก่่พนัักงานที่่�เข้้าเงื่่�อนไข
ผู้้�มีีสิิทธิิตาม EOP จะต้้องได้้รัับการพิิจารณาจากคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings
Berhad และหุ้้�นจะถููกส่่งมอบให้้กัับพนัักงานตามวัันที่่�กำำ�หนดโดยพนัักงานยัังคงเป็็นพนัักงานของธนาคารอยู่่�
หากมีีการเลิิกจ้้างพนัักงานที่่�ไม่่ใช่่การเกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือการตาย หุ้้�นคงเหลืือที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรรแก่่พนัักงาน
จะถููกจำำ�หน่่ายในราคาตลาด รายได้้จากการขายจะถููกส่่งกลัับไปยัังธนาคาร ถ้้ามีีการเกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือ
การตายของพนัักงานที่่�มีีหุ้้�นคงเหลืือยัังไม่่ได้้จััดสรร หุ้้�นตามสิิทธิิจะถููกจััดสรรแก่่พนัักงานหรืือผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์
ที่่�กำำ�หนดในวัันที่่�มีีการเกษีียณอายุุ ทุุพพลภาพ หรืือตาย
มููลค่่ายุุติิธรรมถััวเฉลี่่�ยของการให้้หุ้้�นทุุนในระหว่่างปีี ซึ่่�งถููกซื้้�อในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนดก่่อนหน้้าเพื่่�อให้้แก่่พนัักงานที่่�เข้้าเงื่่�อนไข
ตามแผนการให้้หุ้้�นทุุนเท่่ากัับ MYR 3.52 ต่่อหุ้้�น (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : MYR 5.19 ต่่อหุ้้�น)
การเปลี่่�ยนแปลง/เคลื่่�อนไหวของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญตามแผนการให้้หุ้้�นทุุน มีีดัังนี้้�
จ�ำนวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี
ใช้สิทธิระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2563
พัันหน่่วย

พ.ศ. 2562
พันหน่วย

1,249

1,241

1,191

1,095

(1,011)

(1,087)

1,429

1,249

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์จำำ�นวน 26 ล้้านบาท
(31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 42 ล้้านบาท) และธนาคารมีีสำำ�รองการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์จำำ�นวน 33 ล้้านบาท
(31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 35 ล้้านบาท)
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33 ฐานะและผลการดÓเนิินงานที่่�สÓคััญจÓแนกตามธุุรกรรมในประเทศ
และต่่างประเทศ
33.1 ฐานะจำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

406,885

364

407,249

393,281

392

393,673

6,523

362

6,885

6,195

227

6,422

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

34,427

-

34,427

-

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

57,561

-

57,561

43,459

-

43,459

เงินลงทุนสุทธิ

61,546

-

61,546

86,696

102

86,798

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

221,844

-

221,844

231,974

51

232,025

เงินรับฝาก

193,950

6

193,956

199,024

11

199,035

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

47,668

-

47,668

43,394

-

43,394

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,949

-

28,949

24,423

-

24,423

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

57,221

-

57,221

44,660

-

44,660

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

19,449

-

19,449

25,819

-

25,819

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

รายงานประจำ�ปี
2563

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

404,057

364

404,421

386,512

392

386,904

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

6,354

362

6,716

5,979

227

6,206

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

34,427

-

34,427

-

-

-

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,561

-

57,561

43,459

-

43,459

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

61,544

-

61,544

86,694

102

86,796

2,933

-

2,933

2,208

-

2,208

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

217,576

-

217,576

224,471

51

224,522

เงิินรัับฝาก

194,144

6

194,150

199,121

11

199,132

รายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน)

47,668

-

47,668

43,394

-

43,394

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

28,949

-

28,949

24,423

-

24,423

หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน

57,221

-

57,221

44,660

-

44,660

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

19,449

-

19,449

23,819

-

23,819

สิินทรััพย์์รวม

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

33.2	ผลการดำำ�เนิินงานจำำ�แนกตามธุุรกรรม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
รายได้้ดอกเบี้้�ย

ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

15,010

2

15,012

17,098

8

17,106

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

(4,072)

-

(4,072)

(5,513)

-

(5,513)

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

10,938

2

10,940

11,585

8

11,593

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและ
บริิการสุุทธิิ

1,256

-

1,256

2,090

-

2,090

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

2,731

-

2,731

1,077

-

1,077

ค่่าใช้้จ่่ายจากการ
ดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

(8,887)

(12)

(8,899)

(9,362)

(16)

(9,378)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(4,468)

-

(4,468)

-

-

-

-

-

-

(2,793)

-

(2,793)

1,570

(10)

1,560

2,597

(8)

2,589

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

296

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท
รายได้้ดอกเบี้้�ย

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ธุุรกรรม ธุุรกรรม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

11,200

2

11,202

13,641

8

13,649

(4,055)

-

(4,055)

(5,465)

-

(5,465)

7,145

2

7,147

8,176

8

8,184

793

-

793

1,165

-

1,165

2,941

-

2,941

305

-

305

ค่่าใช้้จ่่ายจากการ
ดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

(6,491)

(12)

(6,503)

(6,985)

(16)

(7,001)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,852)

-

(1,852)

-

-

-

-

-

-

(1,406)

-

(1,406)

2,536

(10)

2,526

1,255

(8)

1,247

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและ
บริิการสุุทธิิ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

34 รายได้้ดอกเบี้้�ย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

71

88

70

87

375

773

375

773

1,110

1,297

1,110

1,297

เงิินให้้สิินเชื่่�อ

8,519

10,294

9,562

11,289

การให้้เช่่าซื้้�อและสััญญาเช่่าการเงิิน

4,852

4,451

-

-

85

203

85

203

15,012

17,106

11,202

13,649

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินลงทุุนและธุุรกรรมเพื่่�อค้้า
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�

อื่่�นๆ
รายได้้ดอกเบี้้�ย

รายงานประจำ�ปี
2563
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35	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

2,359

2,850

2,360

2,851

337

719

337

719

22

20

22

20

576

1,043

576

1,043

488

417

488

417

- ตั๋๋�วแลกเงิินที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

86

302

86

253

- หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง

121

-

121

-

18

49

1

-

65

162

64

162

4,072

5,513

4,055

5,465

เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินนำำ�ส่่งสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก
เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออก
- หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

- หุ้้�นกู้้�
อื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

36 รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

การรัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน

81

87

88

109

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมบััตรเอทีีเอ็็ม

16

34

16

34

710

873

612

873

11

107

11

107

257

260

257

260

49

198

-

-

340

768

1

1

166

149

167

151

1,630

2,476

1,152

1,535

(209)

(211)

(209)

(211)

ค่่าธรรมเนีียมตู้้�เอทีีเอ็็ม

(22)

(24)

(22)

(24)

ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าขายประกััน

(85)

(97)

(85)

(97)

อื่่�นๆ

(58)

(54)

(43)

(38)

(374)

(386)

(359)

(370)

1,256

2,090

793

1,165

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

รายได้้จากการเป็็นนายหน้้าขายประกััน
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจััดการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามทวงถามหนี้้�
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจากการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ
อื่่�นๆ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
ค่่าธรรมเนีียมในการติิดตามหนี้้�

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

298

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

37 กÓไร (ขาดทุุน) จากเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกÓไรหรืือขาดทุุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

390

(534)

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย

643

2,492

ตราสารหนี้

1,201

(1,688)

ตราสารทุน

8

47

(5)

(8)

2,237

309

(585)

2,326

ตั๋วแลกเงิน

797

(1,708)

หุ้นกู้

(76)

(245)

เฉพาะส่วนที่ไม่รวมในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

(1,428)

(854)

ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(1,292)

(481)

(5)

(5)

940

(177)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

อื่น ๆ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้

ขาดทุนสุทธิจากการตัดรายการ รวมถึงดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
รวม

38 กÓไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

306

-

เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย

-

342

เงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

2

306

344

กำำ�ไรจากการตััดรายการ
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรจากการขาย

กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

รายงานประจำ�ปี
2563

299

39 รายได้้จากการดÓเนิินงานอื่่�นๆ
งบการเงินรวม

กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
กำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
หนี้้�สงสััยจะสููญรัับคืืน
รายได้้รัับจากเงิินปัันผล
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้าประกัันภััย
รายได้้อื่่�น
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

6

12

5

10

74

28

39

25

1,233

375

801

-

10

8

756

8

-

48

-

48

50

41

50

47

1,373

512

1,651

138

40	ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
งบการเงินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

ขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขสััญญาใหม่่

1,029

138

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

3,196

1,469

244

245

4,469

1,852

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

1

1

2,792

1,405

2,793

1,406

ภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

41 หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
รวม

300

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

42 ภาษีีเงิินได้้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบัันสำำ�หรัับกำำ�ไรทางภาษีีสำำ�หรัับปีี

247

268

109

-

รวมภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน

247

268

109

-

132

(149)

322

(107)

(110)

452

(119)

425

22

303

203

318

269

571

312

318

ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน :

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ลด (เพิ่่�ม) ในสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
(ลด) เพิ่่�มในหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับกำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีของกลุ่่�มกิิจการมีียอดจำำ�นวนเงิินที่่�แตกต่่างจากการคำำ�นวณกำำ�ไรทางบััญชีี โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

1,560

2,589

2,526

1,247

312

518

505

249

(32)

(22)

(181)

(22)

8

6

7

6

(1)

(14)

(1)

2

การใช้้ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ผ่่านมาซึ่่�งยัังไม่่รัับรู้้�

(127)

-

(127)

-

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�ไม่่ได้้รัับรู้้�

109

83

109

83

รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

269

571

312

318

17

22

12

26

กำำ�ไรก่่อนภาษีี
ภาษีีคำำ�นวณจากอััตราภาษีีร้้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้้ที่่�ไม่่ต้้องเสีียภาษีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่สามารถหัักภาษีี
การปรัับปรุุงอื่่�น

อััตราภาษีีเงิินได้้ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (ร้้อยละ)

รายงานประจำ�ปี
2563
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ภาษีีเงิินได้้ที่่� (เพิ่่�ม) ลด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์ประกอบในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นมีีดัังนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ก่่อนภาษีี ภาษี (เพิ่ม) ลด
ล้้านบาท
ล้านบาท

หลัังภาษีี
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

หลัังภาษีี
ล้้านบาท

ก�ำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรม :
เงินลงทุนในตราสารหนี้

237

(47)

190

-

-

-

เงินลงทุนในตราสารทุน

(5)

(2)

(7)

-

-

-

-

-

-

472

(63)

409

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

271

(55)

216

(55)

11

(44)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

39

3

41

(258)

6

(252)

542

(101)

440

159

(46)

113

เงินลงทุนเผื่อขาย

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

279

267

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(10)

304

269

571

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

หลัังภาษีี
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ก่่อนภาษีี ภาษีี (เพิ่่�ม) ลด
ล้้านบาท
ล้้านบาท

หลัังภาษีี
ล้้านบาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากมููลค่่ายุุติิธรรม :
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�

237

(47)

190

-

-

-

เงิินลงทุุนในตราสารทุุน

(5)

(2)

(7)

-

-

-

-

-

-

472

(63)

409

การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด

271

(55)

216

(55)

11

(44)

การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน

48

-

48

(229)

-

(229)

551

(104)

447

188

(52)

136

เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน

139

-

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

173

318

312

318

นอกจากนี้้� ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจำำ�นวน 15.6 ล้้านบาท (วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 7.5 ล้้านบาท)
ได้้ถููกโอนมาจากส่่วนเกิินทุุนอื่่�นไปยัังกำำ�ไรสะสม โดยการโอนนี้้�เกิิดจากภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างกััน
ระหว่่างค่่าเสื่่�อมราคาจริิงและค่่าเสื่่�อมราคาที่่�คำำ�นวณจากราคาทุุนเดิิมของอาคารและการตีีมููลค่่าเพิ่่�มของที่่�ดิิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

43 กองทุุนสÓรองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มกิิจการและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานสมทบเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 3 - 15 ของเงิินเดืือนพนัักงาน และเงิินที่่�
ธนาคารและบริิษััทย่่อยจ่่ายสมทบให้้ในอััตราร้้อยละ 5 และจ่่ายให้้พนัักงานในกรณีีที่่�ออกจากงานตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ใน
ข้้อบัังคัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหารโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
และจะถููกจ่่ายให้้กัับพนัักงานในกรณีีที่่�ออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนดัังกล่่าว สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการและธนาคารได้้จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นจำำ�นวนประมาณ 146 ล้้านบาท และ 127 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ (สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 141 ล้้านบาท และ 123 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)

44 กÓไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นที่่�แสดงไว้้ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม และงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะธนาคาร เป็็นกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
ซึ่่�งคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ถืือโดยบุุคคลภายนอกที่่�อยู่่�
ในระหว่่างปีี (หมายเหตุุ 28)
บริิษััทไม่่มีีการออกหุ้้�นสามััญเทีียบเท่่าปรัับลดในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

45 ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระผููกพััน
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้เป็็นหลัักประกััน
กลุ่่�มกิิจการได้้นำำ�เงิินลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลและพัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจไปวางเป็็นหลัักประกัันในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

9,372

28,072

สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้า

7

7

อื่่�น ๆ

2

2

9,381

28,081

สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์ขายโดยมีีสััญญาซื้้�อคืืน

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์ขายโดยมีีสััญญาซื้้�อคืืน
สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้า
รวม

รายงานประจำ�ปี
2563

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

9,372

28,072

7

7

9,379

28,079
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46 ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
46.1 ภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมีีภาระผููกพัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
เงินตรา
เงินบาท ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิิน :
การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิิน

17

-

17

-

-

-

-

157

157

-

331

331

10

755

765

7

598

605

31

-

31

-

-

-

- สััญญาซื้้�อ

-

610,461

610,461

-

538,378

538,378

- สััญญาขาย

-

504,242

504,242

-

503,131

503,131

- สััญญาซื้้�อ

-

219,054

219,054

-

240,773

240,773

- สััญญาขาย

-

203,255

203,255

-

196,525

196,525

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

813,213

139,880

953,093

806,222

184,159

990,381

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

914,162

256,652

1,170,814

916,197

267,462

1,183,659

- ขายสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

334

334

-

10

10

- ขายสิิทธิิที่่�จะขาย

-

406

406

-

171

171

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

646

646

-

894

894

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะขาย

-

318

318

-

1,526

1,526

- สััญญาซื้้�อ

-

-

-

-

87

87

- สััญญาขาย

-

-

-

-

87

87

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่า
สิินค้้าเข้้าที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด :
ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้า
ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต :
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ :
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
ภาระผููกพัันอื่่�น :
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาสิิทธิิซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศ

สิินค้้าโภคภััณฑ์์
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาซื้้�อ

1,800

3,875

5,675

1,800

4,493

6,293

- สััญญาขาย

1,800

3,875

5,675

1,800

4,493

6,293

- สััญญาซื้้�อ

-

2,016

2,016

-

8,430

8,430

- สััญญาขาย

-

2,016

2,016

-

8,430

8,430

- สััญญาซื้้�อ

-

323

323

-

23

23

- สััญญาขาย

-

323

323

-

23

23

23,371

-

23,371

19,330

-

19,330

- สััญญาซื้้�อ

3,950

-

3,950

5,601

-

5,601

- สััญญาขาย

3,012

-

3,012

6,404

-

6,404

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้า
ยัังไม่่ได้้ถอน

14,719

-

14,719

14,558

-

14,558

วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้

14,378

-

14,378

17,256

51

17,307

การค้ำำ��ประกัันอื่่�น

8,548

1,968

10,516

11,274

1,021

12,295

ภาระผููกพัันอื่่�น

1,798,953 1,949,644 3,748,597

1,800,442

1,960,167 3,760,609

รวมภาระผููกพััน

1,799,011 1,950,556 3,749,567

1,800,449

1,961,096

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้�
(Bond Forward)
- สััญญาขาย
พัันธบััตร

รายงานประจำ�ปี
2563

3,761,545

305

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
เงินตรา
เงินบาท ต่างประเทศ
ล้านบาท ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิินและการค้ำำ��ประกััน
การกู้้�ยืืมเงิิน :
การรัับอาวััลตั๋๋�วเงิินและการค้ำำ��ประกััน
การกู้้�ยืืมเงิิน

17

-

17

2,150

-

2,150

-

157

157

-

331

331

10

755

765

7

598

605

31

-

31

-

-

-

- สััญญาซื้้�อ

-

610,461

610,461

-

538,378

538,378

- สััญญาขาย

-

504,242

504,242

-

503,131

503,131

- สััญญาซื้้�อ

-

219,054

219,054

-

240,773

240,773

- สััญญาขาย

-

203,255

203,255

-

196,525

196,525

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

813,213

139,880

953,093

806,222

184,159

990,381

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

914,162

256,652

1,170,814

916,197

267,462

1,183,659

- ขายสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

334

334

-

10

10

- ขายสิิทธิิที่่�จะขาย

-

406

406

-

171

171

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ

-

646

646

-

894

894

- ซื้้�อสิิทธิิที่่�จะขาย

-

318

318

-

1,526

1,526

- สััญญาซื้้�อ

-

-

-

-

87

87

- สััญญาขาย

-

-

-

-

87

87

ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้า
ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด :
ภาระตามตั๋๋�วแลกเงิินค่่าสิินค้้าเข้้า
ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนด
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต :
เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ :
เอกสารภายใต้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต
ในประเทศ
ภาระผููกพัันอื่่�น :
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาสิิทธิิซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศ

สิินค้้าโภคภััณฑ์์
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
เงิินตรา
เงิินบาท ต่่างประเทศ
ล้้านบาท ล้้านบาท

รวม
ล้้านบาท

อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาซื้้�อ

1,800

3,875

5,675

1,800

4,493

6,293

- สััญญาขาย

1,800

3,875

5,675

1,800

4,493

6,293

- สััญญาซื้้�อ

-

2,016

2,016

-

8,430

8,430

- สััญญาขาย

-

2,016

2,016

-

8,430

8,430

- สััญญาซื้้�อ

-

323

323

-

23

23

- สััญญาขาย

-

323

323

-

23

23

23,371

-

23,371

19,330

-

19,330

- สััญญาซื้้�อ

3,950

-

3,950

5,601

-

5,601

- สััญญาขาย

3,012

-

3,012

6,404

-

6,404

วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ลููกค้้า
ยัังไม่่ได้้ถอน

14,719

-

14,719

14,558

-

14,558

วงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้

27,848

-

27,848

17,256

51

17,307

8,548

1,968

10,516

11,274

1,021

12,295

ภาระผููกพัันอื่่�น

1,812,423 1,949,644 3,762,067

1,800,442

1,960,167 3,760,609

รวมภาระผููกพััน

1,812,481 1,950,556 3,763,037

1,802,599

1,961,096

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารทุุน

อนุุพัันธ์์ด้้านตราสารหนี้้�
(Bond Forward)
- สััญญาขาย
พัันธบััตร

การค้ำำ��ประกัันอื่่�น

รายงานประจำ�ปี
2563

3,763,695
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46.2 หนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการถููกฟ้้องคดีีในศาลในฐานะ
จำำ�เลย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นคดีีละเมิิดฟ้้องเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่าเมื่่�อคดีีสิ้้�นสุุดจะไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็น
สาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ สรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยโดยตรง

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

299

311

312

312

89

22

700

645

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�ำเลยร่วม
- ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ
- ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ
รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ในจำำ�นวนดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีคดีีความที่่�ศาลชั้้�นต้้นพิิพากษาให้้ธนาคารแพ้้คดีีต่่อโจทก์์
ในคดีีที่่�ธนาคารถููกฟ้้องในฐานะจำำ�เลยร่่วมเป็็นจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ 160 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตามธนาคารอยู่่�ระหว่่าง
การยื่่� น อุุ ท ธรณ์์ (31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2562 : 197 ล้้ า นบาท) ซึ่่� ง ธนาคารได้้ รัั บ รู้้�ประมาณการผลขาดทุุ น
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีฟ้้องร้้องจำำ�นวนรวม 44 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 : 73 ล้้านบาท) ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่า
ประมาณการหนี้้�สิินดัังกล่่าวเพีียงพอที่่�จะรองรัับผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีฟ้้องร้้องข้้างต้้น

46.3 ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาวโดยสามารถสรุุป
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

146

275

104

166

3 - 5 ปีี

1

3

1

2

5 - 10 ปีี

-

2

-

2

147

280

105

170

จ่่ายภายใน
ไม่่เกิิน 3 ปีี

รวม
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

46.4 ภาระผููกพัันอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่่�มกิิจการมีีภาระผููกพััน เนื่่�องจากธนาคารได้้เข้้าทำำ�สััญญาติิดตั้้�ง
และพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์กัับบริิษััทหลายแห่่ง คงเหลืือมููลค่่าที่่�ทางกลุ่่�มกิิจการจะต้้องจ่่ายภายใต้้สััญญาดัังกล่่าวโดย
สามารถสรุุปตามสกุุลเงิินได้้ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

113

112

ริิงกิิตมาเลย์์เซีีย

2

9

เหรีียญสหรััฐ

-

3

115

124

สกุุลเงิิน
บาท

รวม

47 รายการธุุรกิิจกัับกิิจการ/ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กิิจการหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�ควบคุุมหรืือถููกควบคุุมโดยธนาคารและบริิษััทย่่อยไม่่ว่่า
จะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับธนาคารและบริิษััทย่่อย รวมถึึงบริิษััทที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ถืือหุ้้�น บริิษััทย่่อย และกิิจการที่่�เป็็นบริิษััทย่่อยในเครืือเดีียวกััน นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึง
บริิษััทร่่วมและบุุคคลซึ่่�งถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับธนาคาร
และบริิษััทย่่อย ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือพนัักงานของธนาคารและบริิษััทย่่อย ตลอดทั้้�งสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
กัับบุุคคลดัังกล่่าว และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลเหล่่านั้้�น
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับธนาคารและบริิษััทย่่อยแต่่ละรายการธนาคาร
และบริิษััทย่่อยคำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มกิิจการมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามสััญญาที่่�ตกลงร่่วมกัันระหว่่างธนาคารและบริิษััทเหล่่านั้้�น ซึ่่�งรายการที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

รายงานประจำ�ปี
2563
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

ดอกเบี้้�ยรัับ

-

-

1,043

996

ค่่าธรรมเนีียมรัับ

-

-

23

31

เงิินปัันผลรัับ

-

-

745

-

-

-

1

1

-

13

-

13

443

366

443

366

131

76

131

76

2

9

2

9

15

-

15

-

403

434

403

434

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

13

13

13

13

ค่่าธรรมเนีียมจ่่าย

11

11

11

11

(12)

(12)

(12)

(12)

บริิษััทย่่อย
รายได้้ :

ค่่าใช้้จ่่าย :
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
บริิษััทใหญ่่
รายได้้ :
ดอกเบี้้�ยรัับ
ค่่าใช้้จ่่าย :
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
รายได้้ :
ค่่าธรรมเนีียมรัับ
ค่่าใช้้จ่่าย :

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่�และอุุปกรณ์์
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ยอดคงค้้างของรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีีดัังนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
ธนาคารและ
ธนาคารและ
เงิินให้้สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน สิินทรััพย์์อื่่�น เงิินรัับฝาก
(หนี้้�สิิน)
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืม
ล้้านบาท

หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad

-

762

60

-

-

947

9,755

726

-

762

60

-

-

947

9,755

726

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

70

-

-

-

10

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

43

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

629

-

-

-

-

-

-

22

674

-

-

-

-

-

-

1

400

-

-

5

-

71

-

23

1,703

15

-

48

40

-

819

-

432

-

-

7

40

-

819

-

432

-

-

7

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายงานประจำ�ปี
2563

311

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
ธนาคารและ
ธนาคารและ
เงิินให้้สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน สิินทรััพย์์อื่่�น เงิินรัับฝาก
(หนี้้�สิิน)
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืม
ล้้านบาท

หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad

-

461

-

7

-

212

9,037

68

-

461

-

7

-

212

9,037

68

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

-

141

-

-

52

-

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

-

-

-

94

-

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

1,271

-

-

-

-

-

-

27

639

-

-

-

-

-

-

1

159

-

-

10

-

-

141

29

2,069

150

-

10

221

-

876

-

542

-

-

1

221

-

876

-

542

-

-

1

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

312 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
ธนาคารและ
ธนาคารและ
เงิินให้้สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน สิินทรััพย์์อื่่�น เงิินรัับฝาก
(หนี้้�สิิน)
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืม
ล้้านบาท

หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดยธนาคารโดยตรง
บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

30,805

-

-

2

92

-

-

-

2,135

-

-

5

59

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

32,940

-

-

7

194

-

-

-

-

762

60

-

-

947

9,755

726

-

762

60

-

-

947

9,755

726

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

70

-

-

-

10

-

-

CIMB Islamic Bank Bhd

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd

-

-

-

-

-

-

-

43

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

629

-

-

-

-

-

-

22

674

-

-

-

-

-

-

1

400

-

-

5

-

71

-

23

1,703

15

-

48

32

-

819

-

428

-

-

7

32

-

819

-

428

-

-

7

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายงานประจำ�ปี
2563

313

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
รายการ
รายการ
ระหว่่าง
ระหว่่าง
ธนาคารและ
ธนาคารและ
เงิินให้้สิินเชื่่�อ ตลาดเงิิน
ตลาดเงิิน
คงค้้าง (สิินทรััพย์์) ภาระผููกพััน สิินทรััพย์์อื่่�น เงิินรัับฝาก
(หนี้้�สิิน)
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืม
ล้้านบาท

หนี้้�สิินอื่่�น
ล้้านบาท

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดยธนาคารโดยตรง
บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้ จำำ�กััด

30,291

-

2,150

1

24

-

-

8

3,775

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

34,066

-

2,150

2

97

-

-

8

-

461

-

7

-

212

9,037

68

-

461

-

7

-

212

9,037

68

CIMB Bank Plc, Cambodia

-

-

141

-

-

52

-

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

-

-

-

94

-

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

1,271

-

-

-

-

-

-

27

639

-

-

-

-

-

-

1

159

-

-

10

-

-

141

29

2,069

150

-

10

216

-

876

-

538

-

-

1

216

-

876

-

538

-

-

1

บริิษััท เวิิลด์์ลีีส จำำ�กััด
บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด

บริิษััทใหญ่่
CIMB Bank Berhad

บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซีีจีีเอส-ซีีไอเอ็็มบีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ สาทร จำำ�กััด

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

314 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมีีภาระผููกพัันจากสััญญาอนุุพัันธ์์ทางการเงิินกัับกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันดัังนี้้�
พ.ศ. 2563
เงินบาท
ล้านบาท

เงิินตรา
ต่่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่

48,150

4,325

52,475

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

34,230

10,723

44,953

- สัญญาซื้อ

-

11,863

11,863

- สัญญาขาย

-

75

75

- สัญญาซื้อ

-

8,254

8,254

- สัญญาขาย

-

188

188

-

30

30

1,800

3,875

5,675

- สัญญาซื้อ

-

91

91

- สัญญาขาย

-

49

49

สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

-

1

1

บริษัทใหญ่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน
- สัญญาซื้อ
อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

รายงานประจำ�ปี
2563

315

พ.ศ. 2562
เงินบาท เงินตราต่างประเทศ
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

บริิษััทใหญ่่
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
- รัับอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

28,015

5,850

33,865

- รัับอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

41,210

3,085

44,295

- สััญญาซื้้�อ

-

14,661

14,661

- สััญญาขาย

-

95

95

- สััญญาซื้้�อ

-

11,694

11,694

- สััญญาขาย

-

437

437

- สััญญาซื้้�อ

-

45

45

- สััญญาขาย

-

41

41

-

53

53

1,800

4,493

6,293

- สััญญาซื้้�อ

-

3

3

- สััญญาขาย

-

10

10

สััญญาติิดตั้้�งและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์

-

1

1

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย

สิินค้้าโภคภััณฑ์์

ตราสารสิิทธิิที่่�อ้้างอิิงหน่่วยลงทุุนของกองทุุน
- สััญญาซื้้�อ
อนุุพัันธ์์ด้้านเครดิิต
- สััญญาขาย
บริิษััทภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศทัันทีีและล่่วงหน้้า

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายแก่่กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารสำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

558

564

518

518

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�น ๆ

21

25

20

23

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

26

42

26

42

605

631

564

583

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายแก่่กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ

316 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

หุ้้�นของบริิษััท CIMB Group Holdings Berhad

พ.ศ. 2563
พัันหน่่วย

พ.ศ. 2562
พันหน่วย

1,191

1,095

ผลประโยชน์์อื่่�นที่่�จ่่ายแก่่กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ
ธนาคารไม่่มีีการจ่่ายผลประโยชน์์อื่่�นแก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร นอกเหนืือจากผลประโยชน์์ที่่�พึึงจ่่ายตามปกติิ ซึ่่�งได้้แก่่
เบี้้�ยประชุุมกรรมการ บำำ�เหน็็จกรรมการ (ถ้้ามีี) ภาษีีเงิินได้้ เงิินเดืือนและโบนััส (ถ้้ามีี) และผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�จ่่าย
โดยให้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

48 การเสนอข้้อมููลทางการเงิินจÓแนกตามส่่วนงาน
ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน สรุุปได้้ดัังนี้้�
ภาครายย่่อย
ภาครายย่่อย ให้้บริิการทางการเงิินกัับประชาชนทั่่�วไปและลููกค้้าพาณิิชย์์ธนกิิจ ซึ่่�งได้้แก่่ บริิการด้้านช่่องทางการจำำ�หน่่าย
และกระจายสิินค้้าแก่่ผู้้�บริิโภคและการให้้บริิการทางการเงิินแก่่ลููกค้้ารายย่่อย ลููกค้้าส่่วนบุุคคล
ภาคธุุรกิิจ
ภาคธุุรกิิจประกอบไปด้้วยสายวาณิิชธนกิิจ สายบรรษััทธุุรกิิจ และสายบริิหารเงิินและการตลาด
สายวาณิิชธนกิิจ เป็็นการให้้บริิการด้้านที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ธุุรกรรมในตลาดตราสารทุุนและการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์
สายบรรษััทธุุรกิิจ และสายบริิการเงิินและการตลาด เป็็นบริิการทางด้้านการให้้สิินเชื่่�อภาคธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์ การบริิการ
ทางด้้านการรัับฝากเงิิน การบริิหารธุุรกรรมทางการเงิิน การบริิหารเงิินและการตลาด
อื่่�นๆ
อื่่�น ๆ เป็็นฝ่่ายที่่�รัับผิิดชอบดููแลการดำำ�เนิินงานของระบบงานส่่วนกลาง และส่่วนสนัับสนุุน ศููนย์์ต้้นทุุน และส่่วนที่่�ไม่่แสวง
ผลกำำ�ไรและธุุรกิิจอื่่�นซึ่่�งไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ

รายงานประจำ�ปี
2563

317

ข้้อมููลทางการเงิินในงบการเงิินรวมจำำ�แนกตามส่่วนงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็็นดัังนี้้�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
รายการ
ตัดบัญชี งบการเงิินรวม
ล้านบาท
ล้้านบาท

ภาครายย่อย
ล้านบาท

ภาคธุรกิจ
ล้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

8,170

2,287

483

-

10,940

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

965

340

(42)

(7)

1,256

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

1,757

807

927

(760)

2,731

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ

(6,598)

(1,421)

(894)

14

(8,899)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(4,205)

(1,077)

800

14

(4,468)

(15)

(161)

(93)

-

(269)

74

775

1,181

(739)

1,291

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก

ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
รายการ
ตััดบััญชีี งบการเงิินรวม
ล้้านบาท
ล้้านบาท

ภาครายย่่อย
ล้้านบาท

ภาคธุุรกิิจ
ล้้านบาท

อื่่�นๆ
ล้้านบาท

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิจากลููกค้้าภายนอก

8,154

2,617

822

-

11,593

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

1,803

265

43

(21)

2,090

1,125

(161)

121

(8)

1,077

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

(7,292)

(1,623)

(455)

(8)

(9,378)

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

(2,366)

(167)

(342)

82

(2,793)

(314)

(205)

(52)

-

(571)

1,110

726

137

45

2,018

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี
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รายงานประจำ�ปี
2563
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6,716
34,427
61,544
217,576
194,150
47,668
28,949
19,449

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

404,421

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

สินทรัพย์รวม

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

23,819

24,423

43,394

199,132

224,522

86,796

-

6,206

386,904

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

ธุรกิจธนาคาร

-

-

32,935

-

37,171

2

-
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38,829

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

2,000

-

34,060

-

41,229

2

-

250

42,745

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

ธุรกิจให้เช่าซื้อ

-

-

-

-

-

-

-

43

43

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

-

-

-

-

-

-

-

63

63

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

ธุรกิจอื่น

-

-

(32,935)

(194)

(32,903)

-

-

(194)

(36,044)

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

-

-

(34,060)

(97)

(33,726)

-

-

(97)

(36,039)

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

รายการตัดบัญชี

19,449

28,949

47,668

193,956

221,844

61,546

34,427

6,885

407,249

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

25,819

24,423

43,394

199,035

232,025

86,798

-

6,422

393,673

พ.ศ. 2562
ล้้านบาท

งบการเงินรวม

49 มููลค่่ายุุติิธรรม
49.1 การประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังนี้
ข้้อมููลระดัับที่่� 1 :	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินอ้้างอิิงจากราคาเสนอซื้้�อปััจจุุบััน/ราคาปิิดที่่�อ้้างอิิงจาก
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
ข้้อมููลระดัับที่่� 2 : 	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินวััดมููลค่่าโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าซึ่่�งใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถ
สัังเกตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและอ้้างอิิงจากประมาณการของกิิจการเองมาใช้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
ข้้อมููลระดัับที่่� 3 :	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินวััดมููลค่่าโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าซึ่่�งไม่่ได้้มาจากข้้อมููล
ที่่�สัังเกตได้้ในตลาด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน

-

34,427

-

34,427

-

39,796

-

39,796

52

-

26

78

-

57,561

-

57,561

52

131,784

26

131,862

ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

-

28,949

-

28,949

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

57,221

-

57,221

-

86,170

-

86,170

เงินลงทุนในตราสารหนี้ทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

รวมหนี้สิน
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า

-

21,350

-

21,350

เงิินลงทุุนที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม

-

11,418

-

11,418

64

34,382

-

34,446

-

43,459

-

43,459

64

110,609

-

110,673

มููลค่่ายุุติิธรรม

-

24,423

-

24,423

ตราสารอนุุพัันธ์์

-

44,660

-

44,660

-

69,083

-

69,083

เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ตราสารอนุุพัันธ์์
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้แสดงด้้วย

รวมหนี้้�สิิน

ตารางต่่ อ ไปนี้้� แ สดงถึึ ง สิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ วัั ด มูู ล ค่่ า ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมซึ่่� ง มีีมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

919

-

-

919

4,940

1,945

-

6,885

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

22,966

-

22,966

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

220,317

-

220,317

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

16,051

-

16,051

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

697

-

697

5,859

262,976

-

267,835

เงิินรัับฝาก

-

193,975

-

193,975

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

47,668

-

47,668

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

256

-

256

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

19,734

-

19,734

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

12,111

-

12,111

-

273,744

-

273,744

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

รวมหนี้้�สิิน

รายงานประจำ�ปี
2563
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

1,352

-

-

1,352

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

3,557

2,865

-

6,422

ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

-

20,545

-

20,545

เงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

-

29

29

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

230,012

-

230,012

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

14,968

-

14,968

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

972

-

972

4,909

269,362

29

274,300

เงิินรัับฝาก

-

199,122

-

199,122

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

43,394

-

43,394

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

269

-

269

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

26,069

-

26,069

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

9,158

-

9,158

รวมหนี้้�สิิน

-

278,012

-

278,012

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สิินทรััพย์์
เงิินสด

918

-

-

918

4,771

1,945

-

6,716

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

22,964

-

22,964

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

-

216,202

-

216,202

เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

16,051

-

16,051

สิินทรััพย์์อื่่�น

-

414

-

414

5,689

257,576

-

263,265

เงิินรัับฝาก

-

194,169

-

194,169

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

-

47,668

-

47,668

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

-

256

-

256

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

-

19,734

-

19,734

เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์

-

12,111

-

12,111

รวมหนี้้�สิิน

-

273,938

-

273,938

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

รายงานประจำ�ปี
2563
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สิินทรััพย์์
เงินสด

1,351

-

-

1,351

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3,341

2,865

-

6,206

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

-

20,543

-

20,543

เงินลงทุนทั่วไป

-

-

29

29

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

-

222,814

-

222,814

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

14,968

-

14,968

สินทรัพย์อื่น

-

919

-

919

4,692

262,109

29

266,830

เงินรับฝาก

-

199,219

-

199,219

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

-

43,394

-

43,394

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

-

269

-

269

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

24,065

-

24,065

เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

-

9,158

-

9,158

-

276,105

-

276,105

รวมสินทรัพย์
หนี้้�สิิน

รวมหนี้สิน

วิิธีีการและข้้อสมมติิฐานที่่�กลุ่่�มกิิจการได้้ใช้้ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินตามที่่�ได้้เปิิดเผยมีีดัังนี้้�
เงิินสดและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินสดและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (สิินทรััพย์์) ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิิน
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนสุุทธิิได้้คำำ�นวณตามวิิธีีการที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.3.1 ยกเว้้นการ
ประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�
กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น จะถููกแสดงด้้วยราคาตลาดหรืือราคาที่่�สามารถ
สัังเกตได้้จากตลาด หากไม่่พบกลุ่่�มกิิจการจะบัันทึึกด้้วยประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนในอนาคต คิิด
ลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตลาดที่่�ปรัับปรุุงด้้วยอััตราความเสี่่�ยงของแต่่ละกิิจการแล้้ว
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยปรัับตามอััตราตลาดประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีี
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตหรืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต คำำ�นวณจาก
มููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสด คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยของเงิินให้้สิินเชื่่�อในตลาด ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน
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มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ประมาณตามมููลค่่า
ตามบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
สิินทรััพย์์อื่่�น - ลููกหนี้้�ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน มููลค่่ายุุติิธรรมคำำ�นวณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสด คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน เงิินวางหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ มููลค่่ายุุติิธรรมถืือตามจำำ�นวนเงิิน
ที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
เงิินรัับฝาก
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินรัับฝากที่่�ครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีี ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน ส่่วนเงิินรัับฝาก
ที่่�ครบกำำ�หนดตั้้�งแต่่ 1 ปีีเป็็นต้้นไป จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมด้้วยการคิิดลดของกระแสเงิินสดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
ที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกััน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (หนี้้�สิิน)
มููลค่่ายุุติิธรรมของรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน) ถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
มููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถามถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณจากราคาซื้้�อ-ขายในตลาด หรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หนี้้�สิินอื่่�น
หนี้้�สิินอื่่�น - เงิินรัับหลัักประกัันของตราสารอนุุพัันธ์์ มููลค่่ายุุติิธรรมถืือตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน

49.2 เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าสำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับที่่� 2
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน และเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2 วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้วิิธีีคิิดลด
กระแสเงิินสด ซึ่่�งเป็็นการคิิดลดกระแสเงิินสดตามสััญญาโดยใช้้อััตราคิิดลงที่่�คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�สัังเกตได้้จากตลาด
ของอััตราที่่�มีีการเสนอซื้้�อขายกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับตราสารหนี้้�ของผู้้�ออกตราสารนั้้�น
ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อค้้า ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการบััญชีีป้้องกัันความสี่่�ยง และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนด
ให้้แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2 ได้้แก่่ สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า สััญญา
แลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง สััญญาซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศล่่วงหน้้า วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยอ้้างอิิงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศซึ่่�งมีีการเสนอซื้้�อขายกัั
นในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง และตั๋๋�วแลกเงิินแบบ accreting ที่่�มีี
อนุุพัันธ์์แฝง วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยอ้้างอิิงจากอััตราดอกเบี้้�ยล่่วงหน้้าซึ่่�งได้้มาจากเส้้นอััตราผลตอบแทน (yield curve)
ที่่�สัังเกตได้้ การคิิดลดไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�
ในระดัับที่่� 2

รายงานประจำ�ปี
2563

325

49.3 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้อย่่างมีีสาระสำำ�คััญ (ข้้อมููลระดัับที่่� 3)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น/เงิินลงทุุนทั่่�วไป
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

ยอดต้้นปีี

29

30

ขาดทุุนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(3)

(1)

ยอดปลายปีี

26

29

กลุ่่�มกิิจการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งอยู่่�ในระดัับที่่� 3
โดยใช้้เทคนิิคการเทีียบเคีียงมููลค่่าของบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการพิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่ามีีสถานะทางการเงิินที่่�เทีียบเคีียงกัับตราสารทุุนดัังกล่่าว
ตารางต่่อไปนี้้�แสดง สรุุปข้้อมููลเชิิงปริิมาณของข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการจััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ที่่�เป็็นข้้อมููลระดัับ 3
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2563
ล้้านบาท
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า นกำำ�ไรขาดทุุ น
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น/ เงิินลงทุุนทั่่�วไป

ช่วงของข้อมูล

พ.ศ. 2562 ข้อมูลที่ไม่สามารถ
ล้านบาท
สังเกตได้

พ.ศ. 2563
ล้้านบาท

พ.ศ. 2562
ล้านบาท

มููลค่่า
สิินทรััพย์์สุุทธิิ

0.05-21

-

25

-

ตารางต่่อไปนี้้�แสดง ความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้กัับมููลค่่ายุุติิธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น/ เงิินลงทุุนทั่่�วไป
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ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สัังเกตได้้
มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิ

การเคลื่อนไหว

การเพิ่มขึ้นของ
สมมติฐาน
พ.ศ. 2563

การลดลงของ
สมมติฐาน
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 0.50

ลดลง
ร้อยละ 0.50

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.50

50 เหตุุการณ์์สÓคััญระหว่่างปีีที่่�รายงาน
เมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2563 ได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (“COVID-19”) เริ่่�มมีีความรุุนแรงและ
ส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจ ลููกค้้าของธนาคาร และประชาชนทั่่�วไปในวงกว้้าง ทั้้�งนี้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ออกแนวทาง
ในการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยและมาตรการการให้้
ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 กัับสถาบัันการเงิิน สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินอื่่�น รวมถึึงรััฐบาลได้้มีีการประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจากการระบาดของ COVID-19
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการได้้ให้้การช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ตามมาตรการช่่วยเหลืือของธนาคารแห่่งประเทศไทย
เช่่น ขยายระยะเวลาการผ่่อนชำำ�ระ ลดอััตราดอกเบี้้�ย หรืือ ปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� ให้้เหมาะสมตามสถานะของลููกหนี้้�
ซึ่่�งการช่่วยเหลืือดัังกล่่าวถืือเป็็นการแก้้ไขสััญญาส่่งผลให้้กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มกิิจการได้้ให้้การช่่วยเหลืือลููกหนี้้� คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 22.5 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ
โดยการช่่วยเหลืือสำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่�อรายย่่อยคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 12.8 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ และ
สำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่�อธุุรกิิจคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 9.7 ของยอดสิินเชื่่�อรวมของกลุ่่�มกิิจการ
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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

328 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ºØ¤¤Å/áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â:
ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÃÑº½Ò¡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«ÇÍàµÍÃàÎŒÒÊ
¤Ùà»ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨Ó¡Ñ´
ที่อยู:
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
ชั้น 15 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทุนที่ออกและชำระแลว
17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอย
สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาท)
ประกอบดวยหุนสามัญ 34,822,261,748 หุน
(สามหมื่นสี่พันแปดรอยยี่สิบสองลานสองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน) มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)
หุนบุร�มสิทธิ -ไมมี-

โทรศัพท:
0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร:
0-2286-5050
โดย:
- นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
- นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
- นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾Â
ทุนจดทะเบียน
17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอย
สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบงออกเปน
หุนสามัญ:
34,822,261,748 หุน
(สามหมื่นสี่พันแปดรอยยี่สิบสองลาน
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

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

หุนบุร�มสิทธิ`:
-ไมมี-
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำ�หน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถืือ ร้้อยละ

ชนิิดของหุ้้�น

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

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

2. บริิษััท ซีีทีี คอลล์์ จำำ�กััด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่่า ชั้้�น 21
ถ. พญาไท แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2626-7070

ติิดตามทวงหนี้้�
และเรีียกเก็็บหนี้้�

หุ้้�นสามััญ

385,000

384,993

99.99

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

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

100,000,000

99,999,998

99.99

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

ผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิก

หุ้้�นสามััญ

83,332

31,410

37.69

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

บริิษััทเฉพาะกิิจ

หุ้้�นสามััญ

10,000

1,282

12.82

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

โรงแรม

หุ้้�นสามััญ

33,909

3,390

10.00

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

ผลิิตอาหาร
กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป

หุ้้�นสามััญ

10,000,000

1,000,000

10.00

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

จำำ�หน่่าย
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า

หุ้้�นสามััญ

40,000,000

4,000,000

10.00

9. บริิษััท พีี .ซีี. พััฒนาทรััพย์์ จำำ�กััด (เลิิกกิิจการ)
1600 ถ. เพชรบุุรีีตััดใหม่่ มัักกะสััน ราชเทวีี กรุุงเทพฯ

การพาณิิชย์์

หุ้้�นสามััญ

10,000

9,993

99.93

10. บริิษััท จััดหางานเอ็็กเสคิิวทิิฟแมเน็็จเม้้นท์์ เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด (ล้้มละลาย) ให้้เช่่าสำำ�นัักงาน
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุุงเทพฯ อุุปกรณ์์และ
โทรศััพท์์ 0-2689-2626
เฟอร์์นิิเจอร์์

หุ้้�นสามััญ

2,000

340

17.00

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

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

2,000,000

200,000

10.00

12. บริิษััท ทีี.พีี .เอฟ. ลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (ล้้มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานีี ชั้้�น25 ถ. สาทรเหนืือ
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

ลีีสซิ่่�ง

หุ้้�นสามััญ

6,000,000

600,000

10.00

13. บริิษััท ยููทีีเอ็็มแอดไวเซอรรีีแอนด์์แคปปิิตอลแมเน็็จเม็็นท์์ จำำ�กััด
(บริิษััทร้้าง)
44 ถ. หลัังสวน แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ

ที่่�ปรึึกษา

หุ้้�นสามััญ

100,000

10,000

10.00

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

อสัังหาริิมทรััพย์์ หุ้้�นสามััญ

500,000

499,999

99.99

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

จำำ�หน่่าย
อะไหล่่รถ

หุ้้�นสามััญ

6,500,000

650,000

10.00

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

หุ้้�นสามััญ

20,000,000

2,000,000

10.00

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

หุ้้�นสามััญ

240,000

40,000

16.67

ผู้้�ประเมิินราคา หุ้้�นสามััญ
อสัังหาริิมทรััพย์์

20,000

2,000

10.00

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

ประเภทธุุรกิิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

800,000,000 799,999,994

99.99
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ไม่่มีี

ไม่่มีี

2. 	ตราสารด้้ อ ยสิิ ท ธิิ เ พื่่� อ นัั บ เป็็ น ร้้อยละ 5.20 ต่่อปีี 29 มีีนาคม 2571
เงิินกองทุุนประเภทที่่� 21/

อััตราดอกเบี้้�ย

การไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด
ในแต่่ละชุุดของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้สิิทธิิในการซื้้�อ ผู้้�ออกตราสาร
ด้้ อ ยสิิ ท ธิิ ส ามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม จำำ�นวนแต่่ ไ ม่่ ร วมจำำ�นวนเงิิ น ต้้ น
ในวัั น ใช้้ สิิ ท ธิิ โดยต้้ อ งได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากธปท. และเสนอให้้ ธ ปท. พิิจารณา
ก่่อนวัันเรีียกใช้้สิิทธิิ 30 วััน (รวมดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย แต่่ไม่่รวม
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ ถ อนของผู้้�ออกตราสารด้้ อ ยสิิ ท ธิิ แ ต่่ ล ะชุุ ด ใดๆ ไม่่ ส่่ ง ผลต่่ อ การไถ่่ ถ อน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอนหรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสารทาง
การเงิินอื่่�นๆที่่�เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่าตราสารด้้อยสิิทธิิที่่�จะถููกไถ่่ถอนทั้้�งทัันทีีหรืือ
ก่่อนหน้้า และ 2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความ
สามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

การไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด
ในแต่่ละชุุดของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้สิิทธิิในการซื้้�อ ผู้้�ออกตราสาร
ด้้ อ ยสิิ ท ธิิ ส ามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม จำำ�นวนแต่่ ไ ม่่ ร วมจำำ�นวนเงิิ น ต้้ น
ในวัั น ใช้้ สิิ ท ธิิ โดยต้้ อ งได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากธปท. และเสนอให้้ ธ ปท. พิิจารณา
ก่่อนวัันเรีียกใช้้สิิทธิิ 30 วััน (รวมดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย แต่่ไม่่รวม
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ ถ อนของผู้้�ออกตราสารด้้ อ ยสิิ ท ธิิ แ ต่่ ล ะชุุ ด ใดๆ ไม่่ ส่่ ง ผลต่่ อ การไถ่่ ถ อน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอนหรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสารทาง
การเงิินอื่่�นๆที่่�เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่าตราสารด้้อยสิิทธิิที่่�จะถููกไถ่่ถอนทั้้�งทัันทีีหรืือ
ก่่อนหน้้า และ 2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความ
สามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

หลััก เงื่่�อนไข
ประกััน ข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ

1. 	ตราสารด้้ อ ยสิิ ท ธิิ เ พื่่� อ นัั บ เป็็ น ร้้อยละ 5.35 ต่่อปีี 11 กรกฎาคม 2569
เงิินกองทุุนประเภทที่่� 21/

ประเภทหลัักทรััพย์์

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอน

การออกตราสารหนี้ของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้� (Moody’s/
Fitch Ratings)

390 ล้านริงกิตมาเลเซีย อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้� AA3 โดย
RAM Rating Services
Berhad

570 ล้านริงกิตมาเลเซีย อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้� AA3 โดย
RAM Rating Services
Berhad

จำำ�นวนและมููลค่่า
ที่่�ยัังไม่่ได้้ไถ่่ถอน
ณ 31 ธัันวาคม 2563

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ผู้้�แทน
ผู้้�ถืือ
หุ้้�นกู้้�
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อััตราดอกเบี้้�ย

หมายเหตุุ

1/

ไม่่มีี

การไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด
ในแต่่ละชุุดของตราสารด้้อยสิิทธิิ ถ้้ามีีการเรีียกใช้้สิิทธิิในการซื้้�อ ผู้้�ออกตราสาร
ด้้ อ ยสิิ ท ธิิ ส ามารถไถ่่ ถ อนและยกเลิิ ก ได้้ เ ต็็ ม จำำ�นวนแต่่ ไ ม่่ ร วมจำำ�นวนเงิิ น ต้้ น
ในวัั น ใช้้ สิิ ท ธิิ โดยต้้ อ งได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากธปท. และเสนอให้้ ธ ปท. พิิจารณา
ก่่อนวัันเรีียกใช้้สิิทธิิ 30 วััน (รวมดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย แต่่ไม่่รวม
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ)
การไถ่่ ถ อนของผู้้�ออกตราสารด้้ อ ยสิิ ท ธิิ แ ต่่ ล ะชุุ ด ใดๆ ไม่่ ส่่ ง ผลต่่ อ การไถ่่ ถ อน
ของชุุดอื่่�นๆ โดย 1. แผนการไถ่่ถอนหรืือการทดแทนจะต้้องรวมตราสารทาง
การเงิินอื่่�นๆที่่�เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่าตราสารด้้อยสิิทธิิที่่�จะถููกไถ่่ถอนทั้้�งทัันทีีหรืือ
ก่่อนหน้้า และ 2. การออกตราสารทางการเงิินอื่่�นๆทดแทนจะไม่่ส่่งผลต่่อความ
สามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ออกตราสาร

หลััก เงื่่�อนไข
ประกััน ข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ

เป็็นตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงของกระแสเงิินสด 570 ล้้านริิงกิิต 390 ล้้านริิงกิิต และ 550 ล้้านริิงกิิต

3. 	ตราสารด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิิน ร้้อยละ 4.15 ต่่อปีี 6 กรกฎาคม 2572
กองทุุนประเภทที่่� 21/

ประเภทหลัักทรััพย์์

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอน

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

550 ล้านริงกิตมาเลเซีย อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ของหุ้้�นกู้้� AA3 โดย
RAM Rating Services
Berhad

จำำ�นวนและมููลค่่า
ที่่�ยัังไม่่ได้้ไถ่่ถอน
ณ 31 ธัันวาคม 2563
ไม่่มีี

ผู้้�แทน
ผู้้�ถืือ
หุ้้�นกู้้�

รายงานการเปรีียบเทีียบการถืือหุ้้�นบริิษััทในเครืือของคณะกรรมการธนาคารและผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เปรีียบเทีียบกัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายละเอีียด

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธ.ค. 63 (หุ้้�น) 31 ธ.ค. 62 (หุ้้�น)

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

นายสุุธีีร์์ โล้้วโสภณกุุล		
รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
- บจ. เวิิลด์์ลีีส
- บจ. ซีีทีี คอลล์์
- บจ. ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้

1
6
2

1
6
2

-

นายเศรษฐจัักร ลีียากาศ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน		
- บจ. ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้

2

2

-

นางสาวอรอนงค์์ อุุดมก้้านตรง
ผู้้�บริิหารผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อรายย่่อยและผลิิตภััณฑ์์บััตรเครดิิต	
- บจ. ซีีทีี คอลล์์

1

1

-

นายธนิิต อ่่อนนุุช
ผู้้�บริิหารจััดซื้้�อจััดจ้้างและบริิหารสำำ�นัักงาน
- บจ. ซีีไอเอ็็มบีี ไทย ออโต้้

2

2

-

รายงานประจำ�ปี
2563

333

เขตนครหลวงและปริ ม ณฑล

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เยาวราช

02-233-8696, 02-234-4002,
02-234-2552, 02-234-4527,
02-234-6731
02-221-1333, 02-224-8162-3
02-223-2650, 02-223-6624,
02-224-7021
02-234-6209, 02-234-6435,
02-234-9884
02-286-0149, 02-286-5388,
02-286-5761
02-712-3185-8
02-673-7035-6
02-626-7101-3
02-391-4789-91
02-047-0330-1

02-266-4309

ราชวงศ์์
มหานาค
บางรััก
ลุุมพิินีี
กล้้วยน้ำำ��ไท
เซ็็นทรััล พลาซา พระราม 3
ถนนหลัังสวน
ทองหล่่อ
พาราไดซ์์ พาร์์ค
ศรีีนคริินทร์์
สีีลม คอมเพล็็กซ์์
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02-231-3302, 083-927-3713,
083-927-3721, 083-927-3723

02-2223190
02-2247022
02-2335020
02-2860223
02-712-3189
02-6737037
02-6267104
02-3914790
02-0470332
02-231-3303

เขตนครหลวงและปริ ม ณฑล

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เซ็็นทรััล พลาซ่่า แกรนด์์
พระราม 9

02-160-3490-2

02-160-3493

อิิมพิิเรีียล เวิิลด์์ สำำ�โรง
เซ็็นทรััล พลาซา บางนา
วัังหิิน
เมกาบางนา
สยามพารากอน
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
ซีี.พีี.ทาวเวอร์์ 2
ท่่าเตีียน
บางบอน

02-380-6883-4
02-745-7314-5
02-942-6206-8
02-105-1205-8
02-610-9742-5
02-264-3542-3, 02-248-4531

02-380-6894
02-745-7316
02-942-6218
02-105-1209
02-610-9746
02-248-4531

02-222-4323, 02-224-8165
02-416-8277-8,
02-894-4075-6
02-872-4307-8
02-477-7287-8
02-884-6725-7
02-527-8643-4
02-455-3515, 02-413-0739
02-511-4353, 02-512-1716, 02512-1719

02-224-8164
02-416-8279

เซ็็นทรััล พลาซา พระราม 2
เดอะมอลล์์ ท่่าพระ
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ถนนรััตนาธิิเบศร์์
เดอะมอลล์์ บางแค
บางเขน

รายงานประจำ�ปี
2563

02-872-4309
02-477-7289
02-884-6728
02-527-8723
02-803-8609
02-511-4320
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เขตนครหลวงและปริ ม ณฑล

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

แฟชั่่�น ไอส์์แลนด์์
ซัันทาวเวอร์์ส
ถ.วิิภาวดีีรัังสิิต
ฟิิวเจอร์์ พาร์์ค รัังสิิต
วงศ์์สว่่าง ทาวน์์ เซ็็นเตอร์์
เดอะมอลล์์ บางกะปิิ
สยามพารากอน ซีีนีีเพล็็กซ์์

02-947-5188, 02-947-5189
02-617-7617-8

02-947-5190
02-617-7619

02-958-5310-2
02-913-9783-5
02-704-9156-8
065-935-3671

02-958-5313
02-913-9786
02-704-9159
-

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เซ็็นทรััลเฟสติิวััล อีีสต์์วิิลล์์
นครปฐม

02-553-6250-2
034-254-233, 034-280-198,
034-254-233
032-425-148
034-711-442, 034-712-429
034-810-955-6

02-553-6253
034-251-028

พื้น ที่ภ าคกลาง

เพชรบุุรีี
สมุุทรสงคราม
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
สมุุทรสาคร
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032-428-227
034-724-046
034-810-957

พื้น ที่ภ าคตะวั น ออก

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
หััวหิิน
ชลบุุรีี
ระยอง
แปซิิฟิิคพาร์์คศรีีราชา
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
ถนนพััทยาสาย 3
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
บ่่อวิิน
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
เทสโก้้ โลตััส พลััส มอลล์์
อมตะนคร
ศููนย์์ธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
เทสโก้้ โลตััส ชลบุุรีี

032-531-461-2

032-531-463

038-283-184-6
038-611-220, 038-611-588-9
038-771-480-1
038-488-140-1

038-283-187
038-614-870
038-771-482
038-488-142

038-182-517-9,
038-198-738-740
082-928-8457

-

065-523-4558

-

รายงานประจำ�ปี
2563

-
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พื้น ที่ภ าคเหนื อ

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เชีียงใหม่่
นครสวรรค์์
พิิษณุุโลก
เชีียงราย
เซ็็นทรััลแอร์์พอร์์ตเชีียงใหม่่
ลำำ�ปาง

053-418-338-9
056-222-939
055-252-199, 055-252-179
053-714-029-30
053-284-447-8
054-323-883-4, 054-323-902-3

053-287-070
056-224-182
055-244-061
053-715-905
053-284-449
054-323-907

พื้น ที่ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ขอนแก่่น
อุุบลราชธานีี
อุุดรธานีี
นครราชสีีมา

043-322-677-8
045-284-224-5, 045-313-395
042-223-248-9, 042-344-097
044-244-133, 044-244-153

043-221-731
045-313-467
042-247-184
044-258-161
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พื้น ที่ภ าคใต้

ชื่่�อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ภููเก็็ต

076-211-501, 076-217-153,
076-258411

076-211-502

สงขลา
หาดใหญ่่
เซ็็นทรััลเฟสติิวััลภููเก็็ต

074-311-906, 074-324-050-1
074-235-777, 074-225-606-8
076-367-008-9

074-314-391
074-245-011
076-367-010

รายงานประจำ�ปี
2563
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ศูนย์ธุรกิจ

ศููนย์์ธุุรกิิจ

โทรศััพท์์

โทรสาร

ศููนย์์ธุุรกิิจนครราชสีีมา
ศููนย์์ธุุรกิิจขอนแก่่น
ศููนย์์ธุุรกิิจอุุดรธานีี
ศููนย์์ธุุรกิิจอุุบลราชธานีี
ศููนย์์ธุุรกิิจชลบุุรีี
ศููนย์์ธุุรกิิจพิิษณุุโลก
ศููนย์์ธุุรกิิจเชีียงใหม่่
ศููนย์์ธุุรกิิจสุุราษฎร์์ธานีี
ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่

044-258-162, 044-262-447
043-220-925, 043-220-812
042-343-846 , 042-343-856-7
045-284-225, 045-313-395
038-781-365-6
055-252-199 ต่อ 24 - 25
053-211-633, 053-214-035
077-213-640 , 077-213-643
074-233-037 , 074-245-011

044-258-161
043-221-731
042-247-184
045-313-467
038-782-166

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

053-287-078
077-273-575
074-225-151

www.cimbthai.com

