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โครงการและกิจกรรมด�าน CSR

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557



ธนาคารยังคงดําเนินโครงการและกิจกรรมดาน CSR ภายใตแนวคิดหลักท่ีมุงใหความสําคัญตอการประสานเครือขายความรวมมือ
และการเชือ่มโยงกัน เพือ่เพิม่พลงัในการทาํดตีอบแทนตอสงัคมไทย ธนาคารจงึไดเชญิชวนลูกคาของธนาคารในภูมภิาคตางๆ ตลอด
จนพันธมิตรจากองคกรภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และพนักงาน เขารวมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร โดยนับ
เปนมิติสําคัญของความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงและพนักงานธนาคาร ซึ่งเปน
อกีหนึง่ฟนเฟองสาํคญัทีจ่ะผลกัดนัใหโครงการเพือ่สงัคมขององคกรดาํเนนิไปไดอยางยัง่ยนื ไมวาจะเปนการแบงปนนํา้ใจหรอืทนุทรพัย 
ตลอดจนการลงแรงในกิจกรรมจิตอาสาตางๆ 

ทั้งนี้ ในป 2557 ธนาคารไดดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR รวม 17 โครงการ โดยนับตั้งแตป 2554 เปนตนมา ธนาคารได
ดําเนินโครงการอยางตอเนื่องรวมแลวเกือบ 50 โครงการ ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา สิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการศูนยการเรียนรูคอมพิวเตอรและหองสมุดชุมชน 
เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญของชีวิต แตยังมีเยาวชนอีกมากมายท่ัว
ประเทศท่ีขาดแคลนโอกาสในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงไดให
ความสําคัญเปนพิเศษกับโครงการดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริม
ใหนักเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆ มีคอมพิวเตอร พรอมระบบอินเตอรเน็ต และ
หองสมุดที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ กาวทันตอเทคโนโลยี และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังเปนการสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ศนูยบรกิารชมุชน เพ่ือใชในการสบืคนขอมลู ตดิตามขาวสาร อนัจะเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวติและประกอบอาชีพไดอยางยัง่ยนื โดยไดรบัความรวมมอืจากสาขา
และศูนยธุรกิจในพ้ืนท่ี รวมถึงกลุมพันธมิตร เชน บริษัท มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด 
จํากัด  บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จํากัด  บริษัท มายด เอ็กซิบิท จํากัด  บริษัท 
แจมใส พบัลชิชิง่ จาํกดั และบรษิทัทีเ่ปนลกูคาของธนาคารในพืน้ทีร่วม 7 โครงการ
ในป 2557 ไดแก โรงเรียนบานวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ) อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โรงเรียนสวัสดวีทิยา อ.ขขุนัธ จ.ศรสีะเกษ โรงเรียนบานหวยสิงห อ.สงัขะ จ.สรุนิทร 
โรงเรยีนสมเดจ็พระธรีญาณมนีุ อ.ปกธงชยั จ.นครราชสมีา โรงเรยีนบานหนองนํา้เคม็ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนบานรมหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม และโรงเรียน
บานเปาปาแสด อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดจดัใหมกีารฝกอบรมเพ่ือใหความรูในการใชคอมพวิเตอร
สืบคนขอมูล สําหรับหัวหนาชุมชน และประชาชนที่สนใจรวมกวา 150 คน โดย
รวมกับ 3 โรงเรียนใน จ.นครราชสีมา ไดแก โรงเรียนบานหนองโสมง โรงเรียน
บานพลกรงั และโรงเรยีนบานดอนทแยง ซึง่ธนาคารไดทาํการมอบศนูยการเรยีนรู
คอมพิวเตอรไปกอนหนานี้ เพ่ือใหองคความรูกระจายสูชุมชนไดในวงกวางย่ิงขึ้น 
มใิชเพียงเฉพาะที่โรงเรียนเทาน้ัน 
 
โครงการ “หองเรียนวิทยาศาสตร” โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ธนาคารไดมอบชุดอุปกรณและเคร่ืองมือในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และ
การทดลองใหแกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนในตางจังหวัดที่ขาดแคลน ไดมีโอกาส
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับโรงเรียนในกทม.
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โครงการ “ศนูยเรยีนรูภาษา” โรงเรียนพมิานวทิย ถนนขาวสาร และกจิกรรม “ครัง้หน่ึงในชวีติ…ขอเปนครจูติอาสา”
นับเปนอีกหนึ่งโครงการท่ีธนาคารมีความภาคภูมิใจ ดวยการแนะนําจากผูจัดการสาขาเทเวศร โรงเรียนพิมานวิทย โรงเรียนเล็กๆ
ตั้งอยูในยานนักทองเที่ยวถนนขาวสาร ซึ่งมีความเปนมาอันยาวนานมากกวา 90 ป ธนาคารไดตอยอดเปนโครงการในการจัดทํา
หองเรียนภาษา ใหนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาของโรงเรียนไดมีหองเรียนพรอมอุปกรณที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังไดรับ
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการสนับสนุนคุณครูเพื่อสอนเสริมในวิชาที่โรงเรียนยังขาดแคลนอยู ทั้งนี้ ในวัน
สงมอบศูนยเรียนรูภาษา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ธนาคารยังไดจัดกิจกรรม “คร้ังหน่ึงในชีวิต…ขอเปนครูจิตอาสา” โดยมี
ผูบรหิารของธนาคาร นาํโดยคุณสุภคั ศวิะรักษ กรรมการผูจดัการใหญและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และ คณุณรงคชยั วองธนะวิโมกษ 
รองกรรมการผูจดัการใหญ พรอมดวยพนักงานธนาคารและบริษทัในเครือรวมประมาณ 30 คน เขารวมเปนคณุครูจติอาสาเพ่ือสอน
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ ใหแกนักเรียนของโรงเรียนอีกดวย 

โครงการ “ศูนยการเรียนรูปาใจดี” กศน. เขตหวยขวาง
โครงการจากการประสานงานรวมกนัระหวาง ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย สโมสรโรตารกีรงุเทพ - ใต และประชาคมเขตหวยขวาง โดยธนาคาร
ไดจดัพิธสีงมอบ “ ศนูยการเรียนรูปาใจดี” กศน. เขตหวยขวาง เมือ่วันท่ี 7 ตลุาคม 2557 เพือ่ให กศน. เขตหวยขวางและครู ไดมสีถานท่ีเรียน
ในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนและการสอน เปนการยกระดับคุณภาพการเรียนให ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังไดรับเกียรติจาก
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ รวมเปนพนัธมติรในการจดัสงคณุครสูอนภาษาองักฤษ และดาํเนนิการจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพ
คุณครู กศน. เขตหวยขวางอีกดวย 

โครงการ “จิตอาสา แบงปนความรัก สรางรอยยิ้ม”
นับเปนปที่ 4 ติดตอกันที่ธนาคารไดจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้น ในโอกาสวันแหงความรัก โดยเชิญชวนใหพนักงานไดรวมแบงปนนํ้าใจ
ใหกบัคนพกิารผูดอยโอกาส และนาํรายไดทัง้หมดไมหกัคาใชจาย มอบใหแกมลูนิธสิงเสริมและพฒันาคนพกิาร อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 
พรอมทั้งเชิญชวนผูบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก รวมประมาณ 80 คน เขารวมเปนจิตอาสา เพื่อทําการปรับปรุงภูมิทัศน 
(ทาสีสนามบาสเกตบอล / สนามแบดมินตัน) ทําความสะอาดหองพักและสถานท่ีของนองๆ ผูพิการใหมีสุขอนามัยที่ดี ตลอดจน
จดัเล้ียงอาหารกลางวัน พรอมมอบอุปกรณและเคร่ืองใช และกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือสรางรอยย้ิมและความสนุกสนานใหแกผูพกิาร 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

กิจกรรมวันเด็ก “Gift to Give” ณ ศูนยเยาวชนบอนไก
ธนาคารรวมกับศูนยเยาวชนบอนไก และสํานักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนยเยาวชนบอนไก เปนปที่ 4 ติดตอกัน 
โดยนอกจากซุมกจิกรรมและอาหารวางสําหรับเดก็ๆ และครอบครวัทีม่ารวมงานประมาณ 1,000 คนแลว ธนาคารยังไดมอบจกัรยาน
และของเลนตางๆ ที่ไดมาจากการบริจาคของพนักงานอีกดวย 

โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศนถนนหลังสวนและถนนสารสิน”
ธนาคารรวมกับสํานักงานเขตปทุมวัน หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการรานคา และเอกชนในพ้ืนท่ีเขตปทุมวัน ดําเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีถนนหลังสวนและถนนสารสิน โดยไดรวมกันในกิจกรรมลางทําความสะอาด ทาสีทางเทา ปลูกตนไม 
ตัดแตงกิ่งไม ตีเสนจราจร จัดเก็บสายสัญญาณตางๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และใหเปนพ้ืนท่ีนาอยู มีความเปนระเบียบ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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กิจกรรม “รวมใจบริจาคโลหิต”
ธนาคารยังคงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเปนประจําทุกไตรมาสอยางตอเน่ืองทุกป พรอมทั้งใหการสนับสนุนในโครงการ “แลงนี้ 
ไมแลงนํ้าใจดวยการใหโลหิต” ของสภากาชาดไทย รวมถึงไดเขารวมแคมเปญ “Safe blood for saving mothers บริจาคโลหิต 
พลิกวิกฤตชวยชีวิตแมและลูก” โดยในป 2557 ไดมีผูบริหาร พนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนพนักงานจากบริษัท
หางรานบริเวณใกลเคียงรวมกวา 1,100 คนเขารวมบริจาคโลหิตรวม 4 ครั้ง 

  

กิจกรรม “ออกกําลังกายดวยผาขาวมา”
ธนาคารรวมกับมูลนิธิหมอชาวบาน สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุในชุมชนเมือง ดวยตระหนักถึงความสําคัญดานสุขภาพของผูสูงอายุที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
โดยเปนโครงการตรวจสุขภาพเบื้องตน พรอมอบรมการดูแลตนเอง ในหัวขอ “ออกกําลังกายดวยผาขาวมา” โดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรการกีฬาผนวกกับหลักการเคลื่อนไหวรางกายบําบัด (Body Movement Therapy) และประสบการณการฟนฟูผูปวย
โรคสมองเสื่อม มาผสมผสานใหเกิดทาทาง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังพลังทางสมองและรางกาย นับเปนการออกกําลังกาย
ทีเ่หมาะกบัคนทกุเพศ ทกุวยั ดวยการนาํ “ผาขาวมา” อปุกรณทีห่าไดงายและเปนทีรู่จกัของคนไทยเปนอยางดมีาใชในการออกกาํลงักาย 
ภายใตวตัถปุระสงคใหผูสงูอายสุามารถดแูลสุขภาพตนเองได และใชชวีติบัน้ปลายไดอยางมคีวามสขุ โดยมผีูสงูอายเุขารวมในกจิกรรม
ดังกลาวกวา 370 คน

โครงการ “3 ลานกลา ปลูกปาศาสนาคํ้าพะยูง”
ธนาคารไดเขารวมเปนพันธมิตรในโครงการ “3 ลานกลา ปลูกปาศาสนาค้ําพะยูง” ของมูลนิธิครอบครัวขาว 3 สถานีโทรทัศน
ไทยทวีสีชีอง 3 โดยดาํเนนิการปลกูปาในพืน้ที ่4 จงัหวดั คอื จ.ตาก จ.เชยีงใหม จ.สระแกว และ จ.เลย เพือ่สงเสรมิการปลกูปาพะยงู
ทดแทนของเดิมที่ถูกลักลอบตัดทําลายลงไปเปนจํานวนมาก 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแผนดินไหว จ. เชียงราย
ธนาคารรวมกบัสถานโีทรทศันไทยทวีสีชีอง 3 โดยรายการจอโลกเศรษฐกจิ สายการบนิไทยแอรเอเชยี และบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 
จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแผนดินไหว” ณ โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย ซึง่อยูหางจากจุดศนูยกลางแผนดนิไหวประมาณ 600-800 เมตร โดยรวมกนัมอบหนังสอืและอุปกรณการศึกษา 
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพรอมเกมสันทนาการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกเด็กนักเรียน 290 คน ที่อยูในพ้ืนท่ีแผนดินไหว 

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
นบัเปนปที ่4 ทีธ่นาคารรวมกบัสํานกังานเขตปทุมวนั เชญิชวนผูประกอบการ พอคา แมคาในซอยหลงัสวน พรอมดวยคณะผูบรหิาร
และพนักงานธนาคารรวมทําบญุตกับาตรอาหารแหงแดพระสงฆ เพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในวโรกาส
เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุครบ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อีกทั้งเปนการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาสืบไป
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การป�องกันการมีส�วนเก่ียวข�องกับการคอร�รัปชั่น

ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักจริยธรรม รวมถึงสงเสริมใหพนักงาน
ทุกคนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการตอตานคอรรัปชั่น โดยเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ธนาคารไดเรียนเชิญคุณภาส ภาสสัทธา 
ผูเชีย่วชาญดานการพฒันาระบบบรหิารจดัการ จากสาํนกังานปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิมาเปนวทิยากรใหความรูแก
ผูบริหารและพนักงานกวา 300 คน ในหัวขอ “คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอตานและปองกันการคอรรัปชั่นในองคกร” 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส 
ขอรองเรียนไดโดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาทีบ่ริหาร  และไดทาํการเปดเผยชองทางดังกลาวบนเว็บไซตของธนาคาร  โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผย
ชื่อผูแจงเบาะแสหรือผูแจงขอรองเรียน เพื่อคุมครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนดังกลาว 

ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีแนวปฏิบัติและขอกําหนดที่เหมาะสมในการปองกันคอรรัปชั่น ธนาคารยังไดจัดทํานโยบาย
และแนวปฏิบัติ เรื่อง “การตอตานการคอรรัปชั่น” เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบัติ โครงสรางการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ เพื่อปองกันการทุจริตภายในองคกร และนอกเหนือจากการประกาศใชนโยบายแลว ธนาคารยังมี
แผนงานที่จะจัดทําไวในระบบ E-Learning เพื่อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจตอพนักงานอีกดวย    

นอกจากน้ี  ธนาคารยังใหความสําคญัในดานการปองกันและลดโอกาสของการนํามาซ่ึงความเส่ียงตอการเกิดคอรรปัชัน่ คณะกรรมการ
จึงมีการกําหนดมูลคาของการเล้ียงรับรอง หรือของขวัญที่พนักงานสามารถรับได พรอมกับขั้นตอนในการปฏิบัติ โดยบรรจุอยูทั้งใน
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการตอตานคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณพนักงาน   

ธนาคารไดแสดงเจตนารมณในการตอตานคอรรัปชั่น โดยไดเปนหนึ่งในองคกรภาคีกลุมแรกที่ไดรวมลงนามประกาศเจตนารมณ 
“โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553  ซึ่งมีคุณจักรมณฑ ผาสุกวนิช 
ทีข่ณะนัน้ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการของธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย เปนผูลงนาม และผลกัดนัใหธนาคารเขารวมกระบวนการรบัรอง 
เพื่อสรางมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558 ธนาคาร
ไดรับการรับรองใหเปน “สมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” อยางสมบูรณ จากคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Council) โดยคุณฐาภพ คลี่สุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปนผูแทนจากธนาคารในพิธี
รับมอบประกาศนียบัตรแกผูผานกระบวนการรับรองและเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ซึ่งมี 
ดร.กอปร กฤตยากรีณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ เปนผูมอบ
ประกาศนียบัตรดังกลาวใหแกธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ภาพรวม
ในที่สุด การรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติในอาเซียนอยางเปนทางการก็มาถึงในป 2558 ประเทศมาเลเซียเขารับหนาท่ีประธาน
อาเซียนในป 2558 ตอจากประเทศเมียนมาร ซึ่งประสบความสําเร็จอยางดียิ่งในการเปนประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนในปที่
ผานมา ปนีม้าเลเซียตองดแูลการกอต้ังประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ซึง่ไดรบัการคาดหวังจากภาคธุรกจิเปนอยางสูง ในขณะท่ี
แนวโนมเศรษฐกจิยงัไมเอ้ืออํานวยจากการทีร่าคานํา้มนัตกตํา่และเศรษฐกจิจนีชะลอตวั สญัญาณการชะลอตัวปรากฏขึน้ในประเทศ
อาเซยีนบางประเทศอันเปนผลจากความเปนชาตนิยิมทีเ่พิม่สงูขึน้อนัเปนอปุสรรคตอความคืบหนาในชวงสดุทายของการกาวเขาสู AEC
อยางไรก็ตาม ยังคงเปนที่แนนอนวา อาเซียนมีศักยภาพท่ีจะกาวขึ้นสูการเปนภูมิภาคท่ีมีอนาคตทางเศรษฐกิจที่สดใสมากที่สุดแหง
หนึ่งจากการรวมตัวเปนประชาคมหนึ่งเดียวกันนี้

การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกิดข้ึนในชวงท่ีปจจัยพื้นฐานตางๆของตลาดมีความแข็งแกรง รองรับดวยขนาดของประชากร
และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(จีดีพี) และการเกิดกลุมผูบริโภคท่ีเปนชนชั้นกลาง 

หลงัจากการรวมตวัเปนประชาคมเศรษฐกจิหนึง่เดยีว อาเซยีนจะมปีระชากรรวมทัง้สิน้เกอืบรอยละ 10 ของประชากรโลกทัง้หมด และ
กลายเปนกลุมเศรษฐกจิขนาดใหญอนัดบั 7 ของโลก ทัง้นี ้Economic Intelligence Unit ไดคาดการณวาอาเซียนจะมีอตัราการเตบิโต
เฉลีย่รอยละ 5.6 ตอปในชวง 5 ปขางหนา ซึง่จะทาํใหอตัราการเติบโตของอาเซียนตามหลังประเทศอินเดยีและประเทศจีนเพียงเลก็นอย 
และทิ้งหางประเทศตลาดเกิดใหมอื่นๆอยางประเทศบราซิลและรัสเซีย อัตราการเติบโตที่แข็งแกรงดังกลาวคาดวาไดรับแรงหนุนจาก
การขยายตัวของแรงงานในภูมิภาคในอัตรารอยละ 1.7 ตอป และ การขยายตัวของการลงทุนเปน 1.2 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
รอยละ 4.8 ของเงินลงทุนทั่วโลกภายในป 2561 

จดีพีรีวมของตลาดอาเซียนปจจบุนัมมีลูคา 2,400 พนัลานดอลลารสหรฐั ซึง่คาดวาจะเพ่ิมขึน้เปน 3,875 พนัลานดอลลารสหรฐัภายใน
ป 2561 ในขณะท่ี GDP per capita หรอืระดับรายไดตอคน เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยคือรอยละ 0.67 เปน 3,770 ดอลลารสหรัฐ ซึง่ยงัคง
ตํ่ากวาระดับรายไดตอคนเฉลี่ยของโลกที่ 13,100 ดอลลารสหรัฐอยูมาก อยางไรก็ตาม หลังจากการกอตั้ง AEC เต็มรูปแบบภายใน
สิ้นป 2558 คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเกิดขึ้นมากมายตอเศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี

การดําเนินการตามแนวคิดริเริ่มของอาเซียนที่เปนการอํานวยความสะดวกตอการคาของภูมิภาคไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี สงผลให
มูลคาการคาภายในอาเซียนมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24.2 (607 พันลานดอลลารสหรัฐ) ในป 2556 คิดเปนรอยละ 25 ของ
จีดีพีรวมในภูมิภาค ในปเดียวกันการคาระหวางประเทศของอาเซียนมีมูลคา 2.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนมูลคาสงออก 1.3 
ลานลานดอลลารสหรัฐ และมูลคานําเขา 1.2 ลานลานดอลลารสหรัฐ

แผนแม�บท
AEC 2015 (2558) ประกอบดวยการดําเนินยุทธศาสตรสี่เสาหลัก (four-pillar) เพื่อกาวสู AEC ประกอบดวยการเปนตลาดและ
ฐานการผลติเดยีวกนั การเปนภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถในการแขงขนัสงู การเปนภมูภิาคทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ทาเทยีมกนั 
และ การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยเนนที่การพัฒนาองคประกอบหลักของการเปนตลาดเดียว ไดแก 
การเคลื่อนยายเสรีของสินคา บริการ เงินทุน และ แรงงาน 

อาเซียนไดระบุสิ่งที่ตองดําเนินการหลักๆ ตามพิมพเขียวเพ่ือการจัดตั้ง AEC (AEC Blueprint) เปนลําดับขั้น จากการประเมินลาสุด
พบวา อาเซียนสามารถดําเนินมาตรการเพื่อการจัดตั้ง AEC สําเร็จไปแลวกวารอยละ 83 หรือจํานวน 366 มาตรการจากมาตรการ
ทั้งหมด 436 มาตรการ ทั้งนี้ อาเซียนมีความคืบหนาในดานการเตรียมความพรอมเพื่อการเปดเสรีทางการคา ซึ่งจะสามารถรองรับ 
การคา การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ อีกทั้งยังมีความคืบหนาในดานความรวมมือระหวางกันดาน SMEs 
ธุรกิจการบิน การทองเที่ยว อาหาร และพลังงาน

นอกจากน้ี อาเซยีนไดมกีารดําเนินการเพือ่สงเสริมตลาดทนุและบรกิารทางการเงินในภูมภิาค ตวัอยางเชน การเสนอขายหนวยลงทนุ
ตามโครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme – CIS) ในมาเลเซีย สิงคโปร และไทย ซึง่ตามกรอบดังกลาว ผูบริหาร
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กองทนุทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนในมาเลเซยีสามารถเสนอขายผลติภณัฑของตนโดยตรงตอนักลงทนุในสงิคโปรและไทย อนัเปนประโยชน
ตอนักลงทุนในประเทศกลุมอาเซียนจากการที่มีผลิตภัณฑการลงทุนประเภทตางๆใหเลือกมากขึ้นหลังจากที่กรอบขอตกลงนี้มีผล
บังคับใช 

โอกาสทองสําหรับภาคเอกชน
อาเซยีนเปนตลาดท่ีมจีาํนวนผูบรโิภคมากถึง 600 ลานคน จงึเปนภมูภิาคทีม่คีวามสาํคญัทัง้ในแงภมูริฐัศาสตรและเศรษฐศาสตร อาเซยีน
อดุมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานการผลิตทีก่วางใหญไพศาล และ เปนเสนทางทางทะเลท่ีสาํคญั ซึง่เอือ้ประโยชนตอการสราง
การเติบโตและสงเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเทาเทียม นอกจากน้ัน การรวมตัวทางเศรษฐกิจจะชวยเสริมสราง
การเชื่อมโยงระหวางกันเพื่อใหอาเซียนหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว ดังนั้น ภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆ จึงควรมีการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกจิตางๆจากการเปดเสรแีละการประสานความรวมมอืทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอาเซยีน รวมทัง้ควร
เรียนรูความเปนมาของอาเซียนและวางสถานะทางธุรกิจของตนเพื่อใหไดประโยชนจากการกอตั้ง AEC อยางเต็มที่  

อุปสรรคท่ียังต�องแก�ไข
แมจะมโีอกาสทางธุรกจิเกดิขึน้มากมายมหาศาลในอาเซียน แตสภาวะความเปนจรงิน้ันยงัคงอยูหางไกลจากท่ีคาดหวังอยูมาก จากรายงาน
วเิคราะห Sectoral Gap ที ่CIMB ASEAN Research Institute (CARI) และ ASEAN Business Club (ABC) ไดทาํการศกึษาภายใต
แนวความคิด Lifting-the-barriers Initiative ปรากฏวายังคงมีอุปสรรคตอการเปดเสรีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องความเปน
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ขอจํากัดดานแรงงาน กฎระเบียบทางการท่ีมีอยูมากมาย โครงสรางพ้ืนฐานท่ียังไมพัฒนา การเคลื่อนที่ของ
บคุลากรคณุภาพ การบงัคบัใชและการยอมรบัการเปดเสร ีและอืน่ๆอีกมากมาย การแกไขอปุสรรคเหลานีเ้ปนสิง่ท่ีสาํคญัยิง่ตอความ
สําเร็จและความย่ังยืนของวาระการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 

การก�าวสู�เป�าหมาย
อาเซียนจัดวาเปนกลไกทางภูมิภาคท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนประเทศสมาชิกสูความเปนประเทศเศรษฐกิจที่เจริญรุงเรืองดวย
พลวตัรสงูท่ีสดุแหงหนึง่ของโลก อาเซยีนมปีระชากรทีม่คีวามเปนมาและวัฒนธรรมตางๆ ทีห่ลากหลาย การเกดิการคาเสรใีนทกุรปูแบบ 
ตาม ’วิถีแหงอาเซียน’ ยอมตองใชเวลาและความอดทนสูง ตามคํากลาวที่วา “กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียว” อาเซียนก็เชนกัน 
ในชวงสดุทายกอนถงึเปาหมายนี ้รฐับาลประเทศตางๆตองใชความพยายามอยางเตม็ท่ีในการผลกัดนัการรวมตวัทางเศรษฐกจิสูเปาหมาย
ใหได ภาคธุรกิจก็ตองเตรียมความพรอมอยางเต็มที่เชนกันเพ่ือรองรับโอกาสและความทาทายตางๆที่จะมาถึงในอาเซียนยุคใหมนี้
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ภาวะเศรษฐกิจไทยป� 2557 และแนวโน�มป� 2558
เศรษฐกิจไทยในป 2557 ขยายตัวตํ่ากวาที่ประมาณการไวคอนขางมาก สวนหน่ึงเนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาจาก
ปลายป 2556 จนถงึชวง 5 เดอืนแรกของป 2557 สาํหรบัชวงครึง่ปหลัง เศรษฐกจิไทยขยายตวัเรงขึน้ตามความเชือ่มัน่ของผูบรโิภค
ที่มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นจากสถานการณทางการเมืองที่สงบลง และการปรับตัวเขาสูภาวะปกติของการบริหารงานและการเบิกจาย
งบประมาณภาครฐั แตการขยายตวัยงัตํา่กวาศกัยภาพมาก เนือ่งจากการสงออกทีย่งัมขีอจาํกัดเชงิโครงสราง การฟนตวัอยางเชือ่งชา
ของเศรษฐกิจโลก และราคาสินคาเกษตรสงออกท่ีลดลง ขณะที่การฟนตัวของการทองเท่ียวตองใชเวลาในการปรับตัว สวนหน่ึง
เนื่องจากการประกาศใชกฎอัยการศึกที่ทําใหนักทองเที่ยวยังคงไมมั่นใจในความสงบภายในประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวสวนหนึ่ง
เปลีย่นจดุหมายการเดนิทาง นอกจากนีย้งัรวมถงึหนีค้รวัเรอืนทีอ่ยูในระดบัสงูซึง่เหน่ียวรัง้การบรโิภคมใิหขยายตวัไดเตม็ที ่ตลอดจน
การลงทุนภาคเอกชนที่ยังมีขอจํากัดจากการใชกําลังการผลิตท่ียังอยูในระดับตํ่าและการอนุมัติสงเสริมการลงทุนที่ลาชามาจาก
ชวงครึ่งปแรก สงผลใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในป 2557 ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 จากปที่ผานมา 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2558 คาดวาจะเติบโตไดดีกวาป 2557 โดยไดรับแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ แตเนื่องจากเปน
ปแรกของการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในระยะ 8 ป (พ.ศ. 2558-2565) ทําใหการลงทนุภาครัฐจะเปนลักษณะคอยเปนคอยไป
และไมมากนัก ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยยังคงตองเผชิญกบัความทาทายคร้ังใหมโดยเฉพาะอยางยิง่จากปจจยัภายนอกประเทศเปนสวนใหญ 
ทีส่าํคญัไดแก สงครามคาเงนิในภูมภิาค วกิฤตเศรษฐกจิรสัเซยี และราคานํา้มนัทีต่กตํา่ ซึง่จะสงผลใหเกดิความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
ตลาดเงิน และตลาดทุนทั้งทางตรงและทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ปจจยัแรก สงครามคาเงนิกาํลงัจะปะทขุึน้ในภมูภิาคอาเซยีน และประเทศไทยเส่ียงตอการทีจ่ะตกเปนเหยือ่สงครามคาเงนิ เนือ่งจาก
ไทยเผชิญปญหาการสงออกหดตัว โดยหลักๆ มาจากปญหาโครงสรางที่พึ่งพาสินคาเทคโนโลยีตํ่าและสินคาเกษตรท่ีราคาตกต่ํา
ตลอดจนตลาดโลกมีความตองการท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งในระยะสั้น ผูสงออกจะเผชิญกับปญหาการขาดความสามารถในการแขงขัน
เมื่อคาเงินในภูมิภาคออนคาลงแรงแตคาเงินบาทกลับไมเปลี่ยนแปลงมากนักในปที่ผานมา

ปจจัยถัดมาซึ่งเปนประเด็นใหม คือ วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย โดยเศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอยในป 2558 หลังจาก
ที่ถูกสหภาพยุโรปใชมาตรการควํ่าบาตร อีกทั้งราคานํ้ามันท่ีลดลงตอเนื่องทําใหรัฐบาลรัสเซียสูญเสียรายไดหลัก ทั้งนี้ คาเงินรัสเซีย
ที่ออนคาลงมากจากภาวะเงินไหลออก สงผลใหเกิดวิกฤตคาเงินรูเบิล ทั้งนี้ ผลกระทบตอประเทศไทยจะมี 3 ดานหลักๆ คือ ดาน
ตลาดเงิน การสงออก และการทองเที่ยว ทั้งนี้ รัสเซียไมใชตลาดหลักของไทย จึงไมนาจะไดรับผลกระทบทางตรง แตตองระวัง
ผลกระทบทางออมหากยุโรปซ่ึงเปนคูคาหลักของรัสเซียชะลอตัว อาจทําใหการสงออกของไทยไปยังยุโรปลดลงได ขณะท่ีจํานวน
นักทองเที่ยวรัสเซียที่ลดลงตอเน่ืองยังคงกดดันตลาดทองเที่ยวไทยโดยเฉพาะในพัทยาและภูเก็ตซึ่งจะกระทบตอธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคารและธุรกิจบันเทิงอ่ืนๆ รวมถึงตลาดคอนโดมิเนียมดวย ดานตลาดเงิน แมรัสเซียไดปรับขึ้นดอกเบ้ียในอัตราสูงแตก็ยังไม
สงผลใหเงินรูเบิลมีเสถียรภาพได และถาหากรัสเซียจํากัดการเคลื่อนยายของทุน (capital control) ก็จะสงผลเสียตอผูที่ลงทุนใน
ตลาดพันธบัตรรัสเซีย นอกจากนี้ หากเกิดกรณีรัสเซียผิดนัดชําระหนี้ ก็อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจยุโรปไดเชนกัน

ปจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศอีกประการหนึ่ง คือ ราคานํ้ามันลดลงตอเนื่อง ประเทศไทยนําเขาน้ํามันสุทธิราวรอยละ 10 ของ GDP 
และอาศัยแหลงพลังงานอื่นไมมากนัก ดังนั้น แมราคานํ้ามันจะลดลง แตไทยตองเรงปรับปรุงโครงสรางพลังงานตอไป ทั้งนี้ ในชวง
ที่ราคานํ้ามันลดตํ่าลง กลุมท่ีไดประโยชนคือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและขนสง อีกทั้งอุตสาหกรรมท่ีแปรรูปสินคา
เกษตรประเภทยางและปาลม ซึ่งจะไดรับประโยชนจากตนทุนท่ีตํ่าลง สวนกลุมที่ไดรับผลกระทบคือ อุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชน
จากราคานํา้มนัสงู เชน การขดุเจาะนํา้มนัและแกส็ธรรมชาต ิรวมทัง้ราคาสนิคาเกษตร เชน ยาง ปาลม ออย และขาว ซึง่จะสงผลให

ภาวะเศรษฐกิจไทยป� 2557 และแนวโน�มป� 2558
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เกษตรกรมรีายไดตํา่และกระทบตอธรุกิจคาปลกีในตางจงัหวดัดวย อยางไรกด็ ีราคานํา้มนัทีป่รบัลดลงคาดวาจะสงผลดตีอการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมากกวาผลเสีย

สาํหรบัปจจยัเสีย่งภายในประเทศทีส่าํคญั ไดแก การเบกิจายงบลงทนุภาครฐั หากทาํไดรวดเรว็กจ็ะชวยฟนเศรษฐกจิไทยได ซึง่ยงัเปน
ปจจยัทีต่องตดิตามอยางใกลชดิตอไป เพราะแมมกีารลงทนุจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน การลงทนุในปนีจ้ะยงัคงเรงตวัไดไมแรงนกั 
อนัเปนผลจากข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณและจากสภาพคลองในตลาดการเงินทีจ่ะเร่ิมตงึตวัมากข้ึนตามการขยายตัวของสินเช่ือ
เมื่อเศรษฐกิจฟน ทั้งนี้ สํานักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2558 จะขยายตัวไดเพียงรอยละ 3.3 ตํ่ากวา
ศักยภาพของประเทศซึ่งอยูที่รอยละ 4.0-4.5 

ทิศทางกลยุทธ�ในป� 2558
การปรับและทบทวนใหม ทั้งจุดแข็ง กลยุทธ โครงสราง และวัฒนธรรมองคกร               
• เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ บริษัท เวิรดลีส จํากัด และ บริษัท เซ็นเตอรออโตลีส จํากัด
• วางกลยุทธระยะปานกลางสําหรับธุรกิจรายยอย โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการขาย และ ปรับปรุงกลยุทธดานเครือขายโดย
พฒันาชองทางการขายและบริการอื่นๆ / พัฒนาศักยภาพในชองทางดิจิตอล

• เนนการสรางรายไดจากธุรกิจบริหารเงินและวาณิชธนกิจ ตลอดจนเสริมสรางรายไดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีแนนอน
• สรางการเติบโตของธุรกิจนอกกรอบการดําเนินธุรกิจตามปกติ (inorganic growth) เชน การรวมธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เปนตน

• ปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงาน และ วางรูปแบบการใชทรัพยากรใหมีความเหมาะสม 
• ใชประโยชนจากความไดเปรยีบดานการมีเครอืขายทีค่รอบคลุมระดับภมูภิาคอาเซียน เพ่ือตอบสนองกลุมลกูคาทีต่องการขยายการ
ลงทุนสูตลาดอาเซียน

• ในดานการบริหารเงินทุนและความเส่ียง มุงเนนการเติบโตสินทรัพยอยางมีคุณภาพ กําหนดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ขยาย
ฐานลูกคาใหม บริหารอัตราสวนคาใชจายหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (Credit Cost) อยางมีประสิทธิภาพ 

• ในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง

สายธุรกิจรายย�อย
แมป 2557 จะเปนปที่มีความทาทาย ทั้งจากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจที่ไมเอ้ืออํานวยจากปจจัย
ภายนอกตางๆ ธนาคารยังคงพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ตอลูกคาอยางตอเนื่อง ดังนี้
• การเปดสาขาหลักสองแหงในรูปแบบศูนยใหบริการทางการเงินและคําแนะนําดานการลงทุนครบวงจรแกกลุมลูกคาธนบดีธนกิจ 

(Preferred) ในทําเลธุรกิจของกรุงเทพฯ ไดแก สํานักสีลมและสาขาสยามพารากอน
• การนําเสนอ Beat Banking นวัตกรรมธนาคารรูปแบบใหมผานโทรศัพทมือถือ พรอมแนวทางการขยายฐานลูกคาของธนาคาร
รวมกับ AIS ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือที่ใหญที่สุดของประเทศไทย

• การเปดใหบริการบัตรเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย เนนการเปนบัตรเครดิตที่ดีที่สุดสําหรับผูรักการเดินทาง

ในป 2557 ธนาคารมีผลประกอบการดานธุรกิจรายยอยท่ีโดดเดน โดยมีการขยายตัวของฐานลูกคาและปรมิาณธุรกิจคือ
• ฐานลกูคาธนบดธีนกจิซึง่เปนลกูคาหลกัขยายตวัรอยละ 50 และปรมิาณสนิทรพัยภายใตการบรหิาร (Assets Under Management) 
เติบโตรอยละ 30

• สาขารวม 146 สาขาทั่วประเทศ สามารถระดมเงินดวยผลิตภัณฑเงินฝากและเงินลงทุนกวา 40,000 ลานบาท
• ผลิตภัณฑสินเชื่อโดยรวมขยายตัวรอยละ 30
• กําไรสุทธิกอนตั้งสํารองเติบโตถึงรอยละ 155

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเดินหนาพัฒนาศักยภาพดานการขายของพนักงานสาขาอยางตอเนื่องจากปที่ผานมาดวยโครงการ Project 
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Next ซึ่งหลังจากสิ้นสุดโครงการ ศักยภาพดานการขายผานสาขาของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนโดย
• ปริมาณการขายผลิตภัณฑการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 เทา
• ฐานลูกคาและยอดเงินฝากขยายตัวรอยละ 20
• เปนผลใหความสามารถในการทํากําไรตอสาขาเติบโตรอยละ 60

สายบริหารธุรกรรมการเงิน
สายบริหารธุรกรรมการเงินของธนาคารใหบริการที่ครอบคลุมในดานตางๆ เชน การบริหารเงินสด (Cash Management) สินเช่ือ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Trade Finance) และบริการดานหลักทรัพย (Securities Services) ทีมงานมีประสบการณในการให
บริการคาํปรกึษาและผลติภณัฑทางการเงนิทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบัลกูคาแตละรายเพือ่ตอบสนองความตองการของบรกิารทางการเงนิ
ของลูกคาในแตละวันโดยใชเครือขายเทคโนโลยีและบริการของธนาคาร

ป 2557 เปนปทีส่ายบริหารธุรกรรมการเงินยงัดาํเนินตอเน่ืองท้ังการเปล่ียนแปลงและพัฒนาท้ังทางดานผลิตภณัฑ ระบบ เทคโนโลยี 
และบริการตอเนื่องจากป 2556 ซึ่งสอดคลองกับแผนการพัฒนาของธนาคาร โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่
ตอบโจทยความตองการของลูกคาของธนาคาร และการใหบริการลูกคา ซึ่งไดมีการปรับปรุงขั้นตอนตางๆในการทํางาน ตลอดจน
การใหบริการ และขอมูลตางๆ แกลูกคาหลังการขาย ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับสายงาน 
ในการกาวไปขางหนาและสามารถรองรับการใหบริการกับลูกคาที่จะเพิ่มจํานวนข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะลูกคาท่ีมีศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจและการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน หรือลูกคาจากประเทศอ่ืน ในกลุมอาเซียน ที่ตองการลงทุน หรือ 
ทําธุรกิจในประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรระยะยาวของสายงาน ซึ่งยังคงเปนการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่กลุมซีไอเอ็มบี
มีความแข็งแกรงและความเช่ียวชาญในระดับภูมิภาค เพ่ือสรางความแตกตางในบริการผลิตภัณฑทางการเงินที่นําเสนอแกลูกคา
และสราง Value Proposition ในกลุมเปาหมายเพื่อใหบริการทางธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถแขงขันไดทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดภูมิภาค นอกจากนี้ ทีมงานยังคงเสริมความสัมพันธอยางตอเน่ืองกับลูกคาทั่วประเทศผานเครือขายสาขาตลอดจน
ผานระบบ Internet Banking เพื่อใหครอบคลุมฐานลูกคาอยางทั่วถึง

การบรหิารเงนิสดและสนิเชือ่ธรุกจิการคาระหวางประเทศของธนาคารเปนการนาํเสนอผลติภัณฑและบรกิารอนัหลากหลายเพือ่บรหิาร
ความเสี่ยงและเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับลูกคา โดยมี BizChannel เปนชองทางบริการ Internet Banking ของธนาคาร ซึ่งทําให
ลูกคาสามารถทําธุรกรรมตางๆทางการเงินของสายบริหารธุรกรรมการเงินได นอกจากน้ี ในป 2557 ไดมีการนําเสนอบริการหลักๆ
ทีเ่ปนทีต่องการของลูกคาและการนาํเสนอชองทางใหบรกิารของธนาคารทีไ่ดรบัความนยิมจากลกูคา เชน บรกิาร Trade Finance Quick 
Guarantee และ Cheque Payment Centre ที่สํานักงานใหญของธนาคารท่ีสามารถรองรับการใหบริการลูกคาในการทําการจายเงิน
ใหกบัซพัพลายเออรไดอยางมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยในปทีผ่านมาธนาคารมีปริมาณรายการทําการจายเงินใหกบัซพัพลายเออร 
ผานบริการรับออกเช็คสั่งจายแทนลูกคาเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัวของปริมาณรายการในป 2556

ในการใหบรกิารดานธรุกจิหลกัทรพัย ธนาคารไดรับใบอนญุาตสาํหรบัการใหบรกิารประเภทตางๆ ไดแก บรกิารนายทะเบยีน บรกิาร
เปนผูแทนผูถือหุนกู บริการบริหารกองทุนและบริการดูแลรักษาหลักทรัพย จากใบอนุญาตดังกลาว ทําใหการบริการทางดานธุรกิจ
หลักทรัพยของธนาคารเปนไปอยางครบวงจร โดยรวมถึงการเปนผูแทนผูถือหุนกู บริการนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน บริการ
ดแูลรักษาหลักทรพัย บรกิารตัวแทนหลักทรพัยตางๆเชน บรกิาร Safe Keeping เปนตน ทัง้นี ้การใหบรกิารเหลาน้ีมกีารรองรับดวย
ระบบเทคโนโลยีที่มั่นคง ซึ่งทําใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว ประกอบกับความมุงมั่นของทีมงาน ทําให
บริการของธนาคารสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มีความซับซอนมากขึ้นไดเปนอยางดี

สินทรัพยภายใตการดูแลของธนาคารมาจากธุรกรรมดังตอไปนี้ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)
(ก) การเปนผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 38 รายการ มูลคา 87,284.6 ลานบาท
(ข) การเปนผูดูแลผลประโยชนและผูรับฝากทรัพยสิน 21 กองทุน มูลคา 16,340 ลานบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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(ค) การเปนผูรับฝากทรัพยสินใหบริษัท 10 ราย มูลคา 3,715.82 ลานบาท
(ง) การเปนนายทะเบียนหลักทรัพยและตัวแทนชําระเงินสําหรับหุนสามัญจํานวน 18 หลักทรัพย หุนกูเอกชนจํานวน 153 ราย 

พันธบัตรรัฐบาลจํานวน 5 รายการ รวมมูลคาทั้งสิ้น 164,661.60 ลานบาท
(จ) การเปนตัวแทนดาน Long Term Facility และตัวแทนหลักทรัพยมูลคา 24,700 ลานบาท

สายธุรกิจขนาดใหญ�

สายบรรษัทธุรกิจ 

สายบรรษัทธุรกิจของธนาคารใหบริการทางการเงินครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกจิอสังหาริมทรพัยและขนสง เปนตน ลกูคาสวนใหญเปนลกูคาทีม่คีวามผูกพันอนัยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเปนเสมือน
พันธมิตรทางธุรกิจผูอยูเคียงขางและใหการสนับสนุนลูกคาในการประกอบธุรกิจใหเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน ควบคูไปกับการเปน
สื่อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผานเครือขายของกลุมซีไอเอ็มบี 

ในชวงตนป 2557 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังอยูในทิศทางชะลอตัวตอเนือ่งมาจากปลายป 2556 สบืเนือ่งจากปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง อันนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในเดือนพฤษภาคม 2557 อยางไรก็ตาม สายธุรกิจขนาดใหญซึ่งได
จดัตัง้ขึน้ในไตรมาส 4 ของป 2556 ครอบคลมุท้ังสายบรรษทัธรุกจิ และสายวาณชิธนกจิ ไดมกีารประกาศปรบัโครงสรางองคกรใหม
อยางเปนทางการในเดือนเมษายน 2557 โดยไดจดัหาบุคลากรทีม่คีณุภาพเขารวมดําเนนิงานเพ่ิมเตมิ พรอมทัง้เปล่ียนแปลงกลยทุธ
และแผนธุรกิจ รวมทั้งภาพพจนใหมอยางมีนัยสําคัญ ที่พรอมจะรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึง

ทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ สายบรรษัทธุรกิจยังคงมีอัตราการเติบโตของรายไดดอกเบี้ยประมาณรอยละ 3 และรายได
ทีม่ใิชดอกเบีย้รอยละ 23 โดยใชกลยทุธยกระดบัการใหบรกิารใหมสีถานะเปนธนาคารหลกัสาํหรบัลกูคากลุมใหญทีก่อใหเกดิรายได
อยางมนียัสาํคญัตอธนาคาร (“To Be Important to Important Clients”) สายบรรษัทธรุกจิไดมุงเนนการสรางรายไดโดยการสนับสนุน
สินเชื่อโครงการขนาดใหญ ที่กอใหเกิดรายไดครบวงจร ทั้งรายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม รายไดที่ปรึกษาการเงิน รวมถึง
รายไดจากการขยายผลิตภัณฑธุรกรรมการเงิน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง การประกันการจัดจําหนายตราสารหน้ีและตราสารทุน 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดานการเงินในทุกรูปแบบ 

สายบรรษัทธุรกิจยังไดเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการจัดกลุมงานดูแลสินเชื่อทั้งดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 
และดานการวิเคราะหธรุกจิใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ๆ และมีเจาหนาท่ีทีม่คีวามเช่ียวชาญในแตละอุตสาหกรรม
เปนผูดูแล เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการทางการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาดานกลยุทธและคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของลูกคา
 
จากการที่ธนาคารเปนหนึ่งในสมาชิกกลุมซีไอเอ็มบี ที่มีศักยภาพทางดานเงินทุน บุคลากร และเครือขายพันธมิตร ในกลุมประเทศ
อุษาคเนย จึงทําใหสายธุรกิจขนาดใหญประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกับกลุมลูกคาขนาดใหญที่มีเครือขายการลงทุนสูงทั้งใน
ประเทศ และการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการของ
ลูกคาไดรวดเร็วรวมถึงการใหบริการไดตรงตามความคาดหวัง ทั้งน้ีธนาคารไดทํางานใกลชิดกับบริษัทแม เพ่ือเกิดความรวมมือกับ
ธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี ในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและใหบริหารธุรกรรมการเงิน ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อและนําเสนอ
ผลิตภณัฑอนพุนัธทางการเงินแกลกูคา จนประสบความสําเร็จในการขยายธุรกจิไปยังประเทศในกลุมอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สงิคโปร 
อินโดนีเซีย และกัมพูชา 

นบัจากป 2558 เปนตนไป สายบรรษัทธรุกจิจะยังคงมุงเนนการใหบริการทางการเงินแบบครบวงจรแกลกูคาและพันธมิตรทางธุรกจิ
ของลูกคาโดยมุงเนนการสรางโอกาสและสนับสนุนการขยายธุรกจิของลูกคาไปยังอาเซียนภายใตการผสานพลังความรวมมือกับกลุม
ซไีอเอม็บใีนประเทศตางๆ ทัว่ภมูภิาค รวมทัง้การผลกัดนัใหมกีารเพ่ิมธรุกจิจากลูกคาตางประเทศท่ีเขามาลงทนุในประเทศไทยมากข้ึน
ตอไป
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สายวาณิชธนกิจ

ในป 2557 เปนปแหงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง ภายหลังจากไดมีการรวมสายบรรษัทธุรกิจ และสายวาณิชธนกิจ
เขาอยูภายใตสายธุรกิจขนาดใหญ โดยไดมีการจัดหาบุคลการท่ีมีความชํานาญในธุรกิจวาณิชธนกิจเขารวมเพิ่มเติม เพ่ือรองรับ
ความทาทายตอการดําเนินธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตรุกกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังไดมีการเสริมสรางจุดแข็งรวมกับ
กลุมซีไอเอ็มบี ในการจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรมเปนผูดูแลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการทางการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา
ดานกลยทุธและคําแนะนาํทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิธรุกิจของลูกคา ดงันัน้ จงึสามารถเสรมิสรางความสมัพันธและเพิม่มูลคาธรุกจิ
ใหกับลูกคา รวมท้ังยังครอบคลุมไปถึงการสรางความสามารถในการแขงขันและการคิดคนนวัตกรรมทางการเงินตางๆ ท่ีเหมาะสม
กับลูกคา

ผลการดาํเนนิงานของสายธรุกจิขนาดใหญในปทีผ่านมา จงึมกีารเตบิโตทางดานวาณชิธนกจิอยางกาวกระโดด โดยไดประสบความสาํเรจ็
ในการเขาเปนที่ปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการรายใหญทั้งในประเทศ และระดับอาเซียน การเปนที่ปรึกษาในการนําบริษัท
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งการออกตราสารหน้ีประเภทตางๆจํานวนมาก 

จากการผนกึกาํลังของสายบรรษทัธุรกจิ สายวาณชิธนกจิ และกลุมซไีอเอม็บใีนระดบัอาเซยีน จะทําใหธนาคารมีศกัยภาพกาวสูการเปน
ธนาคารท่ีสาํคญัและมีความหมายสําหรับลกูคาทีม่คีวามสําคญัตอเรา นบัเปนความกาวหนาอกีขัน้ในการรวมกันกาวสูธรุกิจการลงทุน
ในอาเซียน

ในป 2557 ธุรกรรมสําคัญๆที่ประสบความสําเร็จ มีดังน้ี

ตราสารหนี้ หน�าที่  มูลค�ารวม (ล�านบาท)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
การประปาสวนภูมิภาค
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนาย
ผูรวมจัดจําหนาย

 92,580
 6,600
 6,395
 6,100
 5,000
 4,500
 4,000
 3,050
 1,680
 1,450
 1,400
 1,200
 1,000
 1,000
 1,000
 400
 200
 16,600

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ตราสารหนี้ หน�าที่  มูลค�ารวม (ล�านบาท)

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร 1979 จาํกดั (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

บริษัท วิจิตรภัณฑปาลมออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทอรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินรวม/
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ตัวแทนจําหนาย/
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม

 7,000

 3,900 

 1,012 

 1,725

 592

 13,000

 1,150

 637

 2,997

 4,060
  

ทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (REIT) หน�าที่  มูลค�ารวม (ล�านบาท)

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

ตัวแทนจําหนาย

 3,208

 15,714

สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group (CFG) ใหบริการดานที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการให
คําปรึกษาในการควบรวมกิจการ (M&A) และการเสนอขายหลักทรัพย ใหกับบริษัทชั้นนําตางๆ ในประเทศไทย

ป 2557 เปนปที่ทาทายสําหรับธุรกิจการเงินในประเทศไทย ความไมแนนอนทางการเมืองซึ่งเริ่มตนชวงปลายเดือนตุลาคม 2556 
ไดสงผลกระทบทางลบตอตลาดทุน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย ไดปรับลดลงถึงระดับ 1,230.77 จุดในวันแรกของการซ้ือขายของป 
ภาวะตลาดในชวงตนปไมเอ้ือตอการออกผลิตภัณฑตราสารทุน (Equity Products) รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) การเสนอขายตราสารทุนและทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) ดังน้ัน ในชวงครึ่งปแรก
ธนาคารจึงไดมุงเนนไปที่ธุรกรรม M&A การมุงเนนผลิตภัณฑที่เหมาะสมในชวงเวลาที่พอเหมาะทําใหธนาคารสามารถใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะซึ่งใหผลประโยชนสูงสุดกับลูกคาไดเปนอยางดี
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จากกลยุทธดังกลาวขางตน ทําใหธนาคารประสบความสําเร็จในธุรกรรมตางๆ อยางหลากหลาย โดยธุรกรรม M&A ที่โดดเดนไดแก 
การเขาซื้อกิจการโรงไฟฟามูลคา 5,300 ลานบาทจากบริษัท ไซม ดารบี้ เอนเนอรจี พีทีอี จํากัด โดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด 
ซึ่งธนาคารไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูใหสินเชื่อหลักรายเดียว ในสวนของธุรกรรมอื่นๆ ที่สําคัญนั้น ธนาคาร
ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนทีป่รกึษาทางการเงนิรวมและผูจดัการการจดัจาํหนายรวมสาํหรบัการทาํ IPO ของ บรษิทั คาราบาวกรุป จาํกดั 
(มหาชน) มูลคากวา 7,000 ลานบาท รายละเอียดธุรกรรมดานตราสารทุนท่ีสําคัญๆ มีดังนี้

ชื่อหลักทรัพย� หน�าที่  มูลค�ารวม (ล�านบาท)

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน)

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินรวม/
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

ตัวแทนจําหนาย

ตัวแทนจําหนาย/
ผูจัดการการจัดจําหนายรวม

 7,000

 3,208

 15,714

 13,000
  

สําหรับป 2558 สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group มุงเนนการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมจากการให
คําปรึกษาทางการเงินในการทําธุรกรรม M&A และการเสนอขายตราสารทุน ทั้งนี้ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
กาํลังใกลเขามา ธนาคารคาดวาจะมธีรุกรรม M&A ขนาดใหญขามประเทศและการเสนอขายตราสารทนุในลักษณะ IPO และ REIT 
ขนาดใหญในภาคธุรกิจตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยศักยภาพของการผสานพลังในระดับภูมิภาคและความรวมมือระหวาง
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group สายวาณิชธนกิจ ทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม (Sector Team) 
และสายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารมีความพรอมที่จะนําเสนอแนวทาง/ผลิตภัณฑที่ครบถวนเหมาะสมกับความตองการของลูกคา ทั้งนี้ 
การท่ีลกูคาเลือกใชบรกิารของธนาคารอยางตอเนือ่งเปนขอพิสจูนถงึความแนวแนในการดําเนินธุรกจิของธนาคารภายใตคานยิมหลัก 
(Core Value) คือ “ใหบริการที่เหนือความคาดหมายเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ”

สายพาณิชย�ธนกิจ
สายพาณิชยธนกจิใหบรกิารครอบคลุมลกูคากลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม จนไปถงึขนาดคอนขางใหญในหลากหลาย
ภาคธรุกจิ โดยมเีจาหนาท่ีของธนาคารทีม่คีวามเช่ียวชาญเปนผูดแูล ใหคาํปรกึษาและคาํแนะนาํท่ีเปนประโยชนแกลกูคา และนาํเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินอยางครบวงจรผานเครือขายศนูยธุรกิจของธนาคารท่ัวประเทศ

ในป 2557 สายพาณิชยธนกิจเผชิญกับความทาทายอยางตอเน่ืองท้ังจากปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม 
สายพาณิชยธนกิจสามารถขยายธุรกิจและบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพจากการบริหารเชิงกลยุทธ โดยการเปลี่ยนแปลง
ภายในสายงานที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจภายใตแรงกดดันจากการแขงขัน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธภายในหนวยงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันใน
การทํางาน ปจจัยแวดลอมที่สําคัญในปที่ผานมาประกอบดวย ปญหาความไมแนนอนทางการเมืองและภาวะการแขงขันท่ีเขมขนขึ้น
ระหวางสถาบนัการเงนิ ทัง้นี ้สายพาณชิยธนกจิไดรองรบัการเปลีย่นแปลงตางๆโดยกาํหนดเซก็เมนตกลุมลกูคาและพฒันาผลติภณัฑ
ทางการเงินและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกบัความตองการของลูกคาแตละกลุม นาํเสนอผลิตภณัฑสนิเชือ่ไวจังและสินเชือ่ไวจัง
เยอะจรงิสาํหรบักลุมลกูคารายเลก็ ตลอดจนใชความไดเปรียบดานเครอืขายในภมูภิาคอาเซยีนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเปนพนัธมติร
ที่แข็งแกรงกับลูกคาของธนาคารที่มีการขยายกิจการหรือการเชื่อมโยงทางการคาและการลงทุนในภูมิภาค

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ป 2557 เปนปทีธ่นาคารประสบความสาํเรจ็ดานพาณชิยธนกจิ แมวาเศรษฐกจิภายในประเทศมกีารชะลอตวัประกอบกบัความผนัผวน
ของเศรษฐกิจโลก ธนาคารและลูกคายังคงเติบโตไปดวยกันอยางตอเนื่อง โดยธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดีในธุรกิจหลักและ
มีการขยายฐานลูกคาทั้งในกลุมผูประกอบการขนาดกลางถึงขนาดคอนขางใหญตลอดจนผูประกอบการรายเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานในป 2556 สินเชื่อของสายพาณิชยธนกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสุทธิรอยละ 19.5 มาอยูที่ 52 พันลานบาท
ณ เดอืนธนัวาคม มกีารบรหิารจดัการคณุภาพของสนิทรพัยทีม่ปีระสทิธภิาพ สงผลใหมสีดัสวนของสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายไดทัง้หมด 
(Gross NPL) เพียงรอยละ 0.7 สัดสวนของตนทุนตอรายไดมีการปรับตัวดีขึ้น และมีสัดสวนการกันเงินสํารองสินเชื่อ (Provision) 
ลดลงจากการควบคมุคณุภาพของสินทรพัยอยางใกลชดิ รายไดคาธรรมเนียมเตบิโตรอยละ 15 โดยเปนผลจากการนาํเสนอผลติภัณฑ
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (FX) และตราสารอนุพันธ (Derivatives) โดยมีรายได
จากคาธรรมเนียมจํานวน 207 ลานบาท สงผลใหสายพาณิชยธนกจิมกีาํไรกอนภาษแีละคาใชจายสวนกลางเพ่ิมขึน้รอยละ 44 มาอยูที่ 
1.5 พันลานบาทในป 2557

หนึง่ในคานยิมองคกรท่ีสาํคญัของสายพาณิชยธนกิจในการบริหารงาน คอื การมุงเนนคนเปนหลัก (People Centric) โดยใหความสําคญั
กับความตองการที่แทจริงของลูกคา เพื่อนําเสนอบริการทางการเงินท่ีจะสรางความพึงพอใจและสงมอบประสบการณที่ดีใหแกลูกคา 
อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนลูกคาใหมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาปจจุบัน โดยการสรางสรรคผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินที่ตรงกับความตองอยางสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกันทางธนาคารยังใหคุณคากับบุคลากร เน่ืองจากบุคลากร 
คอื ทรพัยากรทีส่าํคญัท่ีสดุของธนาคารโดยเปนกาํลงัหลกัในการขบัเคลือ่นองคกรไปสูความสาํเรจ็ ธนาคารจงึมกีารพฒันาทกัษะ ความรู
และความสามารถของบุคลากรอยางตอเนือ่งผานการอบรมหลกัสูตรตางๆ เชน หลกัสตูร OMEGA เพ่ือพฒันาทกัษะเชงิลึกในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรูขามสายงาน (Cross Business Unit Rotation) 
ธนาคารยังสงเสริมทักษะภาวะผูนําใหแกพนักงานโดยการใหอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และใชระบบการให
ผลตอบแทน (Rewards & Recognition) เพือ่สรางความรูสกึในการเปนเจาของ นอกจากน้ี ธนาคารยังจดัทาํแบบสาํรวจความผูกพนั
ของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เปนประจําทุกป เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสถานที่ทํางาน และเพื่อใหธนาคารเปนหน่ึงในสถานที่ทํางานสําหรับ
บุคลากรผูตองการทํางานในธุรกิจธนาคาร ซึ่งในที่สุด คานิยมองคกรไดถูกสะทอนในผลการดําเนินงานท่ีนาพอใจในป 2557 อันจะ
นําไปสูการสรางผลกําไรและการเติบโตอยางยั่งยืนเพ่ือเพิ่มมูลคาแกผูถือหุนในระยะยาวตอไป 

สําหรับป 2558 ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับความทาทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก ไดแก ปญหาเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย 
การลดลงของราคานํ้ามัน ปญหาคาเงินในภูมิภาคอาเซียนและการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปจจัยเหลานี้จะ
สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอเศรษฐกิจไทย เนือ่งจากเศรษฐกิจไทยยังอยูในชวงของการฟนตวั และถึงแมจะมีแรงสนับสนุน
จากโครงการโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญของภาครัฐ แตโครงการเหลานีย้งัอยูในชวงเร่ิมตน ยงัไมสงผลทางบวกตอเศรษฐกิจโดยรวม 
สายพาณชิยธนกจิจงึไดวางกลยทุธในการดาํเนนิงานโดยการขยายฐานลกูคากลุมผูประกอบการขนาดกลางไปจนถงึขนาดคอนขางใหญ 
รวมถึงกระจายความเส่ียงดวยการออกแบบโปรแกรมผลิตภณัฑและบริการเฉพาะสําหรับผูประกอบการรายเล็ก นอกจากน้ี ยงัใหการ
สนับสนุนโครงการท่ีเกี่ยวของกับ AEC ซึ่งธนาคารมีความไดเปรียบจากการอาศัยเครือขายระดับภูมิภาคท่ีแข็งแกรงที่จะสนับสนุน
การขยายการคาและการลงทุนขามพรมแดนแกลูกคาในภาวะที่การคาและการลงทุนภายในภูมิภาคมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
โดยธนาคารจะสนับสนุนผานหนวยงาน ASEAN Business Solution (ABS) ที่ไดจัดตั้งขึ้นภายในสายพาณิชยธนกิจในทุกประเทศ
ของกลุมซีไอเอ็มบี เพื่อการประสานงานในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงใหบริการเต็มรูปแบบและเปนเครือขายขอมูลภายในภูมิภาค 
ซึ่งจะชวยสรางรายไดและขยายฐานลูกคาของธนาคารตอไป
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ภาวะการแข�งขัน - ส�วนแบ�งตลาด หนวย (ลานบาท)

ธนาคาร สินทรัพย� ส�วนแบ�งตลาด เงินรับฝาก ส�วนแบ�งตลาด เงินให�สินเชื่อ ส�วนแบ�งตลาด

ธนาคารกรุงเทพ  2,759,890 18.7%  2,058,779 18.8%  1,782,233 17.2%

ธนาคารกรุงไทย  2,739,350 18.5%  2,151,641 19.7%  1,897,995 18.4%

ธนาคารกสิกรไทย  2,389,137 16.1%  1,629,831 14.9%  1,527,080 14.8%

ธนาคารไทยพาณิชย  2,699,703 18.2%  1,895,343 17.3%  1,777,135 17.2%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  1,214,268 8.2%  837,556 7.7%  1,012,761 9.8%

ธนาคารทหารไทย  810,167 5.5%  571,625 5.2%  530,360 5.1%

ธนาคารธนชาต  1,025,630 6.9%  696,949 6.4%  755,656 7.3%

ธนาคารทิสโก  317,657 2.2%  205,384 1.9%  262,784 2.5%

ธนาคารเกียรตินาคิน  240,407 1.6%  132,315 1.2%  184,777 1.8%

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  274,144 1.9%  183,895 1.7%  189,968 1.8%

ธนาคารอื่นๆ*  324,380 2.2%  566,787 5.2%  418,423 4.1%

รวม  14,794,733 100.0%  10,930,105 100.0%  10,339,172 100.0%

แหลงขอมูล งบการเงินรวม ณ ธันวาคม 2557 ของธนาคารพาณิชย       

การจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการ

แหลงเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 194.2 พันลานบาท (รวมรายการเงินฝากระหวางธนาคารและตลาดเงิน) 
เงินกูยืม (รวมรายการเงินกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงิน) 39.5 พันลานบาท ธนาคารใชเงินทุนประมาณรอยละ 80.7 จาก
เงินทุนทั้งหมดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ สวนที่เหลือใชในธุรกรรมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและ
การลงทนุ ธนาคารมกีารตดิตาม Liquidity Gap ทกุชวงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคมุการใชไปของแหลงเงนิทนุใหเกดิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จากการเปรียบเทียบเงินใหสินเชื่อและเงินฝาก เงินใหสินเชื่อที่มีอายุไมเกิน 1 ป มีจํานวน 71.5 พันลานบาทในขณะท่ีเงินใหสินเช่ือ
ที่มีอายุมากกวา 1 ปมีจํานวน 118.5 พันลานบาท ในดานเงินฝากที่มีอายุไมเกิน 1 ป มีจํานวน 175.1 พันลานบาท และเงินฝากที่มี
อายุมากกวา 1 ป มีจํานวน 19.1 พันลานบาท

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)

ตั้งแตป 2556 เปนตนไป ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของตอ
สินทรัพยเสี่ยง (CET1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามเกณฑ Basel III ซึ่งไดมีการกําหนดใหเพิ่มฐานเงินทุนเพ่ือใหสามารถรองรับ
ความเสี่ยงไดดีขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 15.0 การดํารงเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียง และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 9.9 และรอยละ 9.9 
ตามลําดับ ซึง่เห็นไดวาธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกวาเกณฑขัน้ตํา่ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยไดกาํหนดไวที่
รอยละ 8.5 รอยละ 4.5 และรอยละ 6.0 ตามลําดับ
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 หนวย: พันลานบาท

 ณ 31 ธันวาคม

เงินกองทุน 2557 2556(1)  2555

กองทุนชั้นที่ 1 
  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
กองทุนชั้นที่ 2 
เงินกองทุนรวม
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%) 
  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (%)
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (%)
สินทรัพยเสี่ยง

21.0
21.0
10.7
31.7
9.9
9.9
5.1

15.0
211.5

19.6
19.6
8.3

27.9
9.9
9.9
4.2
14.1

198.0

 17.0
 -
 9.9
 26.9
 10.3
 -
 5.9
 16.2
 166.0

(1) ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการกาํกบัดูแลเงินกองทุนภายใตหลกัเกณฑ Basel III โดยมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 
เปนตนไป

สายบริหารเงิน

สายบริหารเงินมีหนาที่ในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน และบริหารสภาพคลอง ตามกรอบนโยบายของธนาคารและ
กฏระเบยีบท่ีทางการกาํหนด รวมถงึการคาตราสารประเภทตางๆ การประกันการจัดจาํหนายตราสารหนี ้และ การนําเสนอผลติภณัฑ
และการบริหารเงินใหแกลูกคาของธนาคาร
ป 2557 เปนปทีม่กีารขยายผลิตภณัฑและบริการเพ่ิมข้ึน อาทิ หุนกูทีม่อีนุพนัธแฝงท่ีจายผลตอบแทนอางอิงกบัอัตราดอกเบ้ีย (interest 
rate linked note) อัตราแลกเปลี่ยน (FX linked note) และราคาทองคํา (gold linked note) รวมทั้งไดขยายสายผลิตภัณฑใหม
ดาน commodity hedging เพิ่ม เชน สินคาโภคภัณฑประเภทน้ําตาล และยางพารา เปนตน

นอกจากนั้น ยังสามารถระดมทุนผานการออกตราสารหนี้อนุพันธระยะยาวที่มีอายุตราสารเกินกวา 10 ปใหกับกลุมลูกคาสถาบัน 
และออกหุนกูดอยสิทธิมูลคา 400 ลานริงกิตในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับเปนคร้ังแรกของธนาคารพาณิชยไทย 
ธนาคารเปนผูรบัประกนัการจําหนายตราสารหน้ีใหกบัภาครฐัและภาคเอกชน โดยมสีวนแบงทางการตลาดรอยละ 6.8 อยูในลําดับที ่7 
และมมีลูคาการจดัจาํหนายตราสารหนีใ้นตลาดแรก (primary market) รวม 47,742 ลานบาท ในขณะทีม่ลูคาการซือ้ขายตราสารหนี้
ใหกับภาครัฐและภาคเอกชนในตลาดรอง (secondary market) มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 6.1 อยูในลําดับที่ 7 และมีมูลคา
การซื้อขายรวม 705,956 ลานบาท

ในป 2557 ธนาคารไดรับรางวัลบริหารความเสี่ยงดานตางๆจากการสํารวจของนิตยสาร Asiamoney Polls ดังนี้
 1. ธนาคารตางชาติที่ใหบริการดานอัตราแลกเปล่ียนดีที่สุด
 2. ธนาคารตางชาติที่มีผลิตภัณฑและการใหบริการดานอัตราแลกเปล่ียนดีที่สุด
 3. ธนาคารตางชาติที่ใหบริการดาน Foreign Exchange Options ดีที่สุด
 4. ธนาคารตางชาติที่มีงานวิจัยดานตลาดอัตราแลกเปล่ียนดีที่สุด
 5. ธนาคารท่ีใหบริการดานการบริหารความเส่ียงจากการใหสินเชื่อดีที่สุดในประเทศไทย
 6. ธนาคารที่เสนออนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อดีที่สุดในประเทศไทย
 7. ธนาคารที่มีการขายหุนกูภาคเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
 8. ธนาคารที่ใหบริการหุนกูภาคเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
 9. ธนาคารท่ีมีงานวิจัยดานตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย
 10. ธนาคารที่ใหบริการบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียดีที่สุดในประเทศไทย
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 11. ธนาคารที่มีผลิตภัณฑและการเสนอขายผลิตภัณฑบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดีที่สุดในประเทศไทย
 12. ธนาคารที่เสนออนุพันธทางการเงินดานอัตราดอกเบ้ียดีที่สุดในประเทศไทย
 13. ธนาคารที่มีงานวิจัยดานอัตราดอกเบ้ียดีที่สุดในประเทศไทย

อีกทั้งไดรับรางวัลจากการสํารวจของนิตยสาร The Asset (Asset Asian Awards, Triple A) ดังนี้
 14. สถาบันที่มีผลิตภัณฑอนุพันธทางการเงินดีที่สุดในประเทศไทย

ในป 2558 สายบริหารเงินจะมีการพัฒนาตอไปไมหยุดยั้ง โดยตั้งเปาหมายวาจะเปนทางเลือกแรกของลูกคาท่ีตองการขยายกิจการ
ไปสูกลุมประเทศอาเซียน โดยอาศัยเครือขายของกลุมธนาคารซีไอเอ็มบี ในมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว รวมทั้ง
ฮองกง และเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ในการนําเสนอบริการทางการเงินท่ีครบวงจรและตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล�อง
ความเส่ียงดานสภาพคลองคอืความเสีย่งทีธ่นาคารไมสามารถหาแหลงเงนิทนุไดทนัทวงทตีอความตองการทัง้ในปจจบุนัและในอนาคต 
ซึง่เปนผลสืบเน่ืองจากการท่ีไมสามารถแปลงสินทรัพยในรูปตางๆ กลบัมาเปนเงินสด หรอืจัดหาเงินทนุไดไมทนัเวลา คณะกรรมการ
ธนาคารและฝายจัดการมีบทบาทสําคญัย่ิงในการบริหารสภาพคลองของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารไดใหอาํนาจแกคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สิน ทําหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงสายบริหารเงินในการดูแลและบริหารสภาพคลอง 
โดยคณะกรรมการมีการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารในเชิงรุกและฉับไวตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
โดยมีการประชุมทุกเดือน หรือประชุมเพ่ิมเติมเม่ือจําเปน นอกจากน้ี ธนาคารมีสายบริหารความเส่ียงทําหนาท่ีเสนอนโยบายบริหาร
ความเส่ียงสภาพคลอง และสายบริหารเงินทบทวนความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนประจํา เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร 
และเพื่อความเหมาะสมและรัดกุมในการบริหารสภาพคลอง ธนาคารกําหนดใหใชนโยบายดังกลาวกับบริษัทยอยดวย

ธนาคารจะยังคงใหความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกคารายยอยเพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตของสินทรัพยของ
ธนาคาร กลยทุธหนึง่ในการบรหิารสภาพคลองของธนาคารไดแก การผลกัดนัการขยายเงนิฝากออมทรพัยและเงนิฝากกระแสรายวนั 
(CASA) รวมทั้งเงินฝากประจํารายยอย ซึ่งเปนแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนการเงินตํ่าและมั่นคง ในขณะท่ีใชเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน 
หุนกูระยะส้ัน และหุนกูอนุพันธ) จากลูกคาบรรษัทธุรกิจ หรือลูกคารายใหญซึ่งมีความออนไหวในดานราคามากกวาลูกคารายยอย 
เพื่อเปนชองทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในการ
วางกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมสําหรับลูกคาแตละกลุมและเสริมความสัมพันธกับลูกคาใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการรักษา
การเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากน้ี ธนาคารมีการจัดทาํระบบเตือนลวงหนาซ่ึงจะมกีารตดิตามดูแลอยางใกลชดิ ตลอดจน
มแีผนระดมสภาพคลองฉกุเฉนิ ซึง่จะทาํใหฝายจดัการสามารถดาํเนนิมาตรการตางๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในภาวะ
ที่ขาดสภาพคลอง ตลอดจนภาวะที่ตลาดไมเอ้ืออํานวย

นโยบายหลักประกัน 
ธนาคารมีนโยบายการใหสินเชื่อโดยใหความสําคัญกับความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของลกูคาและแหลงอ่ืนๆ ทีจ่ะนาํมาชาํระหน้ี อยางไรกต็าม ธนาคารก็ใหความสาํคญักบัหลกัประกันทีจ่ะมาค้ําประกันการกูยมื
ดวยเพ่ือใชเปนหลกัประกันของการชาํระหนีแ้ละชวยบรรเทาความเสยีหายของธนาคารกรณทีีล่กูหนีผ้ดินดัชาํระหนี ้สาํหรบัสนิทรพัย
ที่ธนาคารจะพิจารณารับไวเปนหลักประกัน ประกอบดวย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง 
เคร่ืองจักร เปนตน โดยพิจารณามูลคาหลักประกันและสัดสวนของวงเงินตอมูลคาหลักประกันใหเหมาะสมกับระดับความเส่ียง
ของการใหสนิเชือ่ อนัดบัเครดติของผูกูและสภาพคลองของหลกัประกนั โดยธนาคารมนีโยบายการประเมนิราคาและตรีาคาหลกัประกัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไวจะตองมีการประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเปนไปตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด

หลักเกณฑ�การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้ 
ธนาคารไดกาํหนดหลกัเกณฑการปฏบิตังิานในการบรหิารและตดิตามหนีท้ีม่ปีญหาและทีม่แีนวโนมทีจ่ะมปีญหา (Watch-list) อยาง
ใกลชดิ เพ่ือสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว มปีระสทิธิภาพ และเพ่ือใหการปฏิบตังิานในเร่ืองการติดตามหน้ีมปีญหาเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยธนาคารไดกาํหนดแนวทางการปฏิบัติในการติดตามหนี้ตั้งแตประเภทลูกหน้ีที่มีแนวโนมที่จะมีปญหา ลูกหนี้ที่กลาวถึง
เปนพิเศษ จนถึงลูกหนี้ที่ตํ่ากวามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี
ยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการจัดชั้นลูกหนี้ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแลว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ 
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(Qualitative Criteria) ซึง่เปนการจดัชัน้ลวงหนาสาํหรบัลกูหน้ีทีม่สีญัญาณบงบอกวาอาจมีปญหากอนท่ีจะมกีารผดินดัชาํระหนี ้ทัง้นี้ 
สาํหรับลกูหน้ีทีม่แีนวโนมทีจ่ะมีปญหา และลูกหน้ีกลาวถึงเปนพิเศษ จะมีการจัดทาํรายงาน Pre-NPL Monitoring เพือ่ติดตามลูกหน้ี
กลุมนี้อยางใกลชิด ลูกหนี้กลุม Pre-NPL นี้ จะแบงยอยออกเปนสองกลุม คือ กลุม Special Alert List (SAL) ไดแก ลูกหน้ีกลาวถึง
เปนพิเศษที่มีโอกาสเปนลูกหนี้ NPL สูง และ Non Special Alert List (Non SAL) ไดแก ลูกหน้ีกลาวถึงเปนพิเศษอื่นๆ สําหรับ
ลกูหนี ้NPL (ครอบคลุมลกูหน้ีจดัชัน้ตํา่กวามาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และจัดชัน้สงสัยจะสูญ) จะมกีารจดัทาํรายงาน NPL Management 
เปนรายเดือน ซึ่งทั้งรายงาน Pre-NPL Monitoring และ NPL Management ตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อทราบและเพื่อพิจารณาสั่งการ นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการจัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปญหา (Problem Loan 
Management Working Group) เพื่อพิจารณาใหคําแนะนําในการจัดการหน้ี NPL และหนี้ Pre-NPL ที่มีภาระหน้ีตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป จากหลักเกณฑการควบคุมติดตามหนี้และขั้นตอนปฏิบัติดังกลาว จะชวยใหธนาคารสามารถแกไขหนี้ที่มีปญหา ตลอดจน
ชวยเหลือลูกหนี้ผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ในกรณีจําเปนไดทันทวงที

นโยบายการปรับปรุงโครงสร�างหนี้ 
ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่ใหความรวมมือ มีศักยภาพ และมีแนวโนมสามารถปฏิบัติตาม
เงือ่นไขทีต่กลงกนัใหมได ทัง้นี ้เพือ่ใหธนาคารและลูกหน้ีไดรบัประโยชนจากการปรบัปรงุโครงสรางหน้ีรวมกนั กลาวคอื ธนาคารมีโอกาส
ไดรับชําระหนี้คืนสูงสุด หรือมีสวนสูญเสียตํ่าสุด ในขณะที่ลูกหนี้ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดตอไป แตอาจจะตองรับความสูญเสีย
บางสวนของตนดวย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และระมัดระวังมิ
ใหเปนการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสํารองเพ่ิม และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได

ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหน้ีทัง้ทีเ่ปนหน้ีทัว่ไปและหน้ีมปีญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบตัติามหลักเกณฑ ขัน้ตอน และวิธกีาร
ที่กําหนดไวสําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะหลูกหน้ี การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา 
การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกลาว จะตองสอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจาก
หนวยงานภายในของธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการดาํเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว บางกรณีธนาคาร
อาจมอบหมายใหบุคคลที่สามที่เปนผูชํานาญการเฉพาะซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินใหเปนที่ปรึกษาทาง
การเงนิ หรอืทําการปรบัปรงุโครงสรางหนีแ้ทนธนาคารได โดยเงือ่นไขปรบัปรงุโครงสรางหนีจ้ะตองนําเสนอขออนมุตัติอคณะกรรมการ
ธนาคารหรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อหรือผูมีอํานาจอนุมัติตามคําสั่งของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย�และการต้ังสํารองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ธนาคารไดปฏิบตัติามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีกาํหนดใหจดัชัน้สนิทรัพยและการต้ังคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามอัตราท่ี
กาํหนดสําหรับสนิทรพัยจดัช้ันแตละประเภท ทัง้นี ้เปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที ่สนส. 31/2551 เรือ่ง หลักเกณฑ
การจัดชัน้หน้ีและการกนัเงนิสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2551 หรือตามท่ีจะมกีารแกไขโดยธนาคารแหงประเทศไทย
เปนระยะๆ อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบตัภิายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑทีเ่ขมงวดกวา โดยมีทัง้การจัดชัน้ตามเกณฑคณุภาพ และ
การจดัช้ันตามจํานวนวนัคางชาํระตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนด โดยใชผลท่ีดอยกวาระหวางสองเกณฑดงักลาวเปนผลสรปุ
การจัดชั้นเพื่อสะทอนความเสี่ยงที่แทจริงของลูกหนี้
นอกจากการกันเงินสาํรองรายลกูหน้ี/รายบัญชี (Specific Provision) แลว ธนาคารอาจกําหนดใหมกีารกันเงินสาํรองท่ัวไป (General 
Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจและ
จากปจจัยอื่นๆ

กิจกรรมและการดําเนินงานด�านภาพลักษณ�ที่สําคัญในรอบป�
ป 2557 ธนาคารมุงดําเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธในเชิงรุกมากขึ้น โดยเนนสรางภาพลักษณเพื่อกอใหเกิดผลทางธุรกิจ ควบคู
ไปกบัการสรางความแตกตางดวยจดุแข็งของการเปนธนาคารระดบัอาเซยีน (Product Led Brand) ผานแคมเปญการสือ่สารการตลาด
ในแตละชวงเทศกาล ไมวาจะเปน ตรุษจีนอินเลิฟ ชุมฉํ่าซัมเมอร สุขใจใหแม และแคมเปญวันพอ ผานการใชสื่อแบบบูรณาการ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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(IMC) ทั้งรูปแบบ off-line และ on-line โดยมุงหวังเจาะกลุมเปาหมายในวงกวาง (Mass Segmentation) ซึ่งถือเปนการสราง
และตอกยํ้าแบรนดผานการโฆษณาผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดดําเนินแคมเปญการสื่อสารสนับสนุนการออกบัตรเครดิต
คร้ังแรกของธนาคาร  โดยตอกยํ้าความเปนบัตรเครดิตเพื่อการทองเที่ยวที่ดีที่สุด เนนจุดเดนในเร่ืองสิทธิประโยชนระดับอาเซียน 

การสรางภาพลักษณผานการจัดกิจกรรมทางการตลาด ถือเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีธนาคารใหความสําคัญ เพ่ือใหกลุมเปาหมายและ
ลูกคาของธนาคารไดมีประสบการณกับแบรนด โดยในป 2557 ธนาคารไดจัดกิจกรรมเดนๆหลายกิจกรรม เชน Octo Splash ใน
เทศกาลวันไหล พัทยา และสงกรานตพระประแดง กรุงเทพฯ การรวมงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ไดแก 
กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม และหาดใหญ ภายใตแนวคิด “The Art of ASEAN Living” กิจกรรม Mini Golf 
Challenge และ CIMB Preferred Golf Challenge ตลอดจนงานสัมมนาตางๆ ธนาคารยังไดจัดกิจกรรมเพื่อรวมเฉลิมฉลอง
วันอาเซียน (ASEAN Day) พรอมกับการเปดตัวสาขาสํานักสีลม ซึ่งเปนสาขารูปแบบใหม เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 นับเปน
การเสริมสรางภาพลักษณของความเปนธนาคารอาเซียน ควบคูไปกับการกระตุนใหคนไทยตื่นตัวถึงความเปนประชาคมอาเซียน
ที่กําลังจะมาถึงในปลายป 2558  อีกทั้งยังเปนการประกาศความเปน ASEAN Hub ของสาขาสํานักสีลม  

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารยังไดจัดพิธีเปดตัวสาขาแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งนับเปนสาขาท่ีมีความสําคัญอีกแหงหน่ึง 
เพราะอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถอืเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัตอการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยไดรบัความสนใจ
จากรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ในการรายงานสดอีกดวย

ธนาคารยังไดรวมกับพันธมิตรของธนาคาร เชน ไทยแอรเอเชีย ดําเนินกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด เชน โครงการ 
“ลัดฟาสานตอ กองานศิลป” เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปญญาในทองถิ่นตางๆ รวม 10 จังหวัดในป 2557 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารยังไดจัดพิธีเปดตัวธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย - สาขาเวียงจันทน อยางเปนทางการ โดยมี
ทานสอนชัย สิทธิ์พะชัย รองผูวาการธนาคารแหงสปป.ลาว ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด รวมกับ ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
กรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อีกทั้งยังไดรับเกียรติจากบุคคลช้ันนําในแวดวงธุรกิจทั้งไทยและสปป.ลาว ตลอดจนสื่อมวลชน
เขารวมกวา 300 คน โดยมจีดุมุงหมายในการใหบรกิารลกูคาทองถิน่และลกูคาท่ีเขามาลงทนุในสปป.ลาว ดวยผลติภัณฑและบรกิาร
ทางการเงนิทีค่รบวงจร  สาขาแหงนีเ้ปนสาขาธนาคารตางประเทศแหงแรกของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย และเปนเครอืขายในประเทศ
อาเซียนลําดับที่ 9 จากทั้งหมด 10 ประเทศของกลุมซีไอเอ็มบี นับเปนการสะทอนถึงความเปนสถาบันการเงินชั้นนําในอาเซียน ที่มี
เครือขายครอบคลุมท่ัวภูมิภาคและมีศักยภาพในการใหบริการลูกคาระดับสากล 

ป 2557 ยังถือเปนปที่ธนาคารไดดําเนินงานดานประชาสัมพันธขาวสารตางๆอยางเขมขนตอเนื่อง ทั้งในดานของผลิตภัณฑบริการ 
ตลอดจนผลงานวิจัยและวิเคราะหเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกภาพลักษณขององคกรและสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
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การวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม

1.  ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,236.0 ลานบาท และ
กําไรสุทธิจํานวน 988.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.2 และรอยละ 33.6 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเกิด
จากในป 2556 ธนาคารมรีายการพิเศษทีส่าํคญั คอื สวนแบงกาํไรจากการบรหิารสนิทรพัยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสนิทรพัย
ไทย (บสท.) กําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทยอยแหงหนึ่งของธนาคาร กําไรจากการไถถอนกองทุนรวมวายุภักษ 1 เงินปนผล
จากกองทุนรวมวายุภักษ 1 และสํารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากการต้ังสํารองพิเศษเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ 

ในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาดท้ังดานเงินฝากและเงินใหสินเชื่อ ในป 2557 กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถดํารง
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) ที่รอยละ 3.37 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 เมื่อเทียบกับ
ป 2556 ที่รอยละ 3.18 จากการที่ธนาคารสามารถควบคุมตนทุนเงินฝากไดดีขึ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี (รวมเงินใหสินเชื่อซึ่งคํ้าประกันโดยธนาคารอ่ืนและเงินใหสินเช่ือ
แกสถาบันการเงิน) ของกลุมธนาคารอยูที่ 190.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเงินใหสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 กลุมธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุนกู และผลิตภัณฑทางการเงินบางประเภท) จํานวน 211.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 11.0 จากสิ้นป 2556 ซึ่งมีจํานวน 190.6 พันลานบาท ทําใหอัตราสวนสินเชื่อตอ เงินฝาก (Modified Loan to Deposit 
Ratio) ของกลุมธนาคารอยูที่รอยละ 90.1 จากรอยละ 90.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(ก) สรุปรายไดของธนาคารและบริษัทยอย
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายไดจากการดําเนินงานป 2557 ของกลุม
ธนาคารมีจํานวน 10,506.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 260.2 ลานบาท หรือรอยละ 2.5 (แตหากหักรายการพิเศษแลว 
รายไดจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นจํานวน 1,783.9 ลานบาทหรือรอยละ 20.7) การเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการเติบโตของ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ ในขณะท่ี
กําไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนลดลง โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,364.0 ลานบาท หรือ
รอยละ 20.9 ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการไถถอนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนกอนกําหนด รายได
คาธรรมเนยีมและบริการสุทธเิพิม่ขึน้จาํนวน 80.6 ลานบาท หรือรอยละ 6.4 สวนใหญมาจากคาธรรมเนยีมบรกิารทีป่รกึษา คาธรรมเนยีม
การจัดจําหนายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมจากการจําหนายประกัน ในสวนของกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,090.6 ลานบาท หรือรอยละ 152.7 สวนใหญเกิดจากธุรกรรมการบริหารเงิน ในขณะท่ีกําไรสุทธิ
จากเงินลงทุนลดลงจํานวน 91.7 ลานบาท หรือรอยละ 21.8 และรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนลดลงจํานวน 89.6 ลานบาท และ
รอยละ 27.4 เนื่องจากรายการพิเศษในป 2556

(ข) ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายดอกเบีย้สาํหรบัป 2557 มจีาํนวนท้ังสิน้ 6,038.7 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากปกอน 187.1 ลานบาท หรอืรอยละ 3.2 มสีาเหตหุลกั
จากปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 20.9 

คาใชจายในการดําเนินงานสําหรับป 2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 1,045.5 ลานบาทหรือรอยละ 17.2 เปนจํานวน 7,140.6 ลานบาท
จากป 2556 โดยสวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาภาษีอากร และคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑและระบบเครือขายของธนาคาร อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานป 2557 
อยูที่รอยละ 68.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 ที่รอยละ 59.5 ซึ่งเกิดจากรายการพิเศษป 2556 แตหากหักรายการพิเศษแลว 
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานของป 2556 จะอยูที่รอยละ 72.8

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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(ค) กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,236.0 ลานบาท และ
กาํไรสทุธจิาํนวน 988.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.2 และรอยละ 33.6 ตามลาํดบั เมือ่เปรียบเทยีบกบัป 2556 สาเหตหุลกัเกดิจาก
ในป 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษท่ีสําคัญ คือ สวนแบงกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. กําไรจากการชําระ
บัญชีของบริษัทยอยแหงหนึ่งของธนาคาร กําไรจากการไถถอนกองทุนรวมวายุภักษ 1 เงินปนผลจากกองทุนรวมวายุภักษ 1 และ
สํารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากการตั้งสํารองพิเศษเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ หากหักรายการพิเศษดังกลาว
แลว กําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมธนาคารจะเพิ่มขึ้นจํานวน 237.3 ลานบาท หรือรอยละ 26.5 ในขณะที่กําไรสุทธิจะลดลงจํานวน 
92.6 ลานบาท หรอืรอยละ 9.5 เปนผลจากการปรับคาใชจายภาษีเงนิไดในป 2557 ทีส่บืเน่ืองมาจากการใชประโยชนของผลขาดทุน
ทางภาษีจากป 2556

(ง) อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ
สําหรับป 2557 กลุมธนาคารมีผลตอบแทนตอสวนของเจาของรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับป 2556 อยูที่รอยละ 7.0 ขณะเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของของธนาคารอยูที่รอยละ 4.3 ลดลงรอยละ 1.8 จากรอยละ 6.1 ในป 2556 

 
2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย�อย
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 274.1 พันลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 5.5 พันลานบาท 
หรือรอยละ 2.0 ทั้งนี้สินทรัพยรวมที่ลดลงสวนใหญมาจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย) ในขณะที่เงินใหสินเช่ือ
แกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ เงินลงทุนสุทธิและสินทรัพยอนุพันธทางการเงินเพ่ิมขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) จํานวน 6.5 พันลานบาท ลดลงจาํนวน 27.0 พันลานบาท หรือรอยละ 80.6 
สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินใหสินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ซึ่งเปนผลจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร

สินทรัพยตราสารอนุพันธ จํานวน 10.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.7 พันลานบาท หรือรอยละ 18.7 เปนผลจากทําธุรกรรม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

เงินลงทุนสุทธิจํานวน 55.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.9 พันลานบาท หรือรอยละ 3.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในตราสารหน้ี
ที่จะถือจนครบกําหนด 

เงนิใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิจํานวน 184.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 18.1 พันลานบาท หรือรอยละ 10.9 จากป 2556 
ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อสวนใหญมาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายยอย

คุณภาพของสินทรัพย

(1) เงินใหกูยืมและการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมธนาคารมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีจํานวน 190.0 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 
18.9 พันลานบาทหรือรอยละ 11.0 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจํานวน 171.1 พันลานบาท เงินใหสินเชื่อแบงเปน
การใหกูยมืแกกลุมอตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ทีอ่ยูอาศัย และการสาธารณูปโภคและบริการ มสีดัสวนรวมรอยละ 66.8 
ของเงินใหสนิเช่ือรวม ทัง้นีม้เีงนิใหกูยมืแกกลุมอตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยจาํนวน 54.8 พนัลานบาท ซึง่มสีดัสวนสูงสดุอยูที่
รอยละ 28.9 สอดคลองกับกลยุทธของธนาคารในการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจํานวน 
48.6 พนัลานบาทหรือรอยละ 25.6 และการสาธารณูปโภคและบริการจํานวน 23.3 พนัลานบาท หรือ รอยละ12.3 สนิเช่ือท่ีมอีตัรา
การขยายตวัสงูไดแก สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอาศยั สนิเชือ่สวนบคุคล และสนิเชือ่ธรุกจิเชาซือ้และลกูหนีต้ามสญัญาเชาทางการเงนิ ซึง่เตบิโต
รอยละ 32.0 รอยละ 14.4 และรอยละ 12.7 ตามลาํดบั เมือ่เทียบกบัสิน้ป 2556 เน่ืองจากธนาคารมนีโยบายเนนสนิเชือ่เพ่ือรายยอย 
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การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม



 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  การเปล่ียนแปลง

เงินให�สินเชื่อจําแนกกตามประเภทธุรกิจ  ล�านบาท สัดส�วน %  ล�านบาท สัดส�วน %  ล�านบาท สัดส�วน %

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเช่ือสวนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินเช่ือธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้
  ตามสัญญาเชาทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

 3,365 1.8
 54,804 28.9
 17,103 9.0
 23,345 12.3
 10,517 5.5
 48,603 25.6
 19,075 10.0
 
 13,156 6.9
 189,968 100.0

 3,322 1.9
 55,719 32.6
 15,875 9.3
 21,538 12.6
 9,194 5.4
 36,815 21.5
 16,930 9.9

 11,694 6.8
 171,087 100.0

 43 1.3
 (915) (1.6)
 1,228 7.7
 1,807 8.4
 1,323 14.4
 11,788 32.0
 2,145 12.7

 1,462 12.5
 18,881 11.0

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอยเงินใหกูยืมในภาคธุรกิจตางๆ เพื่อไมใหเกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยจะ
ครอบคลุมทั้งกลุมลูกคาขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายยอย อีกท้ังเนนการใหกูยืมแกลูกคาในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพการขยายตัวที่ดีและตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุมลูกคาขนาดเล็กและรายยอยท่ีมีศักยภาพดี และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
การผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสําคัญ

(2)  การจัดชั้นสินทรัพย
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เงนิใหสนิเช่ือแกลกูหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ (ไมรวมเงินใหสนิเช่ือท่ีใหแกสถาบันการเงิน) ของกลุมธนาคาร
อยูที่ 190.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 เม่ือเทียบกับเงินใหสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ
ที่ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย สินเชื่อจัดชั้นปกติ 176.2 พันลานบาท สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 
7.8 พันลานบาท และสินเชื่อดอยคุณภาพจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญมีจํานวน 1.8 พันลานบาท 
1.1 พันลานบาท และ 3.5 พันลานบาท ตามลําดับ

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 อยูที่รอยละ 95.2 ลดลงจากส้ินป 2556 
ซึ่งอยูที่รอยละ 107.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสํารองของกลุมธนาคารอยูที่จํานวน 6.0 พันลานบาท ซึ่งเปนสํารองสวนเกิน
ตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 2.2 พันลานบาท

(3) สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
สนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายได (NPLs) อยูที ่6.4 พนัลานบาท อตัราสวนสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายไดตอเงนิใหสนิเชือ่ทัง้สิน้ (NPL ratio) 
อยูที่รอยละ 3.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่รอยละ 2.5 เปนผลจากการชะงักตัวของภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาภาคธุรกิจบางรายและลูกคารายยอย อยางไรก็ตาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคง
มาตรฐานการอนุมัติสินเช่ือ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุมขึ้น ตลอดจนไดมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ 
การดําเนินการดูแล และการแกไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกลาวอยางใกลชิด

(4) การรับรูรายได
ธนาคารรบัรูรายไดดอกเบีย้ตามเกณฑคงคาง โดยธนาคารจะหยดุรับรูตามเกณฑนี ้สาํหรบัลกูหนีท้ีค่างชาํระดอกเบีย้เกนิกวาสามเดอืน
นับจากวันที่ครบกําหนดชําระหรือมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการชําระหนี้ โดยจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน และธนาคารยังได
บันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมที่คางชําระดังกลาวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชีเพื่อให
เปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหมเมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยที่คางชําระครบถวนแลว
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ธนาคารรบัรูรายไดสาํหรบัลกูหนีภ้ายหลงัการปรบัโครงสรางหนีใ้หมตามเกณฑคงคางเชนเดยีวกบัเงนิใหสนิเชือ่ทีก่ลาวขางตน ยกเวน
หนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตาม
เกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลว
แตระยะเวลาใดจะนานกวา

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมธนาคารมีหนี้สินรวมจํานวน 251.5 พันลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 6.4 พันลานบาท 
หรือรอยละ 2.5 ทั้งนี้ หนี้สินรวมที่ลดลงสวนใหญมาจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน) และ ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงนิกูยมื ในขณะทีเ่งนิรับฝาก หนีส้นิทางการเงนิท่ีกาํหนดใหแสดงดวยมลูคายตุธิรรม และหนีส้นิตราสารอนพัุนธทางการเงนิเพิม่ขึน้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ(หนีส้นิ)จาํนวน 18.3 พนัลานบาท ลดลงจาํนวน 26.6 พนัลานบาท หรอืรอยละ 59.2 เกดิจาก
การลดลงของเงินกูยืมตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน ซึ่งเปนผลจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 24.5 พันลานบาท ลดลงจํานวน 13.2 พันลานบาท หรือรอยละ 35.0 สวนใหญเปนผลจาก
การไถถอนหุนกูระยะส้ัน ตั๋วแลกเงิน และการไถถอนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนกอนกําหนดในระหวางป 

เงินรับฝากจํานวน 183.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 31.8 พันลานบาท หรือรอยละ 20.9 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินฝากประจํา

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมจํานวน 7.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.8 พันลานบาท หรือรอยละ 31.4 
สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต๋ัวแลกเงินที่มีอนุพันธแฝง

หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงินจํานวน 10.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.7 พันลานบาท หรือรอยละ 7.7  การเพิ่มขึ้นดังกลาว
เปนผลจากธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สวนของเจาของ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 22.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 0.9 พันลานบาท หรือ
รอยละ 3.9 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของธนาคารจํานวน 47.1 ลานบาทจากกําไรสุทธิรวม 
0.9 พันลานบาทเปนสํารองตามกฎหมาย และสวนที่เหลือโอนไปเปนกําไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหนา ทั้งน้ี มติของ
คณะกรรมการธนาคารในการจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวขางตนน้ัน เพื่อเสริมสรางระดับเงินกองทุนใหเพียงพอที่จะรองรับแผน
การขยายธุรกิจของธนาคารในระยะตอไป

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 1,552.0 พันลานบาท เพ่ิมขึ้น 644.6 พันลานบาท
(รอยละ 71.0) จากจํานวน 907.3 พันลานบาท ณ สิ้นป 2556 การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันสวนใหญเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของ
ตราสารอนุพันธ ตามที่ไดแสดงในตารางดานลาง
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   หนวย: ลานบาท

รายการนอกงบดุล : ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เปลี่ยนแปลง %

การรับอาวัลต๋ัวเงินและการคํ้าประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น:
ตราสารอนุพันธ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
เงินลงทุน
อื่นๆ

รวม

101
605

1,679
1,549,577
1,517,454

16,961
6,766
8,396

1,551,962

998
569

2,613
903,152
870,633
15,894
6,584
10,041

907,332

 (89.9)
 6.3
 (35.7)
 71.6
 74.3
 6.7
 2.8
 (16.4)
 71.0

 
สภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุมธนาคารมีจํานวน 4.0 พันลานบาท 
เพิ่มขึ้นสุทธิ 660.9 ลานบาท เม่ือเทียบงวดเดียวกันป 2556 รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงมีดังนี้

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2557 มีจํานวน 1,844.4 ลานบาท ประกอบดวยขาดทุนจากการดําเนินงานกอน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 5.0 พันลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้รวม กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 
1.2 พันลานบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที่ไมใชเงินสด ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของ ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ และ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพยดําเนินงานลดลง 10.5 พันลานบาท สวนใหญเกิดจากการลดลงของรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย) และเงินลงทุนเพื่อคา นอกจากน้ี หนี้สินดําเนินงานลดลงจํานวน 10.4 พันลานบาท เนื่องจาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และเงินกูยืมระยะสั้น

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 3.6 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิในการซ้ือตราสารหน้ีที่ถือจน
ครบกําหนด ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับสุทธิจากการจําหนายและไถถอนหลักทรัพยเผื่อขาย

เงนิสดสทุธไิดมาจากกจิกรรมจดัหาเงนิมีจาํนวน 2.4 พนัลานบาท ซึง่สวนใหญเกดิจากกลุมธนาคารมเีงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิ
และหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูดอยสิทธิ ในขณะที่มีเงินสดจายจากการไถถอนตราสารดังกลาว 

ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูยืม ในขณะท่ีแหลงใชไปของเงินทุนเปนเงินใหสินเชื่อ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกูยืม และเงินใหสินเชื่อ แบงตามระยะเวลาไดดังนี้   

   หนวย: พันลานบาท

ระยะเวลา  เงินให�สินเชื่อ* %  เงินฝาก* %  เงินกู�ยืม* %

ทวงถาม
ไมเกิน 1 ป 
เกิน 1 ป 
รวม

 15.8 8.3
 55.7 29.3
 118.5 62.4
 190.0 100.0

 61.7 31.8
 113.4 58.4
 19.1 9.8
 194.2 100.0

 1.9 4.8
 20.4 51.6
 17.2 43.6
 39.5 100.0

* รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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ธนาคารมีแหลงที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบงประเภทดังนี้
                                  หนวย: พันลานบาท

2557* 2556* 2555*

ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
รวม

 2.8 1.5
 58.9 30.3
 132.5 68.2
 194.2 100.0

 2.4 1.5
 49.2 31.6
 104.1 66.9
 155.7 100.0

 2.2 1.5
 43.2 30.9
 94.8 67.6
 140.2 100.0

* รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

 
อันดับความนาเชื่อถือ
อันดับความนาเชื่อถือของธนาคารซ่ึงจัดโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้
 25 มีนาคม 2557
Fitch Ratings 
สกุลเงินตราตางประเทศ 
อันดับเครดิตสากลระยะยาว BBB
อันดับเครดิตสากลระยะส้ัน F3
อันดับความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability) bb-
อันดับเครดิตสนับสนุน  2

อันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ 
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว AA- (tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ัน F1+ (tha)
ตราสารหนี้ระยะสั้น ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน F1+ (tha)
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่นับเปนกองทุนชั้นที่ 2 (Upper Tier 2) A (tha)
ตราสารหนี้ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน (Lower Tier 2) A+ (tha)

แนวโนมอันดับเครดิต 
อันดับเครดิตสากลระยะยาว มีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว มีเสถียรภาพ

 2 มิถุนายน 2557 
Moody’s Investors Service 
อันดับความนาเชื่อถือเครดิต - สกุลเงินตราตางประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น) Baa2/P-2
อันดับความนาเชื่อถือเครดิต - สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น) Baa2/P-2
อันดับความนาเชื่อถือเงินฝาก - สกุลเงินตราตางประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น) Baa2/P-2
อันดับความนาเชื่อถือเงินฝาก - สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น) Baa2/P-2
อันดับความแข็งแกรงทางการเงิน D

5 มิถุนายน 2557                 
RAM Ratings  
อันดับความนาเชื่อถือของสถาบันการเงิน                                AA2/มีเสถียรภาพ/P1
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 AA3/มีเสถียรภาพ
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อัตราสวนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพยสูงกวาหน้ีสินโดยเปนสวนของเจาของเปนจํานวน 22.2 พันลานบาท ธนาคารมี
เงนิกองทุน 31.7 พนัลานบาทและเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง (BIS Ratio) รอยละ 15.0 ซึง่สงูกวาเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
กาํหนด ในสวนของอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัยเส่ียงสาํหรบักลุมธนาคารอยูทีร่อยละ 15.2 โดยมเีงนิกองทุน 31.8 พนัลานบาท

การดํารงอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกาํหนดเกณฑในการดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองของธนาคารพาณชิยไมตํา่กวารอยละ 6 ของยอดเงนิฝาก
และเงินกูยืมตางประเทศระยะเวลาตํ่ากวา 1 ป 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมสีนิทรัพยสภาพคลองจาํนวน 57.0 พนัลานบาท อตัราสวนสนิเชือ่ตอเงนิฝาก (Modified Loan 
to Deposit Ratio) ของธนาคารอยูที่รอยละ 89.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 20.8 อัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝากรวมเทากับรอยละ 30.9 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด

เงินลงทุนในบริษัทยอย
การซื้อหุนเพื่อเพิ่มสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท เวิลดลีส จํากัด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ธนาคารไดชําระเงินเพ่ิมทุนในบริษัท เวิลดลีส จํากัด จํานวน 50 ลานบาท และเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัท เวิลดลีส จํากัดไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว

การเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด
เมือ่วันที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารครัง้ที ่7/2556 ไดมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนบริษทั เซน็เตอร 
ออโต ลีส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,500 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 3,500 ลานบาท บริษัท 
เซน็เตอร ออโต ลสี จาํกดั ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนรอยละ 25 ของเงินเพ่ิมทนุ โดยธนาคารไดชาํระเงินเพ่ิมทนุ จาํนวน 500 ลานบาท 
เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแลว 

บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) จายคืนทุน 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุน บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติใหจายคืนทุน แกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 0.2321 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุน รวมเปนเงิน 250 ลานบาท สวนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน 1,067,229,773 หุน ไดรับคืนทุนรวมเปนเงิน 248 ลานบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติใหจายคืนทุน
งวดสุดทายแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.0211 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุน รวมเปนเงิน 22.74 ลานบาท สวนของ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน 1,067,229,773 หุน ไดรับคืนทุนรวมเปนเงิน 22.54 ลานบาท

ทั้งนี้ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ยังคงอยูระหวางการชําระบัญชี

การแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกและการกําหนดคาสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผูสอบบัญชีภายนอก เพ่ือการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี
ธนาคาร ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป รายชื่อของผูสอบบัญชีภายนอกที่จะนําเสนอตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

50



คาสอบบัญชี
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมธนาคารมีการจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีภายนอกดังนี้

(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุมธนาคารจายคาตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 12.1 ลานบาท โดยมีคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ไดแก คาเดินทางและ
คาถายเอกสาร 

(2) คาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
กลุมธนาคารไมไดรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และไมไดรับบริการอ่ืนจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ
กับผูสอบบัญชี

โครงสรางรายได 
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

1.1 รายไดจากการดําเนินงาน
   (หนวย: ลานบาท)  

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 % 2556 % 2555 %

รายไดดอกเบี้ย
1. เงินใหสินเชื่อ
2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อื่นๆ

รวมรายไดดอกเบี้ย

คาใชจายดอกเบี้ย
1. เงินรับฝาก
2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินนําสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก/กองทุนเพื่อการฟนฟู
4. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
5. อื่นๆ

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

รายไดดําเนินงาน

รายไดรวม

 
 10,767.3 125.2
 150.5 1.8
 1,535.3 17.9
 7.6 0.1

 12,460.7 145.0

 3,922.9 45.6
 327.3 3.8
 928.4 10.8
 838.4 9.7
 11.3 0.1

 6,028.3 70.0

 6,432.4 75.0

 2,167.5 25.2

 8,599.9 100.0

 
 9,317.4 109.6
 282.9 3.3
 1,424.3 16.8
 3.4 0.0

 11,028.0 129.7

 
 3,637.4 42.8
 376.9 4.4
 791.0 9.3
 977.8 11.5
 11.8 0.1

 5,794.9 68.1

 5,233.1 61.6

 3,268.3 38.4

 8,501.4 100.0

 7,803.8 108.8
 139.6 2.0
 1,227.8 17.1
 0.6 0.0

 9,171.8 127.9

 
 3,160.1 44.1
 195.8 2.7
 629.1 8.8
 930.9 13.0
 3.5 0.0

 4,919.4 68.6

 4,252.4 59.3

 2,918.4 40.7

 7,170.8 100.0
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1.2 รายไดและคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย
      (หนวย: ลานบาท)  

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 % 2556 % 2555 %

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสุทธิ 

 1,236.4 57.0
 296.5 13.7
 939.9 43.4

 1,804.9 83.3
 
 (1,093.7) (50.5)

 329.5 15.2

 - -
 186.9 8.6

 2,167.5 100.0

 1,160.0 35.5
 220.0 6.7
 940.0 28.8

 714.3 21.8
 
 (100.8) (3.1)

 316.9 9.7

 1,101.7 33.7
 297.2 9.1

 3,268.3 100.0

 899.8 30.8
 209.4 7.1
 690.4 23.7

 488.0 16.7
 
 0.9 0.0
 
 125.7 4.3

 1,344.4 46.1
 269.0 9.2

 2,918.4 100.0

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

52



2. บริษัทยอย
               (หนวย: ลานบาท)

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท/โครงสร�าง 2557 % 2556 % 2555 %

1. บริษัท หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดรวม

2. บริษัท เซ็นเตอร ออโตลีส จํากัด
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดรวม

3. บริษัท เวิลดลีส จํากัด
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนนิงาน

รายไดรวม

4. บริษัท ซีที คอล จํากัด
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดรวม

 - -
 - -
 - -
 - -

 - -

 1,274.2 127.4
 495.5 49.5
 778.7 77.9
 221.3 22.1

 1,000.0 100.0

 908.7 109.8
 233.9 28.3
 674.8 81.5
 152.7 18.4

 827.5 100.0

 1.1 1.2
 0.2 0.2
 0.9 1.0
 95.0 99.0

 95.9 100.0

 - -
 - -
 - -
 - -

 - -

 
 992.7 134.3
 405.1 54.8
 587.6 79.5
 151.6 20.5

 739.2 100.0

 
 912.2 108.2
 225.0 26.7
 687.2 81.5
 155.7 18.5

 842.9 100.0

 
 0.8 0.9
 0.2 0.2
 0.6 0.7
 86.0 99.3

 86.6 100.0

 26.6 8.5
 6.1 2.0
 20.5 6.5
 291.8 93.5

 312.3 100.0

 
 775.9 166.4
 361.0 77.4
 414.9 89.0
 51.2 11.0

 466.1 100.0

 
 668.8 103.1
 141.3 21.8
 527.5 81.3
 121.1 18.7

 648.6 100.0

 
 0.5 0.8
 0.2 0.3
 0.3 0.5
 65.8 99.5

 66.1 100.0
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมุงทีจ่ะใชหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล เพ่ือใหธนาคารมีผลประกอบการทางการเงินทีม่ัน่คง 
นาเชือ่ถอืและย่ังยนื การประกอบธรุกจิธนาคารตองเผชญิกบัความเสีย่งหลกัๆ 5 ดานดวยกนั ไดแก ความเสีย่งดานเครดติ (Credit Risk) 
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 
และความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การวัด
ความเสี่ยง การกํากับติดตามความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงดวยระบบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกรง โดยมีหลักการที่วา 
ผลตอบแทนตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ีธนาคารรับได คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการยอยอีก 3 คณะท่ีพจิารณาและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเกีย่วกบัความเสีย่งดานตางๆไดแก Credit Risk Committee รบัผดิชอบเรือ่งทีเ่กีย่วกับความเสีย่งดานเครดติ Operational 
Risk Committee รับผิดชอบเร่ืองที่เกี่ยวกับความเส่ียงดานปฏิบัติการ และ Basel Steering Committee กํากับดูแลเรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ Basel ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณ ทําหนาท่ีทบทวนและเสนอ
แนะนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหคณะกรรมการธนาคารพจิารณา รวมทัง้กาํหนดโครงสรางการกาํกบัดแูลในดานนี้ 
เพื่อใหความเสี่ยงดานตางๆ มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปรงใส
 
นอกจากนี ้ในเดอืนเมษายน 2557 คณะกรรมการธนาคารไดมมีตใิหจดัตัง้ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือใหมคีณะกรรมการ
กํากับดูแลดานความเส่ียงท่ีมีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของความเส่ียง และรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ Board Risk Committee ประกอบดวยกรรมการทัง้หมด 4 ทาน โดยทกุทานเปนกรรมการธนาคารและมผีูบรหิารสงูสดุ
สายบริหารความเสี่ยงเปนเลขานุการที่ประชุม
 
ทั้งนี้ ธนาคารมีสายบริหารความเส่ียงทําหนาที่พัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง
ภายในธนาคารท่ีเหมาะสม สายบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการยอยภายใตคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ตลอดจนชวยฝายจัดการในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ สายบริหารความเสี่ยงเปนหนวยงานอิสระจากหนวยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
ความเสี่ยงดานกลยุทธเปนความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสูญเสีย อันเปนผลมาจากการพิจารณาที่ไมเพียงพอหรือครอบคลุม ซึ่งอาจ
คุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเปนผลทําใหขาดความไดเปรียบในการแขงขัน หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการท่ีจําเปน
ตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เปาหมายที่สําคัญของการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธคือการรักษาความเสี่ยงท่ีดําเนินการโดยธนาคารใหอยูในระดับท่ีกําหนด 
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ ความเพียงพอของสินทรัพยและเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ันธนาคารมี
การกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยงดานกลยุทธประกอบดวย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจ
ที่ไดรับการอนุมัติ การวิเคราะหตลาด การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจใหสอดคลองกับ
สถานการณตามความจําเปนและเหมาะสม ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีสวนรวมอยางใกลชิดตลอดกระบวนการ
กําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแลว คณะกรรมการธนาคารและฝายบริหารที่ไดรับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายและแผนงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ความเสี่ยงดานกลยุทธที่สําคัญๆ สรุปไดดังนี้

1. ความเสี่ยงจากโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการไมเหมาะสม
ธนาคารตระหนกัดวีาโครงสรางองคกรทีเ่หมาะสมเปนกลไกสาํคญัท่ีชวยสงเสรมิการดาํเนนิธรุกจิใหประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมาย 
ธนาคารจึงจัดตั้งคณะกรรมการและหนวยงานตางๆใหทําหนาท่ีและรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่กําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
และกลไกในการถวงดลุอาํนาจตามหลกัการกาํกบัดแูลและการปฏบิตังิานทีด่อีนัจะทําใหการทาํธรุกรรมตางๆมคีวามถกูตองเทีย่งตรง
และการดําเนินการตามแผนธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแขงขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันเปนปจจัยภายนอกท่ีธนาคารตองติดตามอยูเสมอ การดําเนินการตามแผนธุรกิจภายใตสภาวการณ
ภายนอกท่ีไมเอือ้อาํนวยอาจทําใหธนาคารมีผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายทีต่ัง้ไว ดงัน้ัน เพ่ือลดความเส่ียงดงักลาว สาํนกัวจิยั
รวมกับดานกลยุทธของธนาคารจะมีการติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางการแขงขันอยางใกลชดิ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการวิเคราะหและประเมินธนาคารคูแขงอยางสมํ่าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจัยเชิงกลยุทธและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการคณะตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการท่ีเหมาะสมตอไป

3. ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเปนสวนประกอบท่ีสาํคญัอยางย่ิงของกลไกในการลดและบริหารความเส่ียง ซึง่ไดแก การรักษาเงินกองทุน
ใหเพียงพอทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) 
โดยธนาคารไดกําหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบัติการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหเปน
ไปตามที่กฎหมายกําหนด หนึ่งในเครื่องมือที่ธนาคารใชคือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธและ
การเงนิรวมกับสายบริหารความเสี่ยงใชเปนสัญญาณเตือนลวงหนาในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน

ความเสี่ยงด�านเครดิต 
ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมยินยอมหรือไมสามารถปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีตอ
ธนาคารตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูหรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงดานเครดิตอาจสงผลใหคุณภาพของสินเชื่อธนาคารดอยลง 
ซึง่จะสงผลตอความสามารถในการทาํกาํไรและระดบัเงนิกองทนุ การบริหารความเสีย่งดานเครดติมวีตัถปุระสงคหลักเพือ่เสรมิสราง
มลูคาแกผูถอืหุนโดยรายไดทีไ่ดรบัจะตองสอดคลองและคุมคากบัระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ทัง้นี ้ภายใตนโยบายบริหารความเส่ียง
ดานเครดิต ธนาคารไดจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจน
มีการตรวจสอบและกลไกในการถวงดุลผานการกําหนดหนาที่อยางชัดเจน ระหวางผูทําหนาที่ดานการตลาด ผูวิเคราะหสินเช่ือ 
ผูประเมนิสนิเชือ่ ผูอนมุตัสินิเชือ่ และผูบรหิารจดัการความเสีย่ง ในขณะเดยีวกนั กรอบและวธิปีฏิบตักิารเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง
สําหรับธนาคารและบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2552 เมื่อกลุมซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญ 
ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารและ
กลุมซีไอเอ็มบี

ธนาคารไดปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงดานเครดิตอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทลูกคา และ
พอรตสินเช่ือของธนาคารท่ีเติบโตขึ้น ประกอบไปดวย Corporate Rating Tool ซึ่งพัฒนาและใชสําหรับลูกคาบรรษัทธุรกิจหรือ
ลูกคาขนาดใหญ เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs Rating สําหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม เครื่องมือจัดระดับความเส่ียง
สินเชื่อกลุมพิเศษ (Specialised Lending) และระบบประเมินโดยใชคะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกคารายยอยทั้งสินเช่ือ
ไมมีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันรวมทั้งสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งในปจจุบัน ธนาคารมีระบบงานเพื่อใชในการจัดระดับความเสี่ยง 
การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงจากหน้ีดอยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เปนความเส่ียงท่ีสําคัญที่กระทบตอความสามารถในการทํากําไร
และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อยางใกลชิดและ
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ระมัดระวัง และมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอ นอกจากน้ี ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกคาที่
มปีญหาในเชิงรุกเพ่ือเปนมาตรการปองกันไมใหสนิเช่ือดอยคุณภาพลง สาํหรับการบริหารความเส่ียงดานเครดิตระดับ Portfolio นัน้ 
ธนาคารตระหนักถงึความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ โดยมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) ในระดับทีเ่หมาะสม 
เชน เพดานความเสีย่งในระดบัประเทศ เพดานความเสีย่งในการใหเงนิกูยมืตอกลุมลูกคา เพดานความเสีย่งตามประเภทธรุกิจ เปนตน 
นอกจากน้ี ธนาคารไดมกีารจัดทาํการทดสอบภาวะวิกฤตเพือ่ประเมนิผลกระทบท่ีธนาคารจะไดรบัหากเกิดเหตุการณภาวะเศรษฐกิจ
และการเงินตกตํ่า ในกรณีที่เปนไปไดและกรณีรุนแรง 

ทกุๆ ปธนาคารมกีารกาํหนด Risk Appetite หรือระดบัความเสีย่งของ Portfolio ทีย่อมรับไดภายใตสภาพเศรษฐกจิทีม่กีารคาดการณ
วาจะเปนในปนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางใหการขยายธุรกิจดําเนินไปภายใตระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได 

ความเสี่ยงด�านตลาด 
ความเส่ียงดานตลาดเกดิขึน้เมือ่ธนาคารมกีารทาํธุรกรรมทีม่คีวามเส่ียงจากความผันผวนของปจจยัดานตลาด อนัไดแก อตัราดอกเบีย้ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
รายไดและสถานะเงินกองทุนของธนาคารได ธนาคารใชนโยบายบริหารความเส่ียงดานตลาดเพ่ือใหมัน่ใจวากฎระเบียบและวิธปีฏิบตัิ
เปนไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมหีนวยงานทีค่วบคุมดแูลความเสีย่งดานตลาด ทีเ่ปนอิสระจาก
หนวยงานที่กอใหเกิดความเส่ียง อีกทั้งธนาคารยังมีการประเมินและกําหนดเงินทุนสํารองเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ความเสี่ยงดานตลาดประกอบดวย

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารควบคุมดูแลความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท้ังในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking Book) และบัญชีเพ่ือการคา (Trading Book)
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล
ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ย
อางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน และมีผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (NII) และ/หรือ
มูลคาทางเศรษฐกิจของสวนทุน (EVE) ธนาคารใชวิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะหความเคล่ือนไหวอัตราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยและหนี้สินในแตละชวงเวลา และรายงานผลการวิเคราะหตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and 
Liabilities Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) 
คณะกรรมการความเส่ียง (Board Risk Committee: BRC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากน้ี 
ธนาคารยังมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากความเส่ียงอัตราดอกเบี้ยตอการสูญเสียรายได (ดอกเบี้ยรับสุทธิ) และ/หรือ มูลคาทาง
เศรษฐกิจของสวนทุนของธนาคารอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยท้ังในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤต 
โดยธนาคารไดกําหนด Management Action Trigger (MAT) เพื่อเปนมาตรการปองกันความเสี่ยงที่จะมีผลตอดอกเบี้ยรับสุทธิ 
(NII Effect) และตอมลูคาทางเศรษฐกิจของสวนทนุ (EVE Effect) ธนาคารบริหารความเส่ียงดานอตัราดอกเบ้ียโดยการปรับโครงสราง
ของสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณในอนาคต โดยคํานึงถึงรายไดดอกเบี้ยสุทธิและมูลคา
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ผลลัพธที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของธุรกิจ เพื่อให
ธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึน้รอยละ 1.00 ตอรายไดดอกเบ้ียสทุธใินระดับกลุมธรุกจิทางการเงินของธนาคาร ณ สิน้เดือนธันวาคม 2557 
มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 1.76 และมูลคาทางเศรษฐกิจของสวนทุนลดลงรอยละ 0.12

สําหรับ Trading Book ความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียของธุรกรรมใน Trading Book จะอยูในการควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบ
นโยบายที่ BOD กําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมใน Trading Book ทุกวันเพ่ือติดตามกําไรและขาดทุน
เมือ่เทยีบกบัราคาตลาด โดยหนวยงานควบคุมดูแลความเส่ียงทาํหนาท่ีจดัทํารายงานสถานะความเสีย่งรายวนั มกีารกาํหนด One Basis 
Point Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินทุนของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบรหิารความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดับความเสีย่งตามทีน่โยบายของธนาคารกําหนดนัน้ 
ธนาคารพยายามจัดหาแหลงเงินทนุท่ีเปนสกุลเดียวกับสกลุเงินในการใหสนิเช่ือ หรือใชตราสารอนุพนัธในการปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดเพดานความเส่ียงที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑและประเภทความเส่ียง
ตางๆ เชน FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit และไดทําการประเมินมูลคา Mark to 
Market ธรุกรรมเงนิตราตางประเทศเปนประจาํทกุวนั ตลอดจนวเิคราะหผลการทดสอบสภาวะวกิฤต (Stress Testing) อยางสมํา่เสมอ

3. ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ
ธนาคารไมมีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อคานอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึง
หุนสามญัทีไ่ดรบัมาจากการปรบัโครงสรางหนีท้ีม่ปีญหา และในบางกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยทีพ่จิารณาแลววาเปนอสงัหารมิทรพัย
ทีม่ศีกัยภาพและมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีสาํหรบัตราสารอนพุนัธทีเ่กีย่วของกบัสนิคาโภคภณัฑ (Commodity Derivatives) ธนาคารบรหิาร
โดยการปดความเสี่ยงดานตลาดทั้งหมด จึงไมมีความเสี่ยงดานตลาดในบัญชีเพื่อคาของตราสารทุน หรือสินคาโภคภัณฑแตอยางใด

ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง
ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง การท่ีธนาคารไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได อนัอาจเน่ืองมา
จากธนาคารไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยใหเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนท่ีเพียงพอไดทนัตามกําหนด ธนาคารมีการวางแผน
และบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลระดบัสภาพคลองใหเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพัน
ไดทัง้ในปจจบุนัและอนาคต โดยมโีครงสรางแหลงท่ีมาของเงนิทนุหลักคอืเงนิฝากและการใชไปของเงนิทนุหลกัคอืสนิเชือ่ นอกจากนี้ 
ธนาคารจะตองรักษาระดับของสนิทรพัยสภาพคลองทีเ่หมาะสมโดยมีสนิทรพัยทีม่สีภาพคลองสงูอยางเพยีงพอ เพือ่เปนแหลงสํารอง
สาํหรับสภาพคลองของธนาคาร โดยตามโครงสรางของธนาคาร สายบริหารเงินมหีนาทีใ่นการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของ
ธนาคารโดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management 
Committee: ALCO) โดย ALCO มีหนาที่ในการดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารกอนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) 
เพื่ออนุมัติ รวมถึงมีหนาที่ในการอนุมัติระดับความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเส่ียงทําหนาที่ควบคุม
และดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลองตามกรอบที่ไดรับอนุมัติจาก ALCO ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกลุมธุรกิจ
การเงินนัน้ จะเปนการบริหารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) โดยหากธนาคารจะชวยเหลือดานสภาพคลองแกนติบิคุคลในกลุม
ธรุกจิทางการเงนิ จะตองเปนไปตามวงเงินสินเชือ่ทีไ่ดรบัอนมุตัติามอาํนาจของคณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ (Credit Committee: CC) 
และ BOD ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงดานสภาพคลองอยางตอเน่ือง เพื่อใหมั่นใจวาจะมีสภาพคลองเพียงพอ
ตอการดําเนินธุรกิจ ผานการวิเคราะหสวนตางสภาพคลอง (Liquidity Gap Analysis) ทั้งในภาวะปกติ (Normal Situation) และ
ภาวะวิกฤตสภาพคลอง (Crisis Situation) โดยในการจัดทําสวนตางสภาพคลองสะสมภาวะวิกฤต (bank-specific, market-wide, 
and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพิ่มปจจัยที่สงผลลบเพิ่มขึ้นตอสภาพคลองธนาคาร ซึ่งความถี่ของการควบคุม
และรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ จะจัดทําอยางนอยเดือนละครั้ง หากระดับความเสี่ยงดานสภาพคลองสูงเกิน MAT 
สายบริหารความเสี่ยงจะรายงานตอ ALCO และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการแกไขโดยเรงดวน รวมทั้งดําเนินการอื่นๆตามที่
กําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบัติ ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสรางแหลงที่มาของเงินทุนใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโนมสภาพคลองของระบบธนาคารพาณชิย รวมถึงมุงดําเนนิการใหมตีนทนุและมคีวามเส่ียง
ดานสภาพคลองที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยูในระดับท่ียอมรับได นอกจากน้ี ธนาคารยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลอง 
(Contingency Funding Plan) เพือ่ใชเปนแนวทางในการดําเนนิการและปฏิบตัอินัเปนการชวยใหธนาคารสามารถปองกันและจัดการ
ปญหาที่อาจเกิดจากการระดมเงินได

สถานะดานสภาพคลองของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก(รวมตั๋วแลกเงินและหุนกู)
อยูที่รอยละ 89.2 
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ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ 
ความเส่ียงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออมอันเน่ืองมาจากกระบวนการควบคุม
ภายในทีไ่มเพยีงพอ โดยอาจเกีย่วของกบักระบวนการปฏิบตังิาน บคุลากร ระบบงาน หรอืเหตกุารณภายนอก และปจจยัความเสีย่งอืน่
ที่เกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองคกร ปจจัยเหลานี้สามารถสงผลกระทบในดานลบตอ
ผลประกอบการดานการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได 

เพือ่ใหการบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิารมปีระสิทธผิล ธนาคารจึงไดจดัใหมนีโยบาย แนวทางและวิธกีารปฏิบตังิาน เพ่ือใหธนาคาร
มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล มีความโปรงใส และสอดคลองตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอีาํนาจหนาทีก่าํหนดและนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร หรอืคณะกรรมการ 
Board Risk Committee ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย เพ่ืออนุมัตินโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ที่เปนไปตามหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี้ ธนาคารยังไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพื่อหารือ พิจารณา
กลัน่กรอง ประเมิน และใหคาํแนะนําในประเด็นตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัความเส่ียงดานปฏิบตักิาร และยังครอบคลุมถึงเหตุการณทจุริต
ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ไดแก ดานบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณภายนอก 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการรวมกันกับหนวยงานตางๆ ทั้งในดานธุรกิจ ผลิตภัณฑ การบริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไดรับความ
รวมมือจากผูบริหารหนวยงานและพนักงานผูปฏิบัติการในหนวยงานน้ันๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลทั้งภายใน
และภายนอก กฎระเบียบขอบังคับของทางการ ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานตางๆ
มีการปลูกฝงวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑและการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงานของตน จึงมีการแตงตั้งผูประสานงาน
บริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) เพื่อดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ในหนวยงานนั้นๆ 

ทีมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะทําหนาที่พัฒนาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการใหสามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงาน
และติดตามความเส่ียงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายความเส่ียงดานปฏิบัติการของธนาคารและเปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
หนวยงานตางๆ ภายในธนาคารและบรษิทัยอยในเครอืของธนาคาร จะตองมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดานปฏบิตักิารโดยใชเครือ่ง
มือหรือกระบวนการตอไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง
ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองและรายงานผลตอสายบริหารความเสี่ยง รายงานเหลาน้ี
จะใชเพือ่ประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกดิข้ึนโดยรวมและใชเปนขอมลูในการกําหนดแผนดําเนินการแกไขและติดตาม นอกจากน้ี 
ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหนวยงาน เพ่ือพจิารณาวาโครงสรางและกระบวนการทํางานของหนวยงานเหลานัน้มคีวามเหมาะสม
หรือไม อันจะเปนการชวยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดทันเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหนาท่ีสําหรับ
ผูปฏิบัติงานท่ัวทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจใน
การอนุมัติที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ รวมทั้งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งทําใหมีความม่ันใจไดวา
ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล

2. การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่รายงานขอมูลความเสียหายผานชองทางท่ีธนาคารกําหนด รายงานขอมูลความเสียหายน้ี
จะชวยใหหนวยงานตางๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของตน และปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ความเสยีหายเชนเดยีวกนันีข้ึน้อกีในอนาคต ขอมลูการรายงานเหตุการณความเสยีหายดงักลาวจะมกีารรวบรวมและวเิคราะหเชงิสถติิ 
เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารไดนํา KRI มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเหมาะสมกับองคกร ทั้งนี้ สัญญาณเตือน
ลวงหนาที่หนวยงานไดรับซึ่งเปนผลจากการจัดทํา KRI จะทําใหฝายบริหารของหนวยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง ทั้งน้ี เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสียหายของ
หนวยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม
ธนาคารใหความสาํคญักบัการพฒันาผลติภณัฑใหมและการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน จงึไดกาํหนดกระบวนการพจิารณาอนมุตัิ
ผลติภณัฑใหมทีเ่ขมงวดโดยใหระบุ ประเมิน และควบคุมความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงดานสินเช่ือ ดานตลาดและดานปฏิบตักิาร 
รวมถึงกําหนดใหมีการพิจารณาผลิตภัณฑใหมอยางครอบคลุมทุกดานโดยคณะทํางานและหนวยงานธุรกิจที่เกี่ยวของ กอนเสนอ
ลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑออกสูตลาด

5. กระบวนการรับเรื่องรองเรียน
ธนาคารตระหนักถงึความเสีย่งดานชือ่เสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา จงึกําหนดใหมหีนวยงานและวิธปีฏบิตัใิน
การรับขอรองเรยีนจากลกูคา โดยจดัตัง้หนวยงานเพ่ือเปนชองทางในการรับขอรองเรียนทีม่ถีงึธนาคาร ไดแก การรองเรียนผานสาํนกั
กรรมการผูจัดการใหญ (ศูนยกลางการรับเร่ืองรองเรียน (Complaint Centre)) การรองเรียนผานศูนยบริการลูกคา (CIMB Thai 
Care Centre) การรองเรียนผานชองทางออนไลนของธนาคาร (Facebook) รวมทั้งสํานักกรรมการผูจัดการใหญจะเปนศูนยกลาง
ในการรวบรวมเรื่องรองเรียนท่ีผานมาตามชองทางตางๆขางตน 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญจะทําหนาที่พิจารณาและจัดสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียน เพื่อใหทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หาแนวทางการแกไข และจัดทําหนังสือตอบช้ีแจงไปยังผูรองเรียนโดยตรง สวนเร่ืองรองเรียนท่ีผานมาจากหนวยงาน
ทางการ สํานักกรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูทําหนังสือตอบชี้แจงไปยังหนวยงานทางการ เพ่ือใหไดรับทราบผลการดําเนินการ
แกไข นอกจากนี้ สํานกักรรมการผูจัดการใหญจะรวบรวมเรื่องรองเรียนท้ังหมดและแนวทางแกไขนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางาน
รวมพิจารณาปญหาเรื่องรองเรียนเพื่อใหรับทราบและพิจารณาหาแนวทางแกไข เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรองเรียนและปองกัน
ปญหาไมใหเกิดข้ึนอีก หลังจากน้ัน สํานักกรรมการผูจัดการใหญจะสรุปเร่ืองรองเรียนและผลการแกไขเร่ืองรองเรียนนําเสนอตอ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

6. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ธนาคารกําหนดใหมกีารพัฒนาและบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกจิ โดยท่ีทกุหนวยงานธุรกจิของธนาคาร รวมถึงบริษทัในเครือ
ตองวิเคราะหผลกระทบทางธุรกจิและดาํเนนิการเขียนแผนความตอเนือ่งทางธรุกจิตามผลของการวิเคราะห ตลอดจนใหมกีารทดสอบ
แผนโดยอางอิงขั้นตอนท่ีระบุไวในแผนความตอเนื่องทางธุรกิจอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหแนใจวาเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตใดๆ 
กระท่ังสงผลชะงักงันตอธุรกิจที่สําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกูธุรกิจท่ีสําคัญน้ันกลับคืนมาและใหบริการอยางตอเนื่องได
ทัง้หมดหรือบางสวนภายในเวลาท่ีไดกาํหนดไว ทัง้นี ้เพ่ือเปนการรักษาช่ือเสยีงและความม่ันใจของลกูคาของธนาคารและบรษิทัในเครอื

7. การตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน 
ธนาคารมดีานตรวจสอบภายในและฝายกาํกับการปฏบิตังิานเปนหนวยงานอิสระทีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการทาํหนาท่ีตรวจสอบ 
ดแูลและตดิตามการปฏบิตังิานของหนวยงานภายในของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของ 
โดยผลการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับการลงทุนในต�างประเทศ 
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนตางประเทศที่เปนผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึ่งบันทึกเปนเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร แตเปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารเชื่อมั่นวาความพยายามอยางตอเนื่องของธนาคารในการสรางวัฒนธรรมและโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกรง
ทัว่ทัง้องคกรจะชวยใหธนาคารสามารถสรางคณุคาเพิม่แกผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม ดงันัน้ ธนาคารจงึมุงมัน่ดาํเนนิการกาํหนดหลกัปฏบิตัิ
ในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดสําหรับกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร

หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอนตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยกําหนด
กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือใหการดําเนนิธรุกจิและการควบคุมในดานตางๆ ซึง่รวมดานการเงินและปฏิบตักิาร ตลอดจนการกํากบั
การปฏิบตังิานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบงัคบัตางๆท่ีเกีย่วของ โดยใหฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากบัการปฏิบตังิาน
ทาํหนาทีต่ดิตามดแูลการปฏบิตังิานของหนวยงานตางๆของธนาคารใหสามารถขบัเคล่ือนองคกรเพ่ือบรรลเุปาหมายกลยทุธทีต่ัง้ไวใน
ขณะที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังเนนใหความรูความเขาใจ แกกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางวินัย 

ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2548 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียมีความไววางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะชวย
เสริมศกัยภาพในการแขงขนัและมลูคาเพิม่ตลอดจนสรางความมัน่คงแกธนาคารในระยะยาว ธนาคารมกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2554 และครั้งที่ 3 ในเดือนมกราคม 2557 เพื่อใหเปนไปตามหลักการการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และสอดคลองกับขอกําหนดของสถาบันที่กํากับดูแลธนาคารท่ีเกี่ยวของ โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของธนาคารไดที่เว็บไซตธนาคาร www.cimbthai.com

การกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผูถือหุน 
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทุกราย และสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังมีการส่ือสารกับผูถือหุน
ในเชงิรกุอยูเสมอ เชน สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหุน และการไดรบัทราบขอมลูขาวสารตางๆ ของธนาคาร การมสีวนแบงกาํไรอยาง
เทาเทียม และการเขารวมประชุมเพ่ือใชสทิธอิอกเสียง แสดงความเห็นและขอเสนอแนะพิจารณาตัดสนิใจในเร่ืองท่ีมผีลกระทบอยางมี
นยัสาํคญั เชน การแตงตัง้กรรมการ การแตงตัง้ผูสอบบญัช ีการจดัสรรกาํไร การจายเงนิปนผล การเพ่ิมทนุหรอืลดทนุ และการอนมุตัิ
รายการพิเศษ เปนตน 

ธนาคารจดัใหมกีารประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํปภายในสีเ่ดอืน นบัแตวนัสิน้สดุรอบปบญัชขีองธนาคาร สาํหรบัการประชมุคราวอืน่ 
นอกเหนือจากการประชุมสามัญ เรียกวาการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ไดตามแตจะเห็นสมควร ทั้งน้ี 
การประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารประจําป 2557 ไดจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 

กอนการประชุมสามัญผูถือหุน ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม รวมถึงการเสนอ
ชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม เพือ่เขารบัการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการธนาคารไดลวงหนากอนวันประชุมผูถอืหุนในระหวาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

การประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2557 ธนาคารไดจดัสงหนงัสอืบอกกลาวเชญิประชมุผูถอืหุน โดยวาระการประชมุมกีารระบอุยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการแตละวาระ 
พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบดวยหลกัเกณฑในการเขารวมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ถอืหุน และรายงานประจาํป 2556 ในรูปเลม โดยธนาคารมอบหมายให บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะ
เปนนายทะเบยีนหุนของธนาคาร เปนผูจดัสงหนงัสอืนดัประชมุใหแกผูถอืหุนพิจาณาลวงหนากอนการประชมุ 14 วนั รวมทัง้ไดเผยแพร
หนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนไวบนเว็บไซตของธนาคารกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน 
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลสําหรับกอนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี้ ธนาคารไดแจงผานชองทางการเปดเผย
ขอมลูของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย) ดวย ตลอดจนโฆษณาคาํบอกกลาวหนงัสอืนดัประชมุทางหนงัสือพมิพ
รายวันเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ในวันประชุมผูถือหุน ธนาคารได
อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเพ่ือรักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยนําระบบ Barcode มา
ใชในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระการประชุม นอกจากนี้ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขา
ประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง และในระหวางการประชุมผูถือหุนยังสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมเพื่อ
ใชสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไมลงมติไดอีกดวย ในกรณีผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทน ธนาคาร
ไดจัดทําแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอรมดังกลาวจัดสงใหผูถือหุนทุกราย
พรอมหนังสอืนดัประชุม และเพ่ิมทางเลือกใหผูถอืหุนโดยเสนอช่ือกรรมการอิสระพรอมประวัตใิหผูถอืหุนพจิารณาในการมอบฉันทะ 
โดยการประชุมสามัญผูถือหุนป 2557 มีผูถือหนจํานวน 5 ราย มอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2557 กรรมการธนาคารเขารวมประชุมรอยละ 100 และมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะรวมจํานวน 679 ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 20,438,202,024 หุน หรือคิดเปนรอยละ 96.93 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด กอนเร่ิมเขาสูการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทชี้แจงในที่ประชุม
ผูถือหุนทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดใหความม่ันใจวาผูเขารวมประชุมจะ
มีโอกาสเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ นอกจากน้ีธนาคารไดนําเสนอขอมูลในระบบวีดีทัศน 
รวมทั้งจัดใหมีการแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนตางชาติ ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของไดตอบ
คําถามรวมทั้งขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจน ครบถวน สําหรับการนับคะแนนเสียงระหวางการประชุมเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส 
การลงคะแนนเสยีงในแตละระเบยีบวาระเปนไปตามลาํดบัในหนงัสอืนัดประชมุ โดยไมมกีารเพิม่หรอืสลบัวาระการประชมุ ในการนบั
คะแนนเสียง ธนาคารไดใชบัตรคะแนนเสียงท่ีมี Barcode และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
ภายหลังการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน อาทิ สรุปสาระสําคัญของคําถาม คําช้ีแจง 
ตลอดจนขอคดิเห็นตาง ๆ  คะแนนเสียงของผูถอืหุนทีอ่อกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระวา เหน็ดวย ไมเหน็ดวย และงดออกเสียง
เทาไร เปนตน โดยจัดสงรางรายงานการประชุมผูถือหุนตอหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของภายใน 14 นับแตวันประชุมผูถือหุน
ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและเผยแพรในเว็บไซด www.cimbthai.com สําหรับใหผูถือหุนใชอางอิงดวย
 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
ธนาคารตระหนักถงึความสําคญัของการปฏิบตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังหนาทีใ่นการดูแลผลประโยชนของผูถอืหุนทกุราย 
จึงไดจัดใหมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปองกันการนําขอมูลภายในของธนาคาร
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยคณะกรรมการธนาคารไดมีนโยบายและกําหนดเปนระเบียบงาน หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของธนาคาร รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใชขอมูลภายในอันเปนสาระสําคัญและมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพยของธนาคาร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพื่อทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
ธนาคารในชวง 1 เดือนกอนท่ีขอมูลนั้นจะออกสูสาธารณชน นอกจากน้ี กรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับรองกรรมการ
ผูจัดการขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารระดับสูง และผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูบริหารฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา มีหนาที่ตองรายงานการซ้ือ-ขายหลักทรัพยของธนาคารและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรพัยของธนาคารตอสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (สาํนกังาน กลต.) และตองสาํเนารายงาน
ดังกลาวใหสํานักกรรมการผูจัดการใหญเพื่อเก็บเปนหลักฐาน ธนาคารไดจัดทําจรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหารของธนาคาร 
รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเร่ืองการใชขอมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ทางผลประโยชน เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปรงใส
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
ธนาคารใหความสําคัญกบัสทิธขิองผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน กรรมการ ผูบริหาร พนกังาน ผูถอืหุน ลกูคา คูคา เจาหน้ี 
และหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct) 

1. ลูกคา
ธนาคารมุงมัน่ในการนาํเสนอบรกิารและผลติภณัฑทีม่คีณุภาพ โดยในขณะเดยีวกนักป็กปองผลประโยชนของลกูคา รวมทัง้ปฏบิตัติอ
ลกูคาอยางเปนธรรมในการทําธุรกรรมตาง ๆ  ธนาคารไดจดัตัง้ CIMB Thai Care Centre เพ่ือรบัและดาํเนินการเกีย่วกบัขอรองเรียน
ตางๆ ของลูกคา ที่ศูนยนี้จะมีฐานขอมูลรวบรวมขอรองเรียนของลูกคาและจัดเปนหมวดหมูตามแหลงที่มาและประเภท มีการจัดทํา
รายงานสงไปยังสํานักกรรมการผูจัดการใหญ ดานตรวจสอบภายใน และฝายกํากับการปฏิบัติงานรวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อรวมแกปญหาตามที่ไดรับการรองเรียนมาอยางมีประสิทธิผล เปนธรรม สอดคลองกันและทันการณ โดยธนาคารรักษาความลับ
ของลูกคาอยางเครงครัดตลอดเวลา ไมเปดเผยขอมูลดังกลาว เวนแตเปนการเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด หรือไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากลูกคาเทานั้น 

2. ผูถือหุน
ธนาคารใหความสําคัญกบัการมรีะบบการทาํงานทีท่าํใหการดาํเนนิธุรกิจเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล มกีารควบคมุภายใน
และการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัตางๆ ตลอดจนปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณธรุกจิโดยถอืเปนนโยบายทีพ่นักงานทกุคน
ตองถือปฏิบัติ ธนาคารเนนสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน ปกปองรักษาทรัพยสิน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เปนธรรม ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิอยางเต็มที่และเทาเทียมกันในลักษณะท่ีเปดเผย เวนแตในกรณีที่ผูถือหุนใด
มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียรายน้ันจะตองงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว 
นอกจากเปนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. พนักงาน
ธนาคารเชือ่ม่ันในการปฏบิตัติอพนกังานทกุคนอยางเปนธรรม และใหความสาํคัญกับการพฒันาคณุภาพของบคุคลากร โดยสงเสรมิ
ใหพนักงานเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหพนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบัติงานของตนและ
มทีางเลอืกในการพฒันาวชิาชพีมากขึน้ การดาํเนนิการดงักลาวจะชวยใหธนาคารมกีารเตบิโตทีย่ัง่ยนืและรองรบัแผนการขยายธรุกจิ
ไดเปนอยางดี แมในภาวะตลาดที่มีการแข็งขันรุนแรงก็ตาม

4. เจาหนี้และคูคา
ธนาคารยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ โดยทําธุรกิจกับเจา
หนี้และคูคาอยางเปนธรรมและสอดคลองกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

5. คูแขง
ธนาคารเหน็ความสาํคญัของสภาวะการดาํเนนิธรุกจิท่ีมกีารแขงขนัและเปนธรรม จงึปฏิบตัติอคูแขงอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทัง้
ไมกาวลวงเขาไปยังขอมูลที่เปนความลับของคูแขง ในขณะเดียวกันก็ชวยรักษาชื่อเสียงของคูแขง โดยมีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดี
ทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเปนแนวทางสําหรับพนักงาน

6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักวาธนาคารสามารถสรางผลในทางบวกตอชมุชนและส่ิงแวดลอมได จงึไดมกีารทําและสงเสริมกจิกรรมการกุศลตางๆ 
หลายรายการ ไดแก พธิทีอดกฐนิ โครงการบรจิาคโลหติ และการบรจิาคเงนิเพือ่ชวยเหลอืพระภกิษสุงฆ เดก็ทีด่อยโอกาส และชมุชน
โดยทั่วไป ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไดในหัวขอโครงการและกิจกรรมดาน CSR
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
ธนาคารตระหนักและใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ทันการณ ชัดเจน และทั่วถึง โดยเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และทาง
เว็บไซตของธนาคารทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในแบบรายงานประจําปตามหลักเกณฑของทางการ 
อาทิ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ทีจ่ะสรางความเช่ือมัน่ใหแกนกัลงทุนตอตลาดทุนไทย รวมท้ังใหบรกิารขอมลูและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของธนาคารกับหนวย
งานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป การดําเนินการตางๆ ดังกลาวไดแก

• หนวยงานนกัลงทนุสมัพนัธและสาํนกักรรมการผูจดัการใหญทาํหนาทีใ่นการเผยแพรขอมลูธนาคารและปนตวัแทนในการสือ่สาร
กับนักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย สื่อมวลชนและผูที่สนใจทั่วไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรมที่เปนสาระสําคัญ
อยางถูกตอง ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 
ในป 2557 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ เพื่อนําเสนอขอมูลท้ังทางตรงและทางออมดังนี้ 
1.  ธนาคารใหการตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหจํานวน 14 ราย เขาพบฝายบริหารรวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เพื่อรับทราบ 

สถานภาพการประกอบการ
2.  จัดทําการเผยแพรขาว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญ
3.  มีชองทางใหขอมูลและตอบขอซักถามของผูลงทุนและสื่อมวลชนท่ีติดตอทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ ir@cimbthai.com 
 หรือ ทางโทรศัพท +662-638-8615 หรือทางอินเตอรเน็ต http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

•  การแถลงขาวตอส่ือมวลชนเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารสูประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือใหผูสนใจไดทราบขอมูลอยางท่ัวถึงและเปดโอกาสใหนักลงทุนและนักวิเคราะหทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดสอบถามธนาคารเก่ียวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก. โครงสรางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในสาขาดานการ
เงนิและการธนาคาร การบริหารธุรกจิ การตลาด กฎหมาย การบัญชตีรวจสอบและเปนบุคคลท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ 
รวม 9 คน การเลือกต้ังคณะกรรมการของธนาคารเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนและตามขอบังคับธนาคาร ซึ่งกําหนดให
คณะกรรมการของธนาคารมีจาํนวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน โดยธนาคารไดกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสอดคลองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมและ
ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย

  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  2  คน
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 3 คน
 กรรมการอิสระ   4 คน (ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.4 ของกรรมการท้ังคณะ)
 
โดยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบัติที่สอดคลองตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการโดยไมเปนบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร มีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางกันอยางชัดเจน เพื่อแบงแยกอํานาจหนาที่
ในการกําหนดนโยบาย การกาํกับดแูล และการบรหิารงานประจาํออกจากกนั ไมใหคนใดคนหนึง่มีอาํนาจโดยไมจาํกดั ตลอดจนเพือ่
ความเปนอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝายบริหาร
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คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหนงอยางชัดเจนตามขอบังคับของธนาคาร คือในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง 
ใหกรรมการจาํนวนหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากตาํแหนง และในปตอ ๆ  ไปใหกรรมการคนทีอ่ยูในตาํแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมก็ได

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของคณะกรรมการไวในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติที่ดีของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน ธปท. และตลาดหลักทรัพย ดังนี้
• กรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการจัดการของธนาคารสามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือ

กรรมการมีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอื่นอีกไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ 
• กรรมการธนาคารควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท 

ธนาคารไดแตงต้ัง นายฐาภพ คล่ีสวุรรณ เปนเลขานุการบริษทัและทําหนาทีเ่ลขานุการคณะกรรมการเพ่ือทําหนาทีใ่หคาํแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ และดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี
• ใหคาํปรกึษา และคาํแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบยีบวธิปีฏิบตัขิอบงัคับตางๆ ของธนาคารใหมกีารปฏบิตัติาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• จดัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผูถอืหุนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบงัคบัของธนาคาร และบนัทึกรายงาน

การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ประชุม
ผูถือหุน

• ดแูลใหมกีารเปดเผยขอมลูและรายงานสารสนเทศในสวนทีร่บัผดิชอบตอหนวยงานทีก่าํกบัธนาคารเปนกฎระเบยีบและขอกาํหนด
ของหนวยงานทางการ

• ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของธนาคาร
• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุมผูถือหุน รายงาน

การมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหารรวมถึงดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

ข. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา 
และการกาํกบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการจดัการ ฯลฯ เพ่ือชวยกลัน่กรองการปฏบิตังิานเฉพาะดาน
และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อใหธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ค. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเปนผูนําและวิสัยทัศน
กรรมการธนาคารเปนผูมีความรู มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชนกับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอน
กรรมการของธนาคารไวในหลักการกํากับดูแลกิจการและขอบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและมุงปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลใหมีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝายจดัการตามนโยบายและกลยุทธทีว่าง
ไวไดอยางเปนรูปธรรม 

2. จริยธรรมและความขัดแยงทางผลประโยชน
ธนาคารกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Conduct) ไวในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานทุกคนยึดถอืปฏบิตัใินการดาํเนินธรุกจิของธนาคารท่ีมตีอลกูคา ผูถอืหุน พนักงาน คูคา/เจาหน้ี 
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและสังคม ความรับผิดชอบตอคูแขงขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของลูกคา ความซ่ือสัตย 
ยุติธรรม มีคุณธรรมในวิชาชีพ ความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎขอบังคับอยางเครงครัด อีกทั้ง
ใหความรวมมือตอองคกรที่กํากับดูแลอยางเครงครัด โดยใหถือเปนภาระหนาท่ีที่บุคลากรของธนาคารทุกคนตองรับทราบ ทําความ
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เขาใจ และปฏบิตัใิหสอดคลองกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของธนาคารเปนประจาํโดยใชดลุยพินจิอยางถกูตอง หากพบวามกีารลวง
ละเมิดหลักการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการลงโทษผูละเมิดนั้นทางวินัย โปรดดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคารไดที่เว็บไซตธนาคาร www.cimbthai.com

ธนาคารไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยประชาสัมพันธใหทุกคนเขาไปเรียนรูนโยบายผานระบบ LMS (Learning Management System) และใหมีการลงนาม
รับทราบเพื่อใหมีการปฎิบัติตามนโยบายดังกลาว

ธนาคารมีมาตรการในการปองกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการ
ระหวางกันที่ไมเหมาะสม โดยไดกําหนดในนโยบาย ดังนี้
• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาใหสินเช่ือ หรือ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการใหสินเช่ือแก

ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือแกกิจการท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการของธนาคารกับ
ธนาคารทุกกรณีตามอัตราสวนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดวยมติเอกฉันท และ
ไมมีกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของกับการใหสินเช่ือลงทุนกอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคลายการใหสินเชื่อนั้นๆ เขารวมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการน้ัน

• ธนาคารมีนโยบายเก่ียวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญไวในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ไดแก การตกลงเขาทํารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืการตกลงเขาทาํรายการเพือ่กอใหเกดิการไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่สนิทรัพยทีส่าํคญั และ/หรอืสทิธใินการ
ไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่สนิทรัพยทีส่าํคญัของธนาคาร โดยธนาคารตองปฏบิตัติามขอกาํหนดของหนวยงานกาํกบัดแูลทีเ่ก่ียวของ

การพิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หากเขาเกณฑการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันกบัผูถอืหุนรายใหญ กรรมการธนาคาร รองกรรมการ
ผูจดัการใหญหรือผูดาํรงตาํแหนงเทยีบเทาผูบรหิารระดบัสงู และผูบรหิารซึง่ดาํรงตาํแหนงในสายกลยทุธและการเงนิและผูทีเ่กีย่วของ
อื่นๆ ตามขอกําหนดสํานักงาน กลต. คณะกรรมการธนาคารและฝายจัดการตองดําเนินการดังนี้

1) ดูแลใหสาระของรายการเปนธรรม คือ รายการนั้นสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอธนาคาร และเงื่อนไขของรายการ
ไมแตกตาง หรือเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ

2)  ดูแลใหกระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลให
ผูลงทุนทราบอยางพอเพียง

การดําเนินการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขั้นตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือขอมติเห็นชอบ โดยผูอนุมัติจะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียกับการทํารายการ และกรรมการท่ีมีสวนไดเสียตองไมเขารวมประชุมและออกเสียง นอกจากน้ีอาจจัดใหมีความเห็น
จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ิมเติม กรณีรายการดังกลาวตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน

3. รายการระหวางกัน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมีรายการธุรกจิทีส่าํคัญกบับริษทัยอย บรษิทัทีเ่ก่ียวของกัน (เกีย่วของกันโดยการมีผูถอืหุนรวมกัน) 
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการหรือผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
และเกณฑตามสญัญาทีต่กลงรวมกนัระหวางธนาคารและกจิการหรอืบคุคลเหลานัน้ซึง่เปนไปตามการดาํเนนิธรุกิจปกต ิ(รายละเอยีด
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 43 ของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557)
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- รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีดังนี้ 
ชื่อและความสัมพันธ� ลักษณะและมูลค�ารายการ ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ในประเทศ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร 
และกัมพูชา เปนบริษัทในกลุม
ของ CIMB Group ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญโดยออมของธนาคาร

ธนาคารใหบริการ Insourcing แกธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี
และใชบริการ Outsourcing รายละเอียดดังนี้
1) ใชบริการและรับใหบริการในงานจัดหาลูกคาและแนะนํา

ผลิตภัณฑทางการเงนิ
2)  ใชบริการและรับใหบริการในงานทําความรูจักลูกคาและ

การทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (KYC/CDD) สําหรับ
การทําธุรกรรมสินเชื่อ

3)  ใชบริการ และรับใหบริการในงานตรวจสอบขอมูลความถูก
ตองของเอกสารขออนุมัติสินเช่ือ

4) มอบอํานาจใหคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
และอนุมัติหลักเกณฑสําหรับคาใชจายในการการคิดคา
ธรรมเนียมในการใหบริการระหวางกัน อยางไรก็ดีธนาคาร
ยังไมมีการคิดคาธรรมเนียมการใหบริการระหวางกัน
ดังกลาวในปจจุบัน

รายการดังกลาวถือเปนรายการธรุกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เนื่องจาก 
เปนการสงเสริมเปาหมายในการใหบริการธนาคาร
ในรูปแบบของธนาคารระดับภูมิภาค และเพื่อให
สอดคลองกับโครงการ ASEAN Banking Solution 
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกคาในแตละประเทศสามารถ
ใชบริการธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และมีการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน

CIMB Securities (Singapore) 
Pte Ltd (“CIMBSS”) เปนบริษัท
ยอยที่มีผูถือหุนใหญ 100% เปน 
CIMB Securities International 
Pte. Ltd และ CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd (“CIMBST”) 
เปนบริษัทยอยที่มีผูถือหุนใหญ 
100% เปน CIMB Securities 
International Pte. Ltd อันเปน
บริษัทในกลุมของ CIMB Group 
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญโดยออมของ
ธนาคาร

ธนาคารเปนผูเจรจาและดําเนินการให CIMBSS ไดรับการแตงต้ัง
เปนผูจัดการ การจัดจําหนายหนวยลงทุนรวมในตางประเทศ
และเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญในตางประเทศ
สําหรับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน อินดัส
เทรียล โกรท (“TGROWTH”) และขายหุนสามัญของบมจ. 
เมกา ไลฟไซแอ็นซ (“MEGA”) ตามลําดับ และธนาคารยัง
เจรจาและดําเนินการใหทาง CIMBST ไดรับการแตงตั้งเปน
ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการการจําหนายหุน
สามัญภายในประเทศสําหรับ MEGA นอกจากน้ี ธนาคารยังทํา
หนาที่ในการปฏิบัติงานและใหการสนับสนุนแก CIMBSS และ 
CIMBST ตลอดทั้งกระบวนการ ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทาง 
CIMBSS จึงเขาทําสัญญากับธนาคารสําหรับ 
1) รับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอขายหนวย

ลงทุนของ TGROWTH จาก CIMBSS จํานวนเงินไมนอย
กวา 2.6 ลานบาท

2) รับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอขายหุนสามัญ
ของ MEGA จาก CIMBSS จํานวนเงินไมนอยกวา 7.96 
ลานบาท และจาก CIMBST จํานวนเงินไมนอยกวา 2.34 
ลานบาท

รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เนื่องจาก
ธุรกรรมดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร ประกอบกับรายการดังกลาวเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร เพราะธนาคารไม
สามารถดําเนินการเปนผูจัดการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนหรือหุนสามัญในตางประเทศ หรือเปนผูรวม
จัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
สามัญภายในประเทศเองได ธนาคารจึงมีความจําเปน
ตองรวมมือกับ CIMBSS และ CIMBST ในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบริการแก TGROWTH และ MEGA 
และเปนการสรางรายไดคาธรรมเนียมใหแกธนาคาร

ธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี เปน
บริษัทในกลุมของ CIMB Group 
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญโดยออมของ
ธนาคาร

ธนาคารเขารวมการจดัทาํผลตอบแทน การแนะนําลกูคาพาณชิย
ธนกิจระหวางธนาคารในกลุมซีไอเอ็มบี ภายใตโครงการ ABS 
โดยจะจายผลตอบแทนสําหรับการแนะนําลูกคาพาณิชยธนกิจ
ที่ทําธุรกรรมสําเร็จ โดยประเทศที่ไดรับการแนะนําจะเปนผูจาย
ผลตอบแทนใหแกประเทศที่แนะนําลูกคารายน้ันๆ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
-  เปดบัญชี USD 50 ตอลูกคา 1 รายท่ีสําเร็จ
-  สนิเชือ่ 0.15% ของจาํนวนเงนิเบกิใชงวดแรก แตไมเกนิ USD 

2,000 ตอลูกคา 1 รายที่สําเร็จ
รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เนื่องจาก
การพิจารณาจายผลตอบแทนการขายสําหรับการ
แนะนําลูกคาสายพาณิชยธนกิจระหวางธนาคารใน
กลุมซีไอเอ็มบีขางตนถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติและมิไดกอใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร โดย
ธนาคารไดรับประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
(“CPAM”), บริษัทบริหาร
สินทรัพย สาทร จํากัด (“บบส.
สาทร”) เปนบริษัทในกลุมของ 
CIMB Group ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
โดยออมของธนาคาร

ธนาคารใหบริการ โดยมีรายละเอยีดดังนี้
1) ใหบรกิาร Insourcing แก CPAM ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับระบบ ESS โดยเร่ิมใหบริการต้ังแต 1 มีนาคม 
2557และตอสญัญาการใหบรกิาร Insourcing กบั CPAM ไป
อีก 1 ป ซึ่งมีผลตั้งแต 15 เมษายน 2557 ถึง 14 เมษายน 
2558 คาบริการจํานวน 27,795 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
รายการดงักลาวถือเปนรายการเกีย่วกบัสนิทรัพยหรือบรกิาร

2) ทบทวนราคาสัญญาการใหบริการ Insourcing ประจําปกับ 
บบส.สาทร ตามขอกาํหนดในสัญญาใหมกีารทบทวนราคากัน
ทุกป ซึ่งในป 2557 งานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมจากเดิม

รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไข
การคาทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เนื่องจาก
ธนาคารจะมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อและความสัมพันธ� ลักษณะและมูลค�ารายการ ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
(“CPAM”) เปนบริษัทในกลุมของ 
CIMB Group ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
โดยออมของธนาคาร

ธนาคารเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับ CPAM ในธุรกรรมการ
ควบรวมกิจการกับ บลจ. ฟนันซา โดยมีคาธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 3,000,000 บาทถวน (ไมรวมภาษีมลูคาเพิม่) ชาํระ
เมือ่มกีารทําธรุกรรมสําเรจ็ (Success Basis) หรือเทยีบเทารอยละ 
1.15 ถึงรอยละ 1.25 ของมูลคาธุรกรรมซ้ือขาย คาธรรมเนียม
ดังกลาวอางอิงจากแนวปฏิบัติที่ธนาคารดําเนินการและคิดคา
ธรรมเนียมบริการกับลูกคาอื่นในอดีต ซึ่งเปนแนวทางที่ใกล
เคยีงกบัอตุสาหกรรม การคิดคาธรรมเนยีมจะองิจากปจจยัตางๆ 
เชน ขนาดธุรกรรมซื้อขาย ความซับซอนของธุรกรรม และการ
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกฝายผูซื้อหรือฝายผูขาย 
ซึ่งโดยปกติแลว สามารถกําหนดคาธรรมเนียมได 2 รูปแบบ 
ไดแก การระบเุปนจาํนวนเงนิทีแ่นนอน (Flat Rate) หรอื การระบุ
เปนสัดสวนเทียบกับขนาดธุรกรรม (Percentage) 
รายการดังกลาวถือเปนรายการประเภทสินทรัพยหรือบริการ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารคร้ังที ่3/2557 เมือ่วนั
ที่ 27 มีนาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปนตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเนื่องจาก ธนาคารจะ
มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งรายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอ
ธนาคาร

CIMB Bank Berhad, CIMB 
Investment Bank Berhad, PT 
Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB 
Bank (L) Ltd. and CIMB Bank 
Plc., Cambodia เปนบริษัทใน
กลุมของ CIMB Group ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญโดยออมของธนาคาร

ธนาคารอนุมัติวงเงินสําหรับธนาคารคูคาในกลุมซีไอเอ็มบี และ
ทบทวนวงเงินครั้งตอไปในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และเพ่ิม
เงื่อนไขเพ่ือใหขั้นตอนการสับเปล่ียนวงเงินภายในกลุมซีไอเอ็มบี
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเปน
รายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารคร้ังที ่3/2557 เมือ่วนั
ที่ 27 มีนาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปนตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) 
เหน็ควรอนุมตัริายการดังกลาวเน่ืองจากเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร 
จํากัด (“บบส.สาทร”) เปนบริษัท
ในกลุมของ CIMB Group ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญโดยออมของธนาคาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังที่ 11/2554 เม่ือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ไดอนุมัติใหธนาคารใหบริการงาน
สนับสนุน Insourcing กับ บบส.สาทร จํานวน 4 งาน คือ งาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผลดวยคอมพิวเตอร(IT) งาน
ทรัพยากรบุคคล งานปฏิบัติการธุรกรรมสินเช่ือ และงานบัญชี
การเงินและภาษีอากร ระยะเวลาใหบริการ 4 ป ครบกําหนด
เดือนธันวาคม 2558 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ครั้งที่ 5/2556 มีมติอนุมัติใหธนาคารใหบริการงานตรวจสอบ
ภายในกับ บบส.สาทร โดยมีระยะเวลาใหบริการเหมือนกับ
บริการอ่ืนๆ ทีก่ลาวขางตน และสําหรับอัตราคาบริการท่ีเรียกเก็บ
ทุกบริการกําหนดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป

ในป 2557 ธนาคารใหบริการงานสนับสนุน Insourcing กับ 
บบส.สาทร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  อตัราคาบรกิารดานงานสนบัสนนุ Insourcing กบั บบส.สาทร 

สําหรับป 2557 อัตราคาบริการงานระบบเทคโนโลยีฯ คง
อตัราคาบรกิารเดมิ (ไมรวมบรกิารใหม) สวนงานอืน่ๆ มกีาร
ปรบัอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้ทกุงาน โดยงานตรวจสอบภายใน 
ปรบัเพ่ิมสงูสดุ 114.3% ซึง่เปนไปตามปริมาณงาน และระยะ
เวลาการใหบรกิารทีต่กลงกันใหม สวนงานปฏิบตักิารธรุกรรม
สินเช่ือ ปรับเพ่ิมขึ้น 11.7% สําหรับการจัดเก็บเอกสารใน 
Data safe และคาพื้นที่ธนาคารที่ใชจัดเก็บเอกสารของบบส.
สาทร

2) เพิ่มบริการงานระบบเทคโนโลยีฯ โปรแกรมบันทึกผลการ
ติดตามลูกหน้ีรายยอย (GSAM System) อัตราคาบริการ
เดือนละ 9,083 บาท (ไมรวม VAT) เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 
2557 เปนตนไป ทบทวนคาบริการทุกป ครบกําหนดให
บริการตามสัญญาหลักในการใหบริการของธนาคาร 

3) มอบอํานาจใหนายสุภคั ศวิะรกัษ หรือ นายสุรชยั จติตรัตนเสนีย 
เปนผูมอีาํนาจในการเจรจาทาํความตกลงในรายละเอยีด และ
เงือ่นไขของสญัญา ลงนามในสญัญา ตลอดจนกระทาํการอ่ืน ๆ  
ทีจ่าํเปนในการทําธรุกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือทําใหธรุกรรม
เสร็จสมบูรณ

รายการดงักลาวถอืเปนรายการสนบัสนนุธรุกจิตามปกต ิและเปน
รายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเน่ืองจาก 
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ ซึ่งธนาคารได
รับประโยชนจากการใหบริการ และเปนรายการท่ีมี
เงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
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บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร 
จํากัด (“บบส.สาทร”) เปนบริษัท
ในกลุมของ CIMB Group ซ่ึงเปน
ผูถือหุนใหญโดยออมของธนาคาร

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 12/2553 เม่ือ
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 และคร้ังท่ี 11/2554 เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารใชบริการงาน
ติดตามทวงถามหน้ี แกไขหน้ี และบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(“NPL”) และบริการดานการขาย NPA กับบบส.สาทร ซ่ึงจัด
อยูในกลุมงานหลักท่ีไมเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
(Non-Strategic Function) เปนระยะเวลา 5 ป ครบกําหนด 
31 ธันวาคม 2558 
ธนาคารและบบส.สาทร ไดรวมกันพิจารณาปรับลดอัตราคา
บริการบริหารหน้ี NPL ในสวนของลูกหน้ี Corporate & SMEs 
และลูกหน้ีรายยอย มีหลักประกัน รวมท้ังปรับลดคาบริการงาน
ดานกฎหมาย เร่ิมต้ังแต 1 มกราคม 2557 เปนตนไป และ
ขยายระยะเวลาการใชบริการออกไปอีก 3 ป ครบกําหนดใหม 
31 ธันวาคม 2561
เน่ืองจาก การลดคาบริการในชวง 2 ปท่ีเหลือของสัญญาปจจุบัน 
บบส.สาทร สูญเสียรายไดประมาณ 123 ลานบาท ดังน้ัน จึงขอ
ชดเชยรายไดสวนท่ีขาดหายไป โดยใหธนาคารขยายระยะเวลา
ใชบริการอีก 3 ป ซ่ึงจะทําให บบส.สาทร มีรายไดรวมประมาณ 
130 ลานบาท
การเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเรียกเก็บหน้ี คาบริการงาน
ดานกฎหมาย เร่ิมต้ังแต 1 มกราคม 2557 เปนตนไป และ
ขยายระยะเวลาการใชบริการออกไปอีก 3 ป ครบกําหนด 31 
ธันวาคม 2561 และใหคงอัตราคาบริการดังกลาวจนถึงวันครบ
กําหนดสัญญา แตหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดท่ีมีสาระ
สําคัญใหนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร ท้ังน้ี 
การเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ และการขยายระยะเวลาการ
ใชบริการ ใหมีผลภายหลังจากไดรับอนุมัติขยาย ระยะเวลา
การใชบริการจากธนาคารแหงประเทศไทย และมอบอํานาจให
นายสุภัค ศิวะรักษ หรือ นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย เปนผูมี
อํานาจทําความตกลงในรายละเอียด และลงนามในสัญญาตางๆ
ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนกระทําการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนิน
การขางตน
รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ และ
เปนรายการท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวัน
ท่ี 30 เมษายน 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปนตัวแทน
ของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเน่ืองจาก เปนรายการ
สนับสนุนธุรกิจตามปกติ ซ่ึงธนาคารไดรับประโยชน
จากการใหบริการ และเปนรายการท่ีมีเง่ือนไขทางการ
คาโดยท่ัวไป

CIMB Securities (Thailand) 
Co., Ltd (“CIMBST”) และ 
CIMB Investment Bank Berhad 
(“CIMB-IB”) เปนบริษัทในกลุม
ของ CIMB Group ซ่ึงเปนผูถือหุน
ใหญโดยออมของธนาคาร

ธนาคารเปนผูเจรจาประสานงานและดําเนินการใหทาง CIMBST 
และ CIMB-IB ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนการจัดจําหนาย
หุนสามัญ ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางธนาคารจะออก 
management fee letter เพ่ือแจงให:
1)  CIMBST ชําระสวนหน่ึงของคาธรรมเนียมท่ี CIMBST ไดรับ
จากการทําหนาท่ีเปนตัวแทนการจัดจําหนายหุนสามัญตามท่ี
กลาวขางตน ใหแกธนาคารเปนคาธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 50 ของคา
ธรรมเนียมท้ังหมดท่ี CIMBST ไดรับ โดย Management 
Fee ดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึง CIMBST จะเปน
ผูรับผิดชอบ 

2) CIMB-IB ชําระสวนหน่ึงของคาธรรมเนียมท่ี CIMB-IB ได
รับจากการทําหนาท่ีเปนตัวแทนการจัดจําหนายหุนสามัญตาม
ท่ีกลาวขางตน ใหแกธนาคารเปนคาธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 48.25 ของ
คาธรรมเนียมท้ังหมดท่ี CIMB-IB ไดรับ โดย Management 
Fee ดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึง CIMB-IB จะเปน
ผูรับผิดชอบ 

3) CIMB-IB ชําระสวนหน่ึงของ buyer brokerage fee ท่ี 
CIMB-IB ไดรับจากนักลงทุนตางประเทศตามท่ีจะตกลงกัน 
ใหแกธนาคารเปนคาธรรมเนียมการจัดการ (Management 
Fee) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 48.25 ของ buyer brokerage 
fee ท่ี CIMB-IB ไดรับ โดย Management Fee ดังกลาวยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึง CIMB-IB จะเปนผูรับผิดชอบ

รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเน่ืองจาก
ธุรกรรมดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร ประกอบกับรายการดังกลาวเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของธนาคาร เน่ืองจากธนาคารไม
สามารถดําเนินการเปนตัวแทนการจัดจําหนายหุน
สามัญไดเอง ธนาคารจึงมีความจําเปนตองรวมมือกับ 
CIMBST และ CIMB-IB ในการดําเนินการดังกลาว 
และเปนการสรางรายไดคาธรรมเนียมใหแกธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อและความสัมพันธ� ลักษณะและมูลค�ารายการ ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Malaysia เปนบริษัทใน
กลุมของ CIMB Group ซ่ึงเปนผู
ถือหุนใหญโดยออมของธนาคาร

ธนาคารไดเขารวมกับโครงการตามแผนกลยุทธของกลุมธนาคาร 
CIMB คือโครงการ ASEAN Banking Solution เพ่ือเปนการ
แนะนําผลิตภัณฑและบริการของธนาคารในกลุม CIMB แก
ลูกคาของธนาคาร และโครงการพัฒนาและออกแบบ Clicks 
UI/UX โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1)  การใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการ 
 รายอ่ืนสําหรับระบบ 1View จาก CIMB Malaysia ใน 
 โครงการ ABS โดยไมมีคาธรรมเนียมระหวางกัน เน่ืองจาก 
 ไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการระหวางกัน และ 
 ธุรกรรมน้ีเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
2)  การใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการ 
 รายอ่ืนในงานในงานพัฒนาและออกแบบ Clicks UI/UX  
 จาก CIMB Malaysia ในโครงการพัฒนาและออกแบบ  
 Clicks UI/UX คาธรรมเนียม 1,054,000 บาท 
รายการดังกลาวถือเปนรายการการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเน่ืองจาก การ
ใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการ
รายอ่ืนสําหรับระบบ 1View ไมมีการคิดคาธรรมเนียม
ในการใหบริการระหวางกัน และธุรกรรมน้ีเปนการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร และการใชบริการ
ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการราย
อ่ืนในงานในงานพัฒนาและออกแบบ Clicks UI/UX 
เปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
(“CPAM”) เปนบริษัทในกลุมของ 
CIMB Group ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ
โดยออมของธนาคาร

ธนาคารให CPAM เชาพ้ืนท่ีช้ัน 16 ของอาคารหลังสวน ขนาด
พ้ืนท่ี 600 ตร.ม. นับแต 21 มกราคม 2548 เพ่ือใชเปน
สํานักงานของ CPAM โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1)  ตออายุสัญญาเชาพ้ืนท่ีช้ัน 16 ใหกับ CPAM ตอไปเปนเวลา  
 3 ป ในเง่ือนไขการเชาเดิม โดยคิดอัตราคาเชารวมคาบริการ  
 700 บาท/ตร.ม./เดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
2)  ให CPAM เชาพ้ืนท่ีช้ัน 15 ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 436  
 ตารางเมตร เพ่ิมเติม ระยะเวลาการเชา 3 ป ในเง่ือนไข 
 อัตราคาเชาเดียวกับพ้ืนท่ี ช้ัน 16 
รายการดังกลาวถือเปนรายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
ระยะส้ัน (ไมเกิน 3 ป) และเปนรายการท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ
วันท่ี 26 มิถุนายน 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาวเน่ืองจาก 
ธนาคารไดรายไดจากคาเชา ซ่ึงธนาคารไดสํารวจและ
เปรียบเทียบอัตราคาเชาพ้ืนท่ีแลวเปนอัตราท่ีใกลเคียง
กับอาคารสํานักงานในถนนหลังสวนและพ้ืนท่ีใกลเคียง

CIMB Niaga เปนบริษัทในกลุม
ของ CIMB Group ซ่ึงเปนผูถือหุน
ใหญโดยออมของธนาคาร

ปจจุบันลูกคาของธนาคารในประเทศไทยไดฝากเงินกับธนาคาร 
CIMB Niaga และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
สถาบันการเงิน รวมถึงลูกคานิติบุคคล CIMB Niaga และ 
CIMB Thai จึงไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนการใหบริการท้ัง 2 
ฝาย ดังตอไปน้ี
1. งานทําความรูจักลูกคาและการทราบ
 ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (KYC/CDD)
2. งานตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสาร
 ประกอบการเปดบัญชี
ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวไมมีคาธรรมเนียม
รายการดังกลาวถือเปนรายการธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 7/2557 เม่ือ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เน่ืองจาก
รายการดังกลาวถือไมมีคาธรรมเนียม และเปนรายการ
ธุรกิจปกติของธนาคารและยังเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคารายใหญ รวมถึงเพ่ือใหมีการให
บริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรายการน้ีถือเปน
ประโยชนตอธนาคาร 

CIMB Bank Berhad (“CIMB 
Bank”) เปนผูถือหุนใหญของ
ธนาคาร โดยถือหุนรอยละ 93.71 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของธนาคาร,
iCIMB (MSC) Sdn Bhd เปน
บริษัทในกลุมของ CIMB Group 
ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญโดยออมของ
ธนาคาร

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดลงนามในสัญญาการใช
บริการระบบงาน Murex กับ CIMB Bank โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
1)  ใชบริการ IT Outsourcing เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 
 สายบริหารเงิน และทีมงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในธนาคาร 
2)  ระบบงาน Murex เร่ิมใชงานเม่ือป 2552 โดย CIMB Bank  
 เปนผูลงทุนในระบบดังกลาว กวา 18 ลานริงกิตมาเลเซีย  
 และทําสัญญากับธนาคารเปนระยะเวลา 5 ป โดยคิดคา 
 ใชบริการเปนจํานวนเงิน 1 ริงกิตมาเลเซีย และสัญญาจะ 
 ครบกําหนดในวันท่ี 8 ธันวาคม 2557 
ท้ังน้ี ธนาคารจึงตออายุสัญญา Murex Services Agreement 
ระหวางธนาคารและ iCIMB (MSC) Sdn Bhd ออกไปอีก 5 ป 
โดยมีคาใชบริการปละ RM1,301,501 (ยังไมรวมภาษี)รวมคาใช
บริการตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน RM 6,507,505 
(ยังไมรวมภาษี)
รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือ
วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เน่ืองจาก 
พิจารณาถึงประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการระบบ
งาน Murex ซ่ึงเปนระบบงานหลักของสายบริหารเงิน 
และใหบริการโดยกลุมซีไอเอ็มบี รายการดังกลาวถือ
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร อีกท้ัง
มิไดกอใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร
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ชื่อและความสัมพันธ� ลักษณะและมูลค�ารายการ ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
(“CPAM”) เปนบริษัทในกลุมของ 
CIMB Group ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ
โดยออมของธนาคาร

ธนาคารไดออกผลิตภัณฑบัตรเครดิตใหกับลูกคาในเดือนตุลาคม 
2557 ซ่ึงบัตรเครดิตจะเปนเคร่ืองมือในการขยายฐานลูกคาของ
ธนาคาร และจะอํานวยความสะดวกในการชําระเงิน สําหรับการ
ซ้ือหนวยลงทุนของ CPAM ดวยบัตรเครดิตของธนาคาร
รายการดังกลาวถือเปนรายการธุรกิจปกติของธนาคาร และเปน
รายการท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 11/2557 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เน่ืองจาก
เพ่ือขยายธุรกิจและเพ่ิมรายไดจากคาธรรมเนียมการ
ชําระเงิน ในการซ้ือหนวยลงทุนของ CPAM ดวยบัตร
เครดิตของธนาคาร รายการดังกลาวถือเปนรายการ
ธุรกิจปกติของธนาคาร โดยใชราคาตลาดท่ีเปนธรรม 
และเง่ือนไขการคาเชนเดียวกับท่ีธนาคารทําธุรกรรม
กับบริษัทอ่ืน และธนาคารไดรับประโยชน

CIMB Securities (Singapore) 
Pte. Ltd. (“CIMBS SG”) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยท่ีมีผูถือหุนใหญ 
100% เปน CIMB Securities In-
ternational Pte. Ltd.และ CIMB 
Securities (Thailand) Co., Ltd. 
(“CIMBST”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี
มีผูถือหุนใหญ 100% เปน CIMB 
Securities International Pte. 
Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีมีผูถือ
หุนใหญอีกทอดหน่ึงเปน CIMB 
Group

ธนาคารไดเขาทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินรวมของ บมจ. 
คาราบาวกรุป (“CBG”) ในการขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชนและนําหุนสามัญของ CBG เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี CIMBS SG ไดเขาทํา
หนาท่ีเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ สําหรับการเสนอ
ขายหุนสามัญของ CBG ในตางประเทศ (“Sole International 
Bookrunner”) และCIMBSTไดเขาทําหนาท่ีเปนผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรวม สําหรับการเสนอขาย
หุนสามัญของ CBG ภายในประเทศ (“Domestic Joint Lead 
Underwriter”)
ธนาคารยังทําหนาท่ีในการประสานงานและใหการสนับสนุนแก 
CIMBS SG และ CIMBST ตลอดท้ังกระบวนการท่ีเก่ียวของ
ดวย 
อีกท้ัง ธนาคารยังทําหนาท่ีในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินโดยให
คําแนะนําดานท่ีปรึกษาแกบริษัท และจัดเตรียมเอกสารตางๆ 
ท่ีเก่ียวของสวนใหญ
ธนาคารไดรับคาธรรมเนียม โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1) รับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอขายหุนสามัญ
ของ CBG จาก CIMBS SG จํานวนเงินประมาณ 27.56 
ลานบาท (กอนหักคาใชจายท่ีเก่ียวของ (ถามี)และยังไมรวม 
VAT)

2) รับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอขายหุนสามัญ
ของ CBG จาก CIMBST จํานวนเงินประมาณ 8.46 ลานบาท 
(กอนหักคาใชจายท่ีเก่ียวของ (ถามี) และยังไมรวม VAT)

รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 11/2557 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนน
ในวาระน้ี) เห็นควรอนุมัติรายการดังกลาว เน่ืองจาก
รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนของธนาคาร ซ่ึง
ธนาคารไมสามารถดําเนินการเปนผูจัดการการจัด
จําหนายหุนสามัญภายในประเทศและตางประเทศเอง
ได ธนาคารจึงมีความจําเปนตองรวมมือกับ CIMBS 
SG และ CIMBST ในการดําเนินการดังกลาว เพ่ือให
บริการแก CBG และเปนการสรางรายไดคาธรรมเนียม
ใหแกธนาคารเพ่ิมเติม รวมถึงเปนการใหบริการลูกคา
แบบครบวงจร ดวยเหตุน้ี การเขาทํารายการดังกลาว
จึงมีความสมเหตุสมผล

บริษัทหลักทรัพย ซีไอ
เอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(“CIMBST”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ท่ีมีผูถือหุนใหญ 100% เปน 
CIMB Securities International 
Pte. Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ท่ีมีผูถือหุนใหญอีกทอดหน่ึงเปน 
CIMB Group

ธนาคารเจรจาและดําเนินการใหทาง CIMBST ไดรับการแตงต้ัง
เขาทําหนาท่ีเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Co-
Underwriter) สําหรับการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 
8 แหงระหวางเดือนมกราคม 2557 - พฤศจิกายน 2557 และ
คาดวาจะเขาทําหนาท่ีดังกลาวสําหรับการเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทอ่ืนอีกจํานวน 1 แหงในเดือนธันวาคม 2557 และ
ธนาคารยังทําหนาท่ีในการประสานงานและใหการสนับสนุนแก 
CIMBST ตลอดท้ังกระบวนการท่ีเก่ียวของดวย 
ดวยเหตุน้ี CIMBST เขาทํารายการกับธนาคารและชําระคา
ธรรมเนียม สวนหน่ึงท่ี CIMBST ไดรับจากการทําหนาท่ีเปน
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ดังกลาว ใหแกธนาคาร
เปนคาธรรมเนียมการจัดการ (“Management Fee”) โดยคิด
เปนอัตรารอยละ 50.0 ของคาธรรมเนียมท่ี CIMBST ไดรับ
จากบริษัทดังกลาวภายหลังจากหักคาใชจายท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
โดย Management Fee ดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึง 
CIMBST จะเปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ี การแบงแยกรายไดระหวาง
ธนาคารและ CIMBST กําหนดใหธนาคารไดรับ Management 
Fee รอยละ 50.0 ในขณะท่ี CIMBST ไดรับรายไดรอยละ 
50.0 โดย CIMBST ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบชําระภาษีมูลคาเพ่ิม
ดังกลาวสามารถขอเครดิตคืนภาษีมูลคาเพ่ิมไดเน่ืองจากเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในประเทศไทย
รายการดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติ และเปน
รายการท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป

ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวัน
ท่ี 16 ธันวาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปนตัวแทน
ของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการ เน่ืองจากธนาคารไมสามารถ
ดําเนินการหนาท่ีดังกลาวได ธนาคารจึงมีความจําเปน
ตองทํารายการรวมกันกับ CIMBST เพ่ือเปนการสราง
รายไดคาธรรมเนียมใหแกธนาคารเพ่ิมเติมประกอบ
กับเปนการสรางสัมพันธเพ่ือโอกาสทางธุรกิจตอไปของ
ธนาคารอีกดวย ดวยเหตุน้ี การเขาทํารายการดังกลาว
จึงมีความสมเหตุสมผล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อและความสัมพันธ� ลักษณะและมูลค�ารายการ ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย ซีไอ
เอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(“CIMBST”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี
มีผูถือหุนใหญ 100% เปน CIMB 
Securities International Pte. 
Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีมีผูถือ
หุนใหญอีกทอดหน่ึงเปน CIMB 
Group

ธนาคารมีวัตถุประสงคจะขยายการใหบริการธุรกรรมทางการ
เงินผานบริการซีไอเอ็มบี คลิก อินเตอรเน็ตแบงคก้ิงของธนาคาร 
โดยมีแผนเพ่ิมบริการดานการเงินและการลงทุนเพ่ิมเติมใน 
Phase 2B ของโครงการฯ ท่ีเก่ียวของกับ CIMBST โดยเร่ิมเปด
ใหบริการต้ังแตวันท่ี 24 มกราคม 2558 เปนตนไปโดยมีราย
ละเอียดบริการดังน้ี
1) บริการเช่ือมตอระบบไปยังระบบซ้ือขายหลักทรัพยออนไลน
ของ CIMBST

2) แจงความประสงคขอเปดบัญชีซ้ือ ขายหลักทรัพยกับ 
CIMBST

3) ชําระเงินเขาบัญชี CIMBST 
รายการดังกลาวถือเปนถือเปนธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีมี
เง่ือนไขการคาท่ัวไป

ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวัน
ท่ี 16 ธันวาคม 2557 (ยกเวนกรรมการท่ีเปนตัวแทน
ของ CIMB Bank ซ่ึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
น้ี) เห็นควรอนุมัติรายการ เน่ืองจาก เพ่ือขยายการให
บริการธุรกรรมทางการเงินผานบริการซีไอเอ็มบี คลิก 
อินเตอรเน็ตแบงคก้ิงของธนาคาร ธุรกรรมดังกลาวถือ
เปนธุรกิจปกติของธนาคาร โดยใชราคาตลาดท่ีเปน
ธรรม และเง่ือนไขทางการคาเชนเดียวกับท่ีธนาคารทํา
ธุรกรรมกับบริษัทอ่ืนๆ และธนาคารไดรับประโยชน

- รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน   
ก. ธนาคารมีเงินใหสินชื่อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการท่ีธนาคารและบริษัทยอย หรือกรรมการหรือผูบริหารระดับผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป หรือตําแหนงเทียบเทาถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนท่ีชําระแลวของกิจการน้ัน ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อบริษัท
ภาระ

ผูกพัน

เงินให�สินเชื่อ
คงค�าง/

เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินฝาก การกู�ยืม
(%)

การถือหุ�น มีผู�บริหารร�วมกัน

บริษัทใหญ
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ทันทีและลวงหนา
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ
- ขายสิทธิที่จะขาย
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน
- สัญญาขาย

133

32,574
39,408

988
116

4,467

22
24

100

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

93.71 -

บริษัทยอย
บจ. เซ็นเตอร ออโต ลีส - 14,630 70 - 99.99 นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย 

นายอริชัย นุมลมุล
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บจ. ซีที คอลล - 7 79 - 99.99 นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย 
นายสุรินทร ภควลีธร
นางสาวอรอนงค อุดมกานตรง
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บจ. เวิลดลีส - 2,669 62 - 99.99 นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ
นายสุธี ตันธนะ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อบริษัท
ภาระ

ผูกพัน

เงินให�สินเชื่อ
คงค�าง/

เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินฝาก การกู�ยืม
(%)

การถือหุ�น มีผู�บริหารร�วมกัน

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ทันทีและลวงหนา
- สัญญาซื้อ

24 - - - -

นายสุธีร โลวโสภณกุล
นายสิทธิไชย มหาคุณ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บจ. บริหารสินทรัพย สาทร - - 39 - - นายสุภัค ศิวะรักษ
นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย 
นางสาวอรอนงค อุดมกานตรง
กรรมการ 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 24 377 - - -

ธนาคารจายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกันในอัตราปกติสําหรับผูฝากเงินท่ัวไป
 
ข. ธนาคารไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคาร

- ความเปนมาของรายการระหวางกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหวางกนัซึง่ธนาคารมเีงนิใหสนิเชือ่และภาระผกูพนักับกรรมการหรอืผูบรหิารระดบัผูชวยกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไปหรอื
ตําแหนงเทียบเทานั้น เปนการใหกูยืมซ่ึงเปนสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราดอกเบี้ยสวัสดิการสําหรับพนักงาน
ของธนาคาร รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อ ภาระผูกพัน และเงินฝากแกกิจการที่ธนาคารหรือบริษัทยอย กรรมการ
หรอืผูบรหิารระดบัผูชวยกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไปหรอืตาํแหนงเทยีบเทา ถอืหุนรวมกนัตัง้แตรอยละ 10 ขึน้ไปของทนุทีช่าํระแลว
ของกิจการ บางสวนเปนเงินกูที่โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร บางสวนมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และ
บางสวนเปนเงินใหสินเช่ือใหม โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดทั่วไปและเปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ

- ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันและมาตรการคุมครองผูลงทุน
ตามขอบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหวางกันของธนาคารจะตองผานขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมทั้งตองผานการวิเคราะหและการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผูบริหารหรือกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ันๆ จะไมเขารวมพิจารณา
อนุมัติในเรื่องดังกลาว

- แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนรายการซ่ึงเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป โดยทุกรายการไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธี
ปฏิบตัใินการอนุมตัติามท่ีกาํหนด และสอดคลองกับหลักเกณฑของหนวยงานกํากบัดูแลท่ีเกีย่วของ มคีวามเปนไปไดวาการทํารายการ
ระหวางกนัในอนาคตจะยงัคงเกิดขึน้ตามการดาํเนนิธรุกจิของธนาคาร ซึง่ธนาคารไดมกีารกาํหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการอนมุตัิ
และทบทวนรายการอยางชัดเจนไวแลว

4. การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสราง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตังิานเพ่ือใหมรีะบบบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีดเีพือ่ให
ธุรกิจของธนาคารเติบโตอยางมั่นคงและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
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• องคกรและสภาพแวดลอม
ธนาคารมีการจัดองคกรโดยคํานึงถึงการแบงแยกหนาที่ที่เหมาะสมเพื่อใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิผล นอกจากน้ี ธนาคารยังมกีารติดตามดูแลการปฏิบตังิานของพนักงานอยางตอเนือ่ง
ใหเปนไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม ธนาคารมีการจัด
ทําแผนธุรกิจระยะส้ันและระยะกลางเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการส่ือสารใหพนักงานระดับบริหาร
ทั้งองคกรไดทราบและนําไปดําเนินการใหบรรลุแผนและเปาหมายท่ีวางไว

• การบริหารความเส่ียง
ธนาคารใหความสําคัญตอการบริหารและจัดการความเส่ียงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการธนาคารแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผล
การปฏบิตังิานใหเปนไปตามแผนงานการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว สายบริหารความเส่ียงเปนผูกาํหนดนโยบายและระเบียบงาน
ตางๆ ดานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสี่ยงตางๆ และเสริมสรางความ
ตระหนักในการเปนเจาของความเส่ียงของพนักงานทุกทานอยางตอเนื่อง

• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหนาท่ี และอํานาจการอนุมัติวงเงินของผูบริหารแตละระดับรวมทั้งมีการแบงแยก
หนาที่ระหวางผูบริหารระดับตางๆ อยางชัดเจนเปนกลไกสําคัญในการถวงดุลอํานาจการบริหาร (Check and Balance) โดยจัดทํา
เปนระเบียบงานที่เปนลายลักษณอักษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร ผูถือหุน หรือผูบริหารระดับ
สูงของธนาคาร รวมท้ังผูที่เกี่ยวของมีผลประโยชนเกี่ยวของ ซึ่งในกรณีที่มีการทําธุรกรรมดังกลาวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ฝายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาทุกคร้ัง สวนธุรกรรม
การขายให ใหเชา รับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ กับกรรมการผูมีอํานาจจัดการ ผูถือหุนรายใหญและผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด

นอกจากน้ี ธนาคารมีฝายกํากับการปฏิบัติงานทําหนาที่ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎ
ระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร และมีดานตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล
ธนาคารใชนโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร 
ธนาคารมกีารพฒันาจดัการระบบขอมลูสารสนเทศ และระบบฐานขอมลูอืน่ๆ อยางตอเนือ่งเพือ่ใหสามารถเรยีกใชขอมลูท่ีสาํคญัๆ ได
อยางเพียงพอและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกี่ยวกับระบบการควบคุมเอกสารสําคัญดวยอิเล็กโทรนิกส
เพื่อใชในการติดตามและจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ ไดอยางเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี้ ธนาคารมีการส่ือสารนโยบายระเบียบ
ปฏิบัติงานไปยังพนักงานที่เกี่ยวของทุกระดับ

• ระบบการกํากับและติดตาม
ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารกําหนดไว ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดทําแผนงานประจําป ซึ่งจะมีการทบทวน
เปนระยะๆ เพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคลองกับสภาวการณที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี คณะ
กรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลใหมีการปฎิบัติ ปรับปรุงแกไข หรือการดําเนินมาตรการอยางเปนรูปธรรมตามขอสังเกตหรือขอ
เสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรือการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะนั้นใหผลเปนที่นาพอใจ
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ง. การประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคารมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาตลอดท้ังป โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางนอยหน่ึง
ครั้งในทุกๆ ไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพ่ือพิจารณาอยางชัดเจน และอาจจัดใหมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบตาง ๆ  ไปยังคณะกรรมการแตละทานลวงหนาไมนอยกวา 7 วนักอนการประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการและผูบริหาร
ไดพจิารณา ศกึษาวาระการประชมุอยางเพยีงพอและจดัสรรเวลาในการประชมุอยางเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเปน
ผูจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพรอม
สาํหรับใหคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเกีย่วของตรวจสอบได ในป 2557 ธนาคารไดจดัใหมกีารประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม
จํานวน 12 คร้ัง (รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการไดเปดเผยไวในหัวขอ “การเขารวมประชุมของกรรมการ”) 

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดใหมกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการเปนประจําทกุป เพือ่ใหคณะกรรมการรวมกันพจิารณาผลการปฏิบตัิ
งาน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการธนาคาร แบงออกเปน 6 สวน ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหนาที่ของ
กรรมการ 5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
ทําหนาที่รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเสนอตอประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติเปนไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตอไป

ฉ. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายใหเปดเผยจาํนวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูตามหลกัเกณฑทีพ่ระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนและกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแล ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวมีอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับ
ระดับคาตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑดังนี้

• คาตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารกาํหนดเกีย่วกบัคาตอบแทนกรรมการไวในขอบงัคับของธนาคารอยางกวางๆ เพือ่ใหมคีวามยดืหยุนเพยีงพอทีจ่ะปรบัเปลีย่น
ไดตามผลการดาํเนนิงานและเหมาะสมตามสถานการณ โดยกาํหนดใหกรรมการของธนาคารมสีทิธไิดรบัคาตอบแทนจากธนาคารใน
รปูของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ซึง่ท่ีประชมุผูถอืหุนจะพจิารณาอนมุตั ิโดยที่
ประชุมผูถอืหุนอาจกาํหนดเปนจาํนวนแนนอนหรอืวางเปนหลกัเกณฑ และจะกาํหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอืจะใหมผีลตลอดไปจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของธนาคารซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่
จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเปนผูเสนอขอมูลตอท่ีประชุมผูถือหุน โดยเสนอคาตอบแทนใหสอดคลองกับการสรางผลตอบแทนระยะยาว
ใหกับธนาคารและผูถือหุน และคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ความสอดคลองกับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 (ประจําป 2557) เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยประจําป 2557 โดยอัตราคาตอบแทน รายละเอียดดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุมและคารับรองคณะกรรมการ 
•  คาเบี้ยประชุม
 ประธานกรรมการ 130,000 บาทตอเดอืน
 รองประธานกรรมการ 88,000 บาทตอเดือน
 กรรมการ 44,000  บาทตอเดือน
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 • คารับรอง
  ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอเดือน
  ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูเสียภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น

 
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย โดยกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ใหเปนคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของ
ธนาคาร ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเปนคาเบี้ยประชุมเปนรายเดือน มีดังนี้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   72,000 บาทตอเดือน
 ประธานคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 52,000 บาทตอเดือน
 กรรมการ 40,000 บาทตอเดือน
  ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูเสียภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น

•  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยมีสิทธิ ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมจากการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด

•  คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลใดมาเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อชวยเหลือใหความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคาร โดย
กําหนดคาตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร

•  คณะกรรมการมีหนาที่เปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตามหลักเกณฑพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวของ

ช. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมนีโยบายในการสงเสรมิใหกรรมการไดเขารบัการอบรมเกีย่วกับบทบาทหนาที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและศกึษา
ดูงานที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาวิสัยทัศนใหกวางไกล โดยกรรมการธนาคารสวนใหญ ไดผาน
การฝกอบรมหลกัสูตรการเปนกรรมการบรษิทัจากสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 
ไดแก หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) ทั้งน้ี 
รายละเอียดการฝกอบรมของกรรมการแตละคนไดแสดงไวที่ประวัติคณะกรรมการธนาคาร 

สําหรับในป 2557 มีกรรมการใหมที่ไดรับแตงตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนจํานวน 3 คน ทั้งนี้ ธนาคารจัดใหมีการปฐมนิเทศ
โดยมกีารแนะนาํภาพรวมการดาํเนนิงานของธนาคาร แผนธรุกจิ แผนงานประจาํ พรอมทัง้ไดสงมอบคูมอืกรรมการเพือ่ปฏบิตัใิหเปน
ไปตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีหัวขอตางๆ ไดแก บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทั้ง
รวบรวมกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่กรรมการควรทราบในฐานะการเปนกรรมการ 

ซ. แผนการสืบทอดตําแหนง
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จึงมอบหมายใหดานทรัพยากรบุคคลจัด
ทําแผนการสืบทอดตําแหนง เพื่อสรรหาและเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูงและพัฒนาผูที่มีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนง
สาํคัญในการบรหิารงานและดําเนนิธุรกจิของธนาคารไดอยางตอเนือ่ง ทัง้ทีส่ามารถสืบทอดตาํแหนงไดทนัทหีรือในระยะเวลาทีก่าํหนด 
โดยมีขัน้ตอนสําคัญในการดําเนินการ เพือ่ผานการพิจารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแล
กิจการ และคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1.  กําหนดตําแหนงท่ีสําคัญในการดําเนินกิจการธนาคารในแตละสายงาน/ดาน
2.  กําหนดคุณสมบัติที่ตองการของผูสืบทอดตําแหนง 
3.  กาํหนดและวางตัวผูบริหารในแตละสายงาน/ดาน ทีม่คีณุสมบัตแิละความพรอมในการสืบทอดตําแหนงไดทนัทหีรือภายใน  1 ป
4.  กําหนดและวางตัวผูบริหารในแตละสายงาน/ดาน ที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการสืบทอดตําแหนงไดภายในระยะมากกวา 

1 ปขึ้นไป
5.  กาํหนดและวางตวัพนกังานและผูบรหิารในระดบัตางๆ ทีม่ศีกัยภาพสงูเปนพิเศษทีม่โีอกาสเปนผูสบืทอดตาํแหนงในโอกาสตอไป
6.  วางแผนการพัฒนาผูบริหารที่ไดรับการกําหนดและวางตัว และดําเนินการพัฒนาตามแผนท่ีไดวางไว เพื่อเตรียมความพรอม
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ



7.  ทบทวนและจัดทําแผนประจําปเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ 
และ คณะกรรมการธนาคาร

ฌ. องคกรและบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีพนักงานทั้งส้ินจํานวน 3,092 คน โดยเปนพนักงานที่ประจําอยูสาขาจํานวน 1,215 คน และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ จํานวน 1,877 คน โดยแบงตามสายงานหลักๆ ดังนี้ 

 1. กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 1  คน
 2. สายบริหารความเส่ียง 99 คน
 3. สายสนับสนุนธุรกิจ 88 คน
 4. สายกลยุทธและการเงิน 104 คน
 5. สายสารสนเทศและปฏิบัติการ 605 คน
 6. สายธุรกิจขนาดใหญ 119 คน
 7. สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets 16 คน
 8. สายธุรกิจรายยอย 1,581 คน
 9. สายพาณิชยธนกิจ   181 คน
 10. สายบริหารเงิน 65 คน
 11. สายบริหารธุรกรรมการเงิน 60 คน
 12. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 62 คน
 13. สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 11 คน
 14. ดานสื่อสารองคกร 21 คน
 15. ดานตรวจสอบภายใน 57 คน
 16. ฝายกาํกับการปฏิบัติงาน 22 คน
  รวม   3,092 คน

นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ในป 2557 ธนาคารไดมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไดเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม competency ใน
ตําแหนงสําคัญโดยเริ่มที่พนักงานสาขา (Training Road Map by Competency) และเพิ่มทักษะการบริหารสินเชื่อใหกับเจา
หนาที่สินเช่ือและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ สําหรับสินเช่ือธุรกิจรายใหญ สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภายใต Credit 
Academyนอกจากนัน้ยงัมกีารนาํระบบ LMS (Learning Management System) ซึง่เปนการอบรมผานระบบ E-learning ในหลกัสตูร
สําคัญสําหรับพนักงานทุกระดับชั้น จัดอบรมหลักสูตร Leadership ใหกับผูบริหาร เชน หลักสูตร 7 Habits หลักสูตร Situational 
Leadership และหลักสูตร Leadership Greatness นอกจากนี้ยังจัดอบรมทางไกลผาน Web conference ภายใต Corporate Ad-
visory Academy โดยทุกประเทศภายใต CIMB Group จะไดรับการอบรมโดยพรอมเพรียงกัน เปนการประหยัดเวลาและลดคาใช
จายในการเดินทางของพนักงาน

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจดัใหมสีวสัดกิารสาํหรบัพนกังาน เชน กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุประกนัสงัคม เงนิชวยเหลอืกรณพีนักงานเสยีชวีติ การ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป หองพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อรถยนต /
รถจักรยานยนตร สินเช่ือเพ่ือการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค เพื่อใหธนาคารสามารถแขงขันกับธนาคารช้ันนําของประเทศและ
รกัษาพนักงานท่ีมคีณุภาพใหคงอยูกบัธนาคารได คาตอบแทนในรูปของเงนิเดือนประจาํท่ีทางธนาคารจายใหแกพนกังานในปบญัชีดงั
กลาวเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,026.05 ลานบาท ธนาคารยังคงมีแผนที่จะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อพนักงานในดานตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพื่อทําใหธนาคารเปนนายจางท่ีลูกจางเลือกและตองการเขารวมทํางานดวย 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในป 2557 ธนาคารไดจัดฝกอบรมใหแกพนักงานรวมทั้งสิ้น 173 หลักสูตร ตามแผนของการพัฒนาพนักงาน ประกอบดวยการฝก
อบรมภายในธนาคาร 89 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก 84 หลักสูตร คิดเปนคาใชจายรวมท้ังสิ้น 38.48 ลานบาท โดย
มีจํานวนพนักงานเขารับการอบรมท้ังหมด 14,898 คน ซึ่งในจํานวนน้ีพนักงานบางคนไดรับการอบรมมากกวาหน่ึงหลักสูตร เมื่อ
คิดคํานวณเปนจํานวนวันอบรมตอพนักงานเฉล่ียเทากับ 7 วันตอคนตอป ตัวอยางหลักสูตรท่ีมีการจัดฝกอบรม ไดแก โครงการ 
Leadership สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู หลกัสตูรสนิเชือ่ ความรูในผลติภณัฑ ระบบงาน และระเบยีบงานธนาคาร เปนตน และสงเสรมิ
ใหพนักงานไดเรียนรูในรูปแบบ E-learning เชน IT Security Awareness, KYC/CDD, Operational Risk, Risk Appetite Principal 
เปนตน นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท MBAใหแกพนักงานภายใตงบประมาณประจําป
 
ขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดสวนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบงตามประเภท 2557 2556

รอยละ รอยละ

ลาปวย 31.37 21.45

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางาน 0.0 0.0

อื่นๆ 68.63 78.55

จํานวนวันลาปวยเฉล่ียตอพนักงาน (วัน/คน) 2.50 3.0

จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการทํางาน (ราย) 0 0

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ 
อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการไมรวมของเกี่ยว หรือสนับสนุนหนวยงานหรือบุคคลท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไมสนับสนุนใหกรรมการผูบริหาร และพนักงานมีการกระทําหรือการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยธนาคารมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
เชน การไมทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร งานสรางสรรคที่มีลิขสิทธิ์ ฯลฯ แกสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาติจากเจาของลิขสิทธิ์

นโยบายการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหวางธนาคารกับกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับบุค คลดังกลาว 
ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (รายงานการมีสวนไดเสีย) โดยใหกรรมการ
และผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของตอเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการนับจาก
สิน้สดุแตละไตรมาสและเม่ือมกีารเปล่ียนแปลงขอมูล (ถาม)ี ซึง่เลขานุการบริษทัจะนําเสนอสําเนารายงานการมีสวนไดเสยีดังกลาว
ตอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีเลขานุการบริษัทไดรับรายงานจาก
กรรมการและผูบริหารนั้น

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง “การตอตานการคอรรัปชัน”
ธนาคารไดแสดงเจตนารมณในการตอตานคอรัปชัน่ โดยเขารวมใน “โครงการแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติ” 
และเพ่ือใหมัน่ใจวา ธนาคารมีแนวปฏิบตัแิละขอกาํหนดท่ีเหมาะสมในการปองกนัคอรัปชัน่ ธนาคารยังไดจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิ 
เรือ่ง การตอตานการคอรรปัชนั เพือ่ใหกรรมการ ผูบรหิาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ยดึถอืและปฏิบตัติามนโยบายอยางเครงครดั 
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ปจจุบันธนาคารไดรับการรับรองเปน “สมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” อยางสมบูรณ จากคณะ
กรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว
ธนาคารยังคงมุงสรางมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวโดยการสรางการเติบโตของกําไรอยางย่ังยืนและการรักษาความเพียงพอของ
เงินกองทุนใหสอดคลองกับระดับความเส่ียงของธนาคารในการทําธุรกิจดานตางๆ

ผูถือหุนของธนาคาร
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดแก

ลําดับ รายชื่อผู�ถือหุ�น  จํานวนหุ�นที่ถือ ร�อยละ (%)

1. CIMB Bank Berhad   19,757,944,173 93.71

2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE    647,452,040 3.07

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด    140,320,052 0.67

4. นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย     30,446,797 0.14

5. นายปรีชา สุจินันทกุล     12,000,000 0.06

6. นายประวิตร พันธสายเช้ือ     11,449,000 0.05

7. กองทุนเปด ไทยพาณิชยเซ็ท อินเด็กซ ฟนด     9,325,484 0.04

8. นายณัฐพงษ พันธรัตนมงคล     8,813,700 0.04

9. นางจรูญลักษณ พานิชชีวะ     8,190,000 0.04

10. นายสมชาติ นําศรีเจริญสุข     7,068,100 0.03

 ผูถือหุนอื่น    451,868,679 2.14

 รวมจํานวนผูถือหุน 6,488 ราย 21,084,878,025 100.00

 ผูถือหุนสัญชาติไทย              670,754,324 3.18

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว             20,414,123,701 96.82

 รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน   21,084,878,025 100.00

กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยางมีนัยสําคัญไดแก CIMB Bank 
Berhard ซึ่งถือหุนธนาคารรอยละ 93.71 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร

นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมเกินกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล) จาก
ผลการดําเนินงานในแตละรอบป ทั้งนี้การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ซึ่งระบุวา “หามจายเงินปนผล
จากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกาํไร ในกรณทีีบ่รษิทัยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู หามมใิหจายเงนิปนผล เงนิกาํไรสวนทีเ่หลอืจากการ
จายเงินปนผลใหจัดสรรเปนเงินสํารองตางๆ ไดตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ันและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผู
ถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดโดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผู
ถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย” สําหรับบริษัทยอยของธนาคาร การจายเงินปนผลจะเปน
ไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัทยอย โดยขึ้นอยูกับเงินกําไรของบริษัทยอย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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โครงสร�างการจัดการของธนาคาร ประกอบดวย

1. คณะกรรมการธนาคาร
2. คณะกรรมการชดุยอยตางๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน สรรหา และการกาํกับดแูลกจิการ 
คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการชุดยอยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ระดับ 2 คณะกรรมการธุรกิจ
รายยอย คณะกรรมการบริหารสินทรพัยและหนี้สิน คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee คณะกรรมการ Market 
Risk Committee Thailand คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 คณะทํางานบริหารจัดการหน้ีที่มีปญหา
   
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คณะกรรมการธนาคาร
1. กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
หมายความถึง ดํารงตําแหนงเปนกรรมการเพียงอยางเดียว มิไดเปนผูบริหารของธนาคาร อาจเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได

2. กรรมการที่เปนผูบริหาร 
หมายความถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และให
หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน 

3. กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
หมายความถึง กรรมการรายหนึ่งหรือหลายรายที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการธนาคารใหเปนกรรมการผูที่สามารถมีอํานาจ   
ลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได 

4. กรรมการอิสระ 
หมายความถึง กรรมการท่ีไมมีธุรกิจเก่ียวของหรือสวนรวมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชนที่เก่ียวของกับสถาบันการเงินอ่ืน
อนัอาจมีผลกระทบตอการตัดสนิใจโดยอิสระของตน และตองมีคณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ดังนี้
(ก)  ถอืหุนไมเกนิรอยละหน่ึงของจํานวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสียงท้ังหมดของธนาคาร บริษทัใหญ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข)  ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการท่ีมสีวนรวมบริหารงาน ลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเงนิเดอืนประจํา หรอื ผูมอีาํนาจควบคุม

ของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัทีย่ืน่คาํขออนญุาตตอสาํนักงาน ทัง้น้ี ลกัษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ ที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร

(ค)  ไมเปนบคุคลท่ีมคีวามสัมพนัธทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปนบดิา มารดา คูสมรส พีน่อง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทยอย
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(ง) ไมมหีรือไมเคยมคีวามสัมพันธทางธุรกจิกบัธนาคาร บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บริษทัรวม ผูถอืหุนรายใหญหรือ ผูมอีาํนาจควบคมุ
ของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมท้ังไมเปนหรือไมเคยเปนผูถอืหุนทีม่นียั 
หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมอีาํนาจควบคมุของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัทีย่ืน่คาํขออนญุาตตอ
สํานักงาน ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรอืใหเชาอสงัหาริมทรพัย รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยหรอืบรกิาร หรอืการใหหรอืรบัความชวยเหลอืทางการเงิน ดวยการรบั
หรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงการกระทําอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหธนาคาร
หรอืคูสญัญามภีาระหนีท้ีต่องชําระตออีกฝายหนึง่ ตัง้แตรอยละสามของสนิทรพัยทีม่ตีวัตนของธนาคารหรอืตัง้แตยีส่บิลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวาดวยหลักเกณฑในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แตในการพจิารณา
ภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีเริ่มมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไมเปนหรือไมเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร และไมเปนผูถอืหุนทีม่นียั ผูมอีาํนาจควบคุม หรอืหุนสวนของสํานกังานสอบบัญช ีซึง่มผีูสอบบัญชขีองธนาคาร บรษิทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

(ฉ)  ไมเปนหรือไมเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได
รับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

(ช)   ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

(ซ)   ไมประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขนัทีม่นียักับกิจการของธนาคารหรือบริษทัยอยหรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุนเกนิรอยละหนึง่ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทยอย

(ฌ)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหรวมตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective  Decision) ได

ข.  อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร 
1.  คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนพนักงานและลูกจางของธนาคาร กําหนดจายเงินบําเหน็จรางวัลและเงิน

ชดเชยแกพนักงาน หรือลูกจางของธนาคารหรือบุคคลใดที่ทํากิจการใหธนาคาร และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
2.  คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆตามท่ีเห็นวาจําเปนเหมาะสม เพ่ือชวยควบคุมดูแลการดําเนิน

กิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
3.  คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแตงตั้งบุคคลใดมาเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ เพื่อชวยเหลือใหความคิดเห็นในกิจการงาน

ของธนาคารและกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4.  คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรอืบุคคลอ่ืนไปปฏิบตังิานอยางใดอยางหน่ึงแทน

คณะกรรมการธนาคารก็ได 
5.  ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหน่ึงมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน แตกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด

จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเปนเสียง
ชี้ขาด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ค.  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
หนาที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ไดแก การใชดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะท่ีเห็นโดยสุจริตวา
เปนไปเพือ่ประโยชนสงูสดุของธนาคาร และเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของทางการ ขอบงัคับของธนาคาร และมตทิีป่ระชมุ
ผูถือหุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1. กาํหนดทิศทาง วสิยัทศัน เปาหมาย นโยบาย กลยทุธ การบรหิารงาน การใชทรพัยากร การกาํหนดมาตรฐานการดาํเนนิกิจการ 

ทศิทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากบัติดตามดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใชสิทธิของผูถือหุน เปด
ชองทางใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลอื่นเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ

 3. สรรหาผูมคีณุสมบัตเิหมาะสม มคีวามรูความสามารถทางวิชาชีพทีห่ลากหลาย ตลอดจนความเช่ียวชาญและประสบการณ เพือ่
ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง

 4. ทบทวนและอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณารวมกับฝายจัดการ
 5. มอบหมายอาํนาจใหผูบรหิารสามารถดาํเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมาย แตหากเปนกรณทีีเ่ปนเรือ่งสาํคญั มผีลกระทบสงูและเปน

เรื่องที่มิใชธุรกิจปกติของธนาคาร เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุน การลงทุนในธุรกิจอื่น การควบรวมกิจการ การจําหนาย
สินทรัพย และรายจายลงทุน หรือหากเปนเรื่องท่ีตองขอใหคณะกรรมการใหสัตยาบัน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผูบริหารมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน และหากจะตองไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน คณะกรรมการจะเปนผูใหความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักลาว

 6. กําหนดเรื่องที่ฝายจัดการจะตองนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 7. กาํหนดมาตรการเพือ่ใหฝายจดัการมกีารถายทอดและดูแลใหมกีารถายทอดนโยบายเปาหมายตางๆ ไปยงัพนักงานทุกระดบัของ

องคกร
 8. กํากับ ติดตาม ดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหธนาคารดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ
 9. กํากับดูแลใหธนาคารมีระบบบริหารความเส่ียงดานตางๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 10. ดําเนินการใหธนาคารมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชนของ

ธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน กําหนดนโยบายและวิธีการควบคุม
ดแูลไมใหผูบรหิารและผูทีเ่กีย่วของนาํขอมูลภายในของธนาคารไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน พรอมทัง้มกีารประเมนิผลและทบทวน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกสิ้นป

 11. ดูแลใหมกีารปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 12. เปนผูรบัผดิชอบตองบการเงินของธนาคารและบริษทัในเครอืใหมกีารเปดเผยขอมลูสาํคญัอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และดูแลใหมีการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลไดในภายหลัง 

 13. จดัใหมรีะบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกดิข้ึนจริงวา เปนไปตามเปาหมายหรือไม รวมท้ังปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหคณะ
กรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแกไขแผนงานและกลยุทธตางๆ ไดตามความเหมาะสม

 14. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาปรับคาจางและบําเหน็จประจําป โดยคํานึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสวนผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณา

 15. พิจารณาโครงสรางและหลักเกณฑของการจายเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแกพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดท่ีทํากิจการ
ใหกับธนาคาร โดยจะเปนผูทําการประจําหรือไมประจําก็ได ตามที่ฝายจัดการนําเสนอ

 16. แตงตั้งบุคคลใดมาเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อชวยเหลือให
ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารดวยคาใชจายของธนาคาร พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่เห็นสมควร

 17. แตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงเปนคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือกํากับดูแลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในดานที่
ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จใหตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการชุดยอยสามารถจัดจางที่ปรึกษา
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัดใหมีพนักงานประจําทําหนาท่ีติดตาม หาขอมูล ประสานงาน เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดยอยดวยคาใชจายของธนาคารได

 18. ดูแลใหธนาคารมีการเปดเผยสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา
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 19. แตงตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการธนาคารเพือ่ชวยดแูลกจิกรรมตางๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และชวยใหคณะกรรมการ
ธนาคารและธนาคารปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ

 20. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายหรือกฎบัตรของคณะกรรมการ 
และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 21. จัดใหมีการควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิผลและมีความสอดคลองกนัท้ังองคกร
 22. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเปนประจําทุกป

คณะกรรมการธนาคารตองพรอมท่ีจะตัดสินใจโดยไมอยูภายใตการครอบงําใดๆและพรอมท่ีจะคัดคานในกรณีที่มีความเห็นขัดแยง
หรือกรณีของความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนอนุมัติรายการตางๆ หรือเสนอความเห็นตอผูถือหุนใหอนุมัติตามที่เห็นสมควร 
โดยยึดหลักการดังนี้

หลักความเพียงพอ 
1) กระทําการที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนั้นไดกระทําอยางระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนั้นไดกระทําอยางซื่อสัตยสุจริต โดยไมมีผลประโยชนสวนตน

หลักความระมัดระวัง 
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยูภายใตสถานการณเชนน้ันจะพึงกระทํา
2) ทําโดยมีขอมูลอยางเพียงพอ และ
3) ไมมีเหตุที่นาสงสัยวาขอมูลนั้นไมนาเชื่อถือ หรือไมถูกตอง

หลักความซื่อตรง 
1) การกระทํานั้นมีจุดมุงหมายโดยชอบ
2) การตัดสินใจโดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
3) การไมนําขอมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอ่ืน

ง. การสรรหา การแต�งต้ัง และการถอดถอนกรรมการ 
เปนอํานาจหนาที่ของผูถือหุนในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงกรรมการท่ีโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
และการกํากับดูแลกิจการทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ ไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณากอนจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเปน
ผูแตงตั้ง โดยมีหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการตามท่ีระบุไวในขอบังคับของธนาคารดังนี้
 1. โดยมติที่ประชุมผูถือหุน กําหนดใหมีจํานวนกรรมการของธนาคารไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน โดยจํานวนกรรมการ

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
 2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของ

ธนาคารขอ 16. คือ
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยถือวาหุนหน่ึงมีหนึ่งเสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนรายบุคคลหรือเปนคณะคร้ังเดียวเต็มตามจํานวน

กรรมการทั้งหมดท่ีจะตองเลือกตั้งในคราวน้ันก็ได ทั้งนี้ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลง
คะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือเปนคณะบุคคล แตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนน
เสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่ง
ผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
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(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหใชการจับสลาก ตามวิธีที่ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนด

 3. ในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปทกุครัง้ ใหกรรมการจาํนวนหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทีจ่ะพึงมอีอกจากตาํแหนง และ
ในปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง

 4. การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหกรรมการทีค่งเหลอือยูเปนผูสรรหา
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการท่ีวางลงจะเหลือนอยกวาสองเดือน ทั้งน้ี มติคณะกรรมการธนาคารจะตองมีคะแนนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ไดใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหธนาคารพาณิชยถอดถอน
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชนหรือไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยออกจากตําแหนงได และใหธนาคารแตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทยเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนและใหถือวาคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหถอดถอนหรือแตงตั้งกรรมการนี้
เปนที่สิ้นสุด

คณะกรรมการธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการ 9 คน ดังนี้
 

รายชื่อ ตําแหน�ง

1. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง* ประธานกรรมการ

2. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ* รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นางวาทนันทน  พีเทอรสิค กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทนสรรหา และการกํากับดูแลกิจการ

4. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

6. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย* กรรมการ

7. นายเคนนี  คิม กรรมการ

8. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น กรรมการ

9. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร

* ทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมือ่วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มมีตแิตงตัง้ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ เปนประธานกรรมการ 
แทนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ที่ไดลาออกไป และแตงตั้งนายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย เปนกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร 
แทนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ซึ่งสถานะการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันธนาคารไดสิ้นสุดลงภายหลังการลาออก และที่ประชุม
คณะกรรมการ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 มีมติแตงตั้งนายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ เปนรองประธานกรรมการอีกตําแหนงหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารในฐานะเปนผูแทนจาก CIMB 
Bank จํานวน 3 ทาน คือ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง นายเคนนี คิม และนางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายสุภัค ศิวะรักษ นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการสองคนนี้ลงลายมือ
ชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

จ. คณะกรรมการชุดย�อย (31 ธันวาคม 2557)
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตอไปนี้ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและรัดกุม 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ 
 3. คณะกรรมการ Board Risk Committee 4. คณะกรรมการชุดยอยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ
 5. คณะกรรมการจัดการ 6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต  8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
 9. คณะกรรมการธุรกิจรายยอย 10. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สนิ
 11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
 13. คณะกรรมการการตลาดและการติดตอส่ือสาร 14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร
 15. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 16. คณะทํางานบริหารจัดการหน้ีที่มีปญหา

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย

1. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ เปนประธาน

2. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม    กรรมการอิสระ เปนกรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ เปนกรรมการ

4. นางสาวสิริพร สน่ันไพเราะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส เปนเลขานุการเกี่ยวกับ

ดานตรวจสอบภายใน   งานตรวจสอบภายใน

5. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนเลขานุการเกี่ยวกับ

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน งานกํากับการปฏิบัติงาน

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ชวยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตัหินาท่ีตามกฎหมายท้ังในดานบัญชี หลักปฏบิตัใินการรายงานตางๆ และหลักการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่คีณะกรรมการตรวจสอบตองสอบทานระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และหลักปฏิบตัใินการกาํกบั
ดูแลกิจการเพื่อพิจารณาวามีประสิทธิผลหรือไม โดยคํานึงถึงขอกําหนดและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งขอ
กาํหนดสําหรบับรษิทัจดทะเบยีนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และ ตลาดหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย ดวย 

 2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของดานตรวจสอบภายใน
 3. เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุน รวมท้ังสอบ

ทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก
 4. สอบทานประสิทธิผลของงานกํากับการปฏิบัติงานรวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของ
 5. สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑตามที่หนวยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลใหมีการดําเนิน

การแกไขอยางเหมาะสมและรวดเร็วจากฝายจัดการ
 6. สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการของกิจการภายในกลุมธนาคาร

ซีไอเอ็มบีไทย
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 7. สอบทานรายการท่ีทํากับบุคคลที่เกี่ยวของกันทั้งหมดซ่ึงเสนอโดยฝายจัดการ อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุมธนาคาร กอนนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเปนระยะๆ

 8. รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเก่ียวกับการดําเนินการแกไขหรือการปรับปรุงประเด็นตางๆ หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาแลววาอาจมรีายการทีม่กีารขดัแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) มกีารทจุรติ การปฏบิตัทิีไ่มเปน
ไปตามระเบยีบปกต ิจดุออนสําคญัดานการควบคมุภายใน หรอืการฝาฝนขอกาํหนดตางๆทีเ่กีย่วของ หากคณะกรรมการธนาคาร
หรือฝายจัดการไมไดมีการดําเนินการอยางเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงคนใดตองรายงานรายการดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย            

 9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานดานตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปดเผยในรายงานประจําปของธนาคาร โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบเปนผูลงนาม รายงานนี้จะตองมีขอมูลอยางนอยตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 10. กําหนดกําหนดขอบเขต บทบาท และหนาท่ีความรับผิดชอบของผูเช่ียวชาญภายนอกในการใหบริการคําปรึกษาแกคณะ
กรรมการตรวจสอบหรอืการแตงต้ังฝายบรหิารเพือ่ทาํหนาท่ีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากม)ี เปนลายลกัษณอักษร
อยางชัดแจง

 11. อนุมัติ ปรับปรุงแกไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงาน ที่หนวยงานกํากับดูแลไมได
กําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

 12. อนุมัติรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป (Annual Compliance Report) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวย
งานที่เกี่ยวของกําหนด

 13. อนุมัติกฎบัตรของดานตรวจสอบภายในและหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
 14. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจของธนาคาร 

2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย

1. นางวาทนันทน  พีเทอรสิค กรรมการอิสระ เปนประธาน

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง     ประธานกรรมการ เปนกรรมการและประธานสํารอง

3. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม       กรรมการอิสระ          เปนกรรมการ    

 4. ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ดานสรรหา
 • กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ (ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ขึน้ไป) เพือ่เสนอใหคณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุตั ิและสงนโยบายดงักลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยหากมกีารรองขอ
 • คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
  1. กรรมการธนาคาร
  2. กรรมการธนาคารท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
  3. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
 • ดูแลใหคณะกรรมการมีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ
 • เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของธนาคาร
 • พิจารณาการแตงตั้งและคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอใหคณะกรรมการของบริษัทในเครือเปน

ผูพิจารณาอนุมัติ
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โครงสรางการจัดการของธนาคาร 



 2. ดานกําหนดคาตอบแทน
 • กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นรวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการและ

ผูมอีาํนาจในการจดัการ (ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไป) โดยตองมหีลกัเกณฑทีช่ดัเจน โปรงใส เพือ่เสนอใหคณะกรรมการ
ธนาคารพจิารณาอนมุตั ิและสงนโยบายดงักลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยหากมกีารรองขอ (คาตอบแทนและนโยบายเรือ่งผล
ประโยชนและสวัสดกิารตองครอบคลุมในทุกดานทีเ่กีย่วกับคาตอบแทน ซึง่รวมถึงคาตอบแทนกรรมการ เงนิเดือน เงนิชวยเหลือ 
โบนัส และทางเลือกและผลประโยชนที่เกี่ยวของดวย)

 • ดูแลใหกรรมการ และผูมีอํานาจในการจัดการ (ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป) ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายน้ัน

 • กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูมอีาํนาจในการจัดการ (ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไป) เพือ่พิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญการเพิ่ม
มูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย

 • เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังจัดทํารายงานการกําหนดคา
ตอบแทน โดยอยางนอยตองมรีายละเอียดเก่ียวกบัเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน
ไวในรายงานประจําปของธนาคารดวย

 • ทบทวนโครงสรางคาตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยและนโยบายของ CIMB Group

 • พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปของกลุมธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ือใหคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ

 3.  ดานการกํากับดูแลกิจการ
 • ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคาร สาํหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพ่ือใหเปน

ไปตามหลกัเกณฑการกาํกบัดแูลกจิการของหนวยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วของ และนาํเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพือ่พิจารณา
อนุมัติ

 • อนมุตัแินวปฏบิตัดิานการกาํกบัดแูลกิจการเพือ่ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของนาํไปปฏบิตัแิละรายงานใหคณะกรรมการธนาคารรบัทราบ
เปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

 4.  พิจารณาในเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
 
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบดวย

1. Mr. Kenny Kim ประธาน

2. นาย จิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการ และประธานสํารอง

3. นาง วาทนันทน พีเทอรสิค  กรรมการ 

4. Ms. Serena Tan Mei Shwen กรรมการ 

5. นายสุภัค  ศิวะรักษ ผูเขารวมประชุมถาวร

6. นาง ปนุท ณ เชียงใหม เลขานุการ

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
 1. อนุมัติการแตงตั้งกรรมการ และกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดานความเส่ียงชุดตางๆ 

ดังตอไปนี้
1.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1.2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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1.3 คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
1.4 คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร
1.5 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2
1.6 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3

 2. อนมุตั/ิใหความเห็นชอบนโยบายความเส่ียง เพดานความเส่ียง และระดับสญัญาณเตือน (Management Action Trigger - MAT) 
เชน ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
2.1 ใหความเห็นชอบนโยบายความเส่ียงที่ทางการกําหนดวาตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเทานั้น กอนนําเสนอ

เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
2.2 อนุมัตินโยบายความเสี่ยงที่ทางการอนุญาตใหคณะกรรมการธนาคารมอบอํานาจใหคณะกรรมการชุดยอยเปนผูพิจารณา

อนุมัติได ทั้งนี้ รวมถึงอํานาจอนุมัติที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงและอํานาจอนุมัติสินเชื่อตามคูมือผลิตภัณฑดวย
2.3 อนุมัติเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือน (MAT) ทุกประเภท

 3. ดูแลการบริหารความเส่ียงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ดังน้ี
3.1 ใหความเห็นชอบนโยบายบริหารจัดการเงินกองทุนและกลยุทธ รวมถึงกรอบการบริหารจัดการเงินกองทุน (Capital 

Management Framework) กรอบการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk Framework) และกรอบการ
วางแผนธุรกิจแบบบูรณาการประจําป (Annual Integrated Planning Framework) กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร

3.2 ใหความเห็นชอบนโยบายท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process - ICAAP) รวมถึงระบุ วดั ติดตามดูแล และควบคุมความเสี่ยงตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธ
การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน รวมถึงกฎเกณฑทางการ กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

3.3 ใหความเห็นชอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite Statement) กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร

3.4 ดูแลใหการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 4. ทบทวนและใหความเหน็ชอบ หรอือนมุตัคิาํขอทีไ่ดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดานความเสีย่งชดุตางๆ รวมทัง้ใหความ

เห็นชอบการนําเสนอผลิตภัณฑบริหารเงินใหม (Treasury Products) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/รวมกันที่มีและไมมีนัยสําคัญ
ของผลิตภัณฑบริหารเงิน (กอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ) และอนุมัติผลิตภัณฑและการใหบริการใหม 
Non-Treasury Products หรือผลิตภัณฑ/บริการปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และอนุมัติบุคคลภายนอกท่ีออก
ผลิตภัณฑ (third parties) กอนการจําหนายผลิตภัณฑนั้นๆ

 5. ทบทวนและใหความเหน็ชอบผลติภณัฑและการใหบรกิารใหม หรอืผลิตภัณฑ/บรกิารปจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางมีนยัสาํคญั
ของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน (กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมัติ)

 6. กําหนดแนวทางดานกลยุทธและทบทวนมติของคณะกรรมการดานความเส่ียงชุดตางๆ 
 7. ดแูลใหมโีครงสรางพืน้ฐาน ทรพัยากร ระบบ รวมถงึเครือ่งมอืวดัความเสีย่งดานตางๆ และองคประกอบอืน่ๆ สาํหรบัการบรหิาร

ความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหระดับความเสี่ยงอยูในเกณฑที่นาพอใจ มีวินัยในการบริหาร
ความเส่ียง และสรางวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

 8. แตงต้ังทีป่รกึษาภายนอกเปนครัง้คราวเพือ่ทบทวนและใหคาํปรึกษาในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งแกคณะกรรมการ Board Risk 
Committee

 9. อนุมัติและดูแลใหการปฏิบัติดังตอไปนี้เปนไปตามกฎเกณฑทางการ
9.1 การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับความเส่ียง
9.2 นโยบายการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
9.3 การควบคุมภายในดานกระบวนการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยง

10. ใหความเหน็ชอบกรอบบรหิารและนโยบายความตอเนือ่งทางธรุกิจ (Business Continuity Management) ของธนาคาร ตลอดจน
การทบทวนและปรบัปรงุแกไขกรอบบรหิารและนโยบายความตอเนือ่งทางธรุกจิ กอนนาํเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
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4. คณะกรรมการชุดยอยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานศาสนาอิสลาม ซึ่งมิไดเปนพนักงานของธนาคาร และ/หรือ ดํารงตําแหนงอื่นใดในธนาคาร 

1. รศ. ดร. อิสมาแอ อาลี

2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาถึงความเปนไปไดตางๆ ในการประกอบกิจการใหบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ การทําธุรกรรมชาริอะฮ (Shariah 

Business) ผานธนาคารและบริษัทในเครือ
 2.  ใหความเห็นและนําเสนอเร่ืองดังกลาวแกคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของธนาคารท่ีเกี่ยวของ

5. คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย/1 รองประธานเจาหนาทีบ่ริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ
สายสนับสนุนธุรกิจ

เปนรองประธาน

3. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญสายบริหารความเสี่ยง   เปนกรรมการ

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญสายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

5. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญสายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

6. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสารสนเทศและปฎิบัติการ เปนกรรมการ

7. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจขนาดใหญ เปนกรรมการ

8. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญสายพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการ

9. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

10. นายสุธีร  โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญสายบริหารเงิน เปนกรรมการ

11. นายสิทธิไชย มหาคุณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

เปนกรรมการ

12. ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ

13. นายประภาส ทองสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญดานสื่อสารองคกร เปนกรรมการ

14. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักกรรมการผูจัดการใหญ เปนเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานตรวจสอบภายใน    

หมายเหตุ 
/1  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติตออายุการเปนพนักงานของนายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย ตําแหนง รองประธานเจาหนาท่ีบริหารและตําแหนง 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ใหคําปรึกษากรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 2. ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของธนาคาร 
 3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานดานตาง ๆ ของธนาคาร 
 4. พิจารณาแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
 5. กําหนดการทํางานรวมกันระหวางสายงานและการทํางานระหวางประเทศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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 6. พิจารณาเก่ียวกับกฎเกณฑที่สําคัญอยางรอบคอบ
 7. อนุมัติอํานาจอนุมัติเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 8. อนุมัติ ปรับปรุงแกไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ/เรื่องอื่นๆ 

ที่หนวยงานกํากับดูแลไมไดกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
 9. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารท่ีมีผลกระทบจากการปรับโครงสรางองคกร
 10. อนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการคอมมิวนิตี้ ลิงค 

และคณะกรรมการการตลาดเพื่อการส่ือสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายยอย
 11.  มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปญหาที่ไมเกี่ยวของกับการเงินในโครงการ 1Platform 
 12. ทบทวน ใหความเห็น พิจารณา และอนุมัติตั้งสํารองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร/ผูบริหารถูก

ฟองรองตามที่นําเสนอโดยดานกฎหมาย 
 13. อนุมัติคาธรรมเนียมของผลิตภัณฑการลงทุน หรือการแนะนําลูกคาท่ีผานชองทางสายธุรกิจรายยอย
  สําหรับกรณีผลิตภัณฑของบุคคลท่ี 3 และไมใชรายการท่ีเก่ียวโยงกันและท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดเคยอนุมัติแลว 
 14. อนุมัติผลิตภัณฑของบุคคลที่ 3 ที่ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมสีาระสําคัญที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดเคยอนุมัติแลว 
 15.  อนุมัติการแตงตั้งตัวแทนประกันภัยของธนาคาร 
 16.  เรื่องอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจของธนาคาร

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายสนับสนุนธุรกิจ

เปนกรรมการ
และประธานสํารอง

3. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง  เปนกรรมการ

หรือนางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
ดานบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญสายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

5. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญสายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

6. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เปนกรรมการ

7. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดใหญ เปนกรรมการ

8. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการ

9. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

10. นายสุธีร โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน เปนกรรมการ

11. ผูแทนสายบริหารความเส่ียง เปนเลขานุการ

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
1.  ดาํเนนิการใหการบรหิารความเสีย่งทกุประเภทและการบรหิารจดัการเงนิกองทนุของธนาคารซไีอเอม็บไีทยและกลุมธรุกจิทางการ

เงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ Board 
Risk Committee พิจารณา ดังนี้
1.1  นโยบายบริหารจดัการเงินกองทนุและกลยุทธรวมถงึกรอบการบริหารจดัการเงนิกองทนุ (Capital Management Framework) 

กรอบการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk Framework) และกรอบการวางแผนธุรกจิแบบบูรณาการประจํา
ป (Annual Integrated Planning Framework) 
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1.2  นโยบายท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process - ICAAP) รวมถึงระบุ วัด ติดตามดูแล และควบคุมความเสี่ยงตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธการบริหารความ
เสี่ยงและเงินกองทุน รวมถึงกฎเกณฑทางการ

1.3 ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite Statement) 
 2. เพิ่มมูลคาของผูถือหุนโดยมีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนรูปแบบตางๆ ของการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหมั่นใจวาเปนการ

ดําเนินการที่เปนไปตามขอบเขต (Parameters) ที่คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการ Board Risk Committee กําหนด
 3.  พจิารณาใหความเห็นชอบนโยบายความเส่ียง เพดานความเส่ียง และระดับสญัญาณเตือน (Management Action Trigger - MAT) 

เชน ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
รวมถึงอํานาจอนุมัติที่เกี่ยวของกับความเส่ียงและอํานาจอนุมัติสินเช่ือตามคูมือผลิตภัณฑของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินกอนนําเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา

 4.  พิจารณาและดูแลใหมีโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบ รวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ สําหรับการบริหารความเส่ียงของธนาคาร
และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใหระดับความเสี่ยงอยูในเกณฑที่เหมาะสม มีวินัยในการบริหารความเสี่ยง และสราง
วัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

 5.  พิจารณาและดูแลใหเรื่องดังตอไปนี้เปนไปตามกฎเกณฑของทางการกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ Board Risk Committee 
เพื่อพิจารณา
5.1 การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
5.2  นโยบายการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
5.3  การควบคุมภายในดานกระบวนการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยง

 6.  การกํากับการปฏิบัติงาน
  กาํกบัใหการปฏิบตังิานของทุกหนวยงานเปนไปตามกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียง และ/หรอืเพดานความเส่ียง (Limits) 

ตลอดจนอํานาจอนุมัติเฉพาะท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ Board Risk Committee หรือคณะกรรมการธนาคาร
 7.  พิจารณาใหความเห็นชอบวิธีการ/กลยุทธในการระบุและการวัดระดับความเสี่ยงกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ Board Risk 

Committee เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.1  วธิกีารในการระบแุละวดัความเสีย่งดานตางๆ ตลอดจนการใชเครือ่งมอืวดัความเสีย่งทีเ่หมาะสม เชน Scorecards, Rating 

Models เปนตน
7.2  กลยุทธในการประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 8.  การรักษาคุณภาพของสินทรัพย
  ตดิตามควบคมุกระบวนการใหสนิเชือ่และการอนมุตัวิงเงนิสนิเชือ่ใหมอยางใกลชดิ รวมทัง้การแกไขสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายได 

(Non-performing Loans) ใหเปนไปดวยความรวดเรว็ เพ่ือเสรมิสรางความม่ันใจในการรักษาคณุภาพสนิทรพัยของธนาคารและ
กลุมธุรกิจทางการเงิน

 9.  พจิารณาใหความเห็นชอบกรอบบรหิารและนโยบายความตอเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของธนาคาร
และกลุมธุรกิจทางการเงิน กอนเสนอตอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา

 10. พจิารณาขออนมุตัแิตงต้ังคณะกรรมการชดุตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัความเสีย่งตอคณะกรรมการ Board Risk Committee พจิารณา
 11. พจิารณาอนุมตั ิการแตงตัง้ การเปล่ียนแปลงกรรมการ ตลอดจนอํานาจ หนาทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดตางๆ 

ดังตอไปนี้
11.1 คณะกรรมการ Basel Steering Committee 
11.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
11.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

 12. พิจารณาอนุมัติ การแตงตั้งและการเปล่ียนแปลงกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 ตามที่เห็นสมควร 
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7 .คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ประกอบดวย

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ เปนกรรมการ

(ตัวแทนจากสายบริหารความเส่ียง) สายบริหารความเสี่ยง   และประธานสํารอง

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย* รองประธานเจาหนาทีบ่รหิารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 
สายสนับสนุนธุรกิจ

เปนกรรมการ

หรือ น.ส.สุวิมล ผูผลวัฒนากร หัวหนาทีมคดีองคกร เปนกรรมการสํารอง

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

หรือ นางพรรณี ดีศิลปกิจ หัวหนาทีมอาวุโส ทีมวิเคราะหการเงินและธุรกิจขนาดใหญ เปนกรรมการสํารอง

5. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการ

หรือ นายสมเกียรติ เศรษฐสมภพ หัวหนาทีมอาวุโส ทีมวิเคราะหสินเชื่อพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการสํารอง

6. ม.ล. ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรหิารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

หรือ นางวดาภรณ เตชะสุวรรณา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ดานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑธุรกิจตางประเทศ

เปนกรรมการสํารอง

7. นายอดิศร เสริมชัยวงศ* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

น.ส. อรอนงค อุดมกานตรง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอย เปนกรรมการสํารอง

8. นางวิมลรัตน เสรีนิยม* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ เปนกรรมการ

หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ดานวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง

เปนกรรมการสํารอง

9. นางสิริพร อําพันวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการ เปนกรรมการ

10. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส เปนกรรมการ

(ตัวแทนจากสายบริหารความเส่ียง) ดานวิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิต

11. นายอนุวัตร ชื่นชนม งานวิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิต เปนเลขานุการ

(ผูแทนสายบริหารความเสี่ยง)

* กรรมการถาวรหากไมสามารถเขารวมประชุมไดจะตองมอบหมายใหบุคคลท่ีเปนกรรมการสํารองเขารวมประชุมแทน

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดานเครดิต มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมดานเครดิตของกลุมธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. พจิารณาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายทางดานสนิเช่ือและการลงทุนในตราสารหน้ี หรอืตราสารก่ึงหน้ี กึง่ทนุ รวมท้ังนโยบาย

ที่เก่ียวของกับธุรกรรมสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารและใหความเห็นตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา

 2. ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการจัดการหน้ีที่มีปญหา 
 3. พิจารณา กรอบนโยบาย นโยบาย แนวทาง เพดานวงเงินสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Frameworks /Policies/

Guidance/ Limits) ตลอดจนกรอบนโยบาย นโยบาย และแนวทางตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิตกอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา

 4. เรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการ Borad Risk Committee
ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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8.  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 ประกอบดวย

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปนประธาน

 และประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนกรรมการและ

และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ ประธานสํารอง

3. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง เปนกรรมการ

(ตัวแทนจากสายบริหารความเส่ียง)

4. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

หรือ นางวดาภรณ เตชะสุวรรณา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

(ตัวแทนจากสายบริหารธุรกรรมการเงิน) ดานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑธุรกิจตางประเทศ

5. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

6. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดใหญ เปนกรรมการ

หรือ นางวิมลรัตน เสรีนิยม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ

(ตัวแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ)

 7. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการ

8. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส เปนกรรมการ

(ตัวแทนจากสายบริหารความเส่ียง) ดานความเสี่ยงดานเครดิต

9. เจาหนาที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2 เปนเลขานุการ

  

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพจิารณาสินเชือ่ระดบั 2 มหีนาท่ีรายงานตอคณะกรรมการธนาคารในการดาํเนนิการใดๆ เกีย่วกบั ธรุกรรมดานเครดติ
ของกลุมธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพัน และการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ี
กึ่งทุนที่ไมมีอนุพันธแฝง  สําหรับลูกคาและ/หรือกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินรวมและอันดับความเสี่ยงของกลุมดังนี้

วงเงินรวมของลูกคาและ/หรือกลุมลูกคา อันดับความเสี่ยงของกลุมลูกคา

ไมเกิน 500 ลานบาท ทุกระดับความเสี่ยง

มากกวา 500 ลานบาทแตไมเกิน 800 ลานบาท อันดับความเสี่ยงไมดอยกวา 9

มากกวา 800 ลานบาทแตไมเกิน 2,000 ลานบาท อันดับความเสี่ยงไมดอยกวา 7

มากกวา 2,000 ลานบาทแตไมเกิน 3,000 ลานบาท อันดับความเสี่ยงไมดอยกวา 4

อันดับความเสี่ยงของกลุมลูกคา คํานวณจาก คาถัวนํ้าหนักเฉลี่ยของ Global  Obligor Rating บริษัทในกลุมที่มีวงเงินกับ
ธนาคาร (กรณวีงเงนิ Revolving เทากบัวงเงนิทีอ่นมุตั ิกรณีวงเงนิ Non-revolving เทากบัภาระหนี ้บวก วงเงนิทีย่งัไมไดเบกิใช)    
สําหรับกรณีลูกคาที่มีบริษัทในกลุมที่ถือเปน Specialized Lending Account ที่ยังไมมีการกําหนดอันดับความเสี่ยง 
กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีอํานาจอนุมัติวงเงินรวมของกลุมลูกคาไดไมเกิน 500 ลานบาท และเมื่อมี
การกําหนดอันดับความเส่ียงแลว ใหมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑขางตน

 2. พิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงิน การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตางๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพันสําหรับลูกคา 
และ/หรือกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
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 3.  ใหความเห็นกอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติคําขอสินเชื่อ และการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีไมมีอนุพันธแฝง สําหรับลูกคาและ/หรือกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไมอยูในอํานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดับ 2 การดําเนินการใดๆเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนท่ีมี
อนุพันธแฝง และการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ใหตอผูถือหุนรายใหญหรือกิจการท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวของ 
(Related Parties) 

 4. พิจารณาอนุมัติการเกินวงเงินชั่วคราวไมเกิน 10% ของวงเงินรวมลูกคารายน้ัน และระยะเวลาเกินวงเงินไมเกิน 1 ป
 5. ดแูลการใหสนิเช่ือของธนาคารและบรษิทัในกลุมธรุกจิทางการเงนิของธนาคารใหเปนไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลของธนาคาร

แหงประเทศไทยและหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของและอยูภายใตนโยบายสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร
 6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับหนี้ที่มีปญหา ที่อยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 และ

พจิารณาทบทวนการจัดช้ันหน้ี การต้ังสํารองเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู และการตัดหนีส้ญูท่ีเกิดจากการปรบัปรงุโครงสรางหน้ีโดยรวม
ถึงการรับชําระหนี้หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังตอไปนี้
6.1  พจิารณาอนมุตักิารรบัชาํระหนีห้รอืปรบัปรงุโครงสรางหนีท้ัง้ไมมหีรอืมกีารลดยอดหนีใ้นบัญช ี(Hair cut) หรอืการตดัหน้ีสญู 

(ถามี) โดยตองไมเกนิสาํรองเผือ่หนีส้งสัยจะสญูท่ีตัง้ไว สาํหรบัลูกคาและกลุมลกูคาทีม่วีงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเกนิ 500 ลานบาท
6.2 พิจารณาอนุมัติการรับชําระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่ไมมีการลดยอดหน้ีในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหน้ีสูญ 

สําหรับลูกคาและแกกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
  7. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเส่ียงในการพิจารณาอนุมตัวิงเงินสนิเช่ือเพ่ือใหวงเงินสนิเช่ือน้ันอยูภายใต

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของกลุมธนาคาร
 8. กําหนด ทบทวนและเปล่ียนแปลงอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารใหเหมาะสมสําหรับสินเชื่อแตละราย
 9. พิจารณาอนุมัตขิายสินทรัพยรอการขาย ซึ่งเดิมใชเปนสถานท่ีสําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับพนักงานและลูกจางของธนาคาร

ที่มีตนทุนของสินทรัพยรวมแลวไมเกิน 50 ลานบาท 
10. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินรอการขายที่ธนาคารไดรับมาจากการตีโอนทรัพยชําระหนี้หรือที่ไดจาก

การประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติราคาขาย วิธกีารขายและเงื่อนไขการชําระเงิน และการขาย
สนิทรพัยรอการขายใหกบับคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุมบคุคลทีม่ตีนทนุของสนิทรพัยรอการขายรวมกันแลวไมเกิน 500 ลานบาท

 11. ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษทัในกลุมธรุกจิทางการเงินของธนาคารเพ่ืออนุมตัวิงเงินสนิเช่ือ การลงทุน และการรับชําระหน้ี
หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งไมมีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถามี) โดยตองไมเกินสํารอง
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว สําหรับลูกคาและหรือกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมท้ังสิ้นไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑธนาคาร
แหงประเทศไทย รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย และ

 12. เรื่องอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

หมายเหตุ วงเงินรวมท้ังสิน้ หมายถึง วงเงินใหสนิเช่ือและ/หรอืวงเงินภาระผูกผนัและ/หรอืเงินลงทุนสาํหรบัลกูคาและ/หรอืกลุมลกูคา หรอืภาระเงิน  
ตนรวมดอกเบี้ยคางรับและ/หรือภาระผูกพันคงคางและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกัน แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

9. คณะกรรมการธุรกิจรายยอย 
คณะกรรมการธุรกิจรายยอย ประกอบดวย 

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนประธานสํารอง

3. นางปนุท  ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง เปนกรรมการ

หรือ น.ส.ศศิมา ทองสมัคร หัวหนาทีม ทีมความเสี่ยงดานสินเชื่อรายยอย

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

5. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฎิบัติการ เปนกรรมการ

6. นางสิริพร อําพันวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฎิบัติการ เปนกรรมการ
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7. นายประภาส ทองสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานสื่อสารองคกร เปนกรรมการ

8. น.ส. ดุษณี เกลียวปฏินนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนกรรมการ

ผลิตภัณฑการออมและท่ีปรึกษาการลงทุน

9. น.ส. อรอนงค อุดมกานตรง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอย เปนกรรมการ

10. น.ส. อัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผูอํานวยการอาวุโส ผลิตภัณฑบัตรและคาธรรมเนียม เปนกรรมการ

11. น.ส.ศริยา ทวีแสง ผูอํานวยการอาวุโส ผลิตภัณฑเงินฝากและลูกคารายยอย เปนกรรมการ

12. น.ส. ปยวรรณ เธียรพรานนท หัวหนาทีมอาวุโส ทีมการเงินธุรกิจรายยอย เปนกรรมการและเลขานุการ

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 
 1. วางกลยุทธและแนวคิดเชิงรุกเพื่อความเติบโตของธุรกิจรายยอย โดยคํานึงถึงปจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของธนาคาร 

สถานการณการแขงขัน และความเสี่ยงที่ยอมรับได
 2. วิเคราะหกลยุทธการพัฒนาธุรกิจท้ังระยะกลางและระยะยาวและการตัดสินใจดานการลงทุนของสายธุรกิจรายยอย และบริษัท

ในเครือที่เกี่ยวกับธุรกิจรายยอย ซึ่งรวมถึงการใหสินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้ การรับฝากเงิน สาขาและการบริการของสาขา 
บัตรเครดิต ตลอดจนผลิตภัณฑหรือการใหบริการธุรกิจรายยอยทุกประเภทและโครงสรางพ้ืนฐานของงานสนับสนุน (ในท่ีนี้
เรียกวา “ธุรกิจรายยอย”) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการ

 3. อนุมัติ/ เห็นชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยุทธ และการสงเสรมิการขายตางๆ ภายใตธุรกิจรายยอย
 4. ติดตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานโดยรวมของธุรกิจรายยอย โดยครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้

4.1  ผลการดําเนินงานของธุรกิจรายยอย และผลกําไร/ขาดทุนของธุรกิจรายยอย ทั้งในรูปแบบของประเภทผลิตภัณฑ ลูกคา
ชองทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชั่นตางๆ 

4.2  ผลการดําเนินงานภายใตแผนการตลาด การสรางแบรนดและการสงเสริมการขาย รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ และ 
การออกแบบผลิตภัณฑ

4.3  การปฏิบัติงานของหนวยงานดานปฏิบัติการและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ระยะเวลาการปฏิบัติการ และอื่นๆ

4.4  ความเส่ียงตางๆที่มีผลกระทบกับธุรกิจรายยอย เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนตน 
4.5  อัตรากําลังภายใตธุรกิจรายยอย รวมท้ังปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

 5. อนุมัติใหผูบริหารสูงสุดสายธุรกิจรายยอยและ ผูบริหารสูงสุดสายกลยุทธและการเงินมีอํานาจอนุมัติโครงสรางและนโยบายผล
ตอบแทนการขาย* สาํหรบัพนกังานธนาคาร เชน กาํหนดเงือ่นไขในการจายผลตอบแทน อตัราผลตอบแทน เปนตน รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวของกับโครงสรางและนโยบายผลตอบแทนใหม หรือที่ใชอยู ณ ปจจุบัน ทั้งนี้ ตองไมเกิน 0.5 ลานบาท 
กรณีที่เกิน 0.5 ลานบาท ตองเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายยอย 

 6. อนมุตัใิหผูบริหารสงูสุดสายธุรกจิรายยอยและ ผูบรหิารสูงสดุสายกลยุทธและการเงินมีอาํนาจอนุมตัแิผนการตลาดใหม แผนการ
กระตุนยอดขาย และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการกระตุนการขาย รวมท้ังคาใชจายที่เกี่ยวของ** (ยกเวนการอนุมัติที่
เกีย่วของกับดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตางๆ) ทัง้นี ้ตองไมเกนิ 0.5 ลานบาท กรณีทีเ่กนิ 0.5 ลานบาท ตองเสนอคณะกรรมการ
ธุรกิจรายยอย 

 7. อนมุตัใิหกรรมการผูจดัการ และประธานกรรมการของบรษิทัในเครอืมอีาํนาจอนมุตัโิครงสรางและนโยบายผลตอบแทนการขาย*
สําหรับพนักงานของบริษัทในเครือนั้นๆ รวมทั้งมีอํานาจอนุมัติแผนการตลาดใหม แผนการกระตุนยอดขาย และสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อการกระตุนการขาย รวมทั้งคาใชจายท่ีเกี่ยวของ** ทั้งนี้ ตองไมเกิน 0.5 ลานบาทและนําเสนอเพื่อทราบใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการธรุกจิรายยอยคราวถดัไป กรณทีีเ่กนิ 0.5 ลานบาท ตองเสนอคณะกรรมการธรุกจิรายยอยเพือ่ขออนมุตัิ 

 8. ดูแลงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 หมายเหตุ ในกรณีทีไ่ดรบัการอนุมตัผิลตอบแทนการขายไมเกนิ 0.5 ลานบาท แตหากในภายหลัง ผลตอบแทนการขายท่ีเกดิขึน้จรงิมมีลูคาเกนิ 
 0.5 ลานบาท ตองนําเสนอเพ่ือทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายยอยคราวถัดไป 

 คาใชจายทีเ่กีย่วของ** หมายถงึ คาใชจายในการโฆษณาประชาสมัพนัธเพือ่การกระตุนการขาย คาใชจายดานกจิกรรมการตลาดในการสงเสรมิ
 การขาย และ คาใชจายในการไดมาซ่ึงลูกคา/ บัญชีใหม ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาใชจายการตลาดที่เกิดขึ้นเปนประจําจากการดําเนินงาน เชน 
 คาเอกสารการตลาด, โบรชัวร, แผนพับ, welcome pack, lounge และอ่ืนๆ เปนตน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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 ผลตอบแทนการขาย (Incentive)* คอื รปูแบบการจายผลตอบแทนใหกบัพนกังานของธนาคาร (พนกังานขายและพนักงานขายอิสระ) ในรปูแบบ
 ของเงินสดหรือทรัพยสินประเภทอ่ืน เชน ทองคํา รวมท้ังผลตอบแทนอ่ืนๆ ที่ตองนํามาคํานวณภาษี เชน  โปรแกรมทองเท่ียว เปนตน ซึ่งเปน
 สวนเพิ่มจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน

10. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ประกอบดวย 

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนประธาน

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ

เปนกรรมการ

3. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ
และประธานสํารอง

4. นางปนุท ณเชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเส่ียง เปนกรรมการ

5. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ เปนกรรมการ

6. ม.ล. ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

7. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

8. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดใหญ เปนกรรมการ

9. นายสุธีร โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน เปนกรรมการ

10. นายพงศเทพ อุทัยสินธุเจริญ ผูอํานวยการอาวุโส 
ดานบริหารเงินกองทุน สินทรัพย และหนี้สิน

เปนเลขานุการ

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ดูแลใหธนาคารมีความสามารถในการบริหารงบกระแสเงินสดอยางเหมาะสมและสะทอนตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

กรณีมีสถานการณฉุกเฉินในตลาดการเงิน
 2. ดูแลใหมีความหลากหลายในแหลงเงินทุนเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาแหลงเงินทุนท่ีมีความผันผวนในสัดสวนที่มากเกินไป 
 3. ดูแลใหมีการจัดการรักษาระดับสินทรัพยสภาพคลองใหเหมาะสมและปฏิบัติตามขอกําหนดของทางการเก่ียวกับสภาพคลอง
 4. ทบทวนแผนการระดมทุนฉุกเฉิน (Contingency Funding Plan (CFP)) ระดับความเสี่ยงดานสภาพคลองและความเส่ียงดาน

อตัราดอกเบ้ียของฐานะในบัญชเีพ่ือธนาคาร ตลอดจน limit ของธนาคารอ่ืนๆท่ีเกีย่วกับ สภาพคลอง เพ่ือดูแลใหธนาคารมีสภาพ
คลองที่เพียงพอทุกขณะ

 5. ดูแล ปรับปรุงการทดสอบสภาพคลองในภาวะวิกฤต (Stress Test) และเหตุการณจําลองสําหรับความเส่ียงดานสภาพคลอง 
และดูแลใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามขอบังคับกรณีภาวะวิกฤตตางๆ

 6. เสนอความเหน็เรือ่งความเสีย่งและผลตอบแทนสาํหรับงบดุลของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคารเพือ่การขออนมุตังิบดลุทัง้หมด
ที่เกี่ยวของกบัเรื่องตางๆ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละผลิตภัณฑโดยมุงเนนถึงผลตอบแทน ยอดจําหนาย และ/
หรือ สวนแบงการตลาด

 7. ทบทวน ประเมิน และอนุมตักิลยุทธการปองกันความเส่ียงภายใตเพดานความเส่ียงตางๆ (Limit) ทีม่อบหมายโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร

 8. ใหหลกัเกณฑการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียพเิศษสาํหรับสายธรุกจิแตไมรวมถงึตลาดเงินทนุและผลิตภัณฑบรหิารเงนิตลอดจนตดัสนิ
ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ FTP ทั้งหมดของธนาคาร

 9. ทบทวนและเสนอแนะตอคณะกรรมการธนาคารเพือ่อนมุตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งดานสภาพคลองและนโยบายการบรหิาร
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

 10. ดูแลเงินการบริหารเงินกองทุนของธนาคารใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและใหเปนไปตาม
ขอบังคับของทางการทุกขณะ
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11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee  
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบดวย

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนประธาน

2. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนประธานสํารอง

3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เปนกรรมการ

4. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

5. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเส่ียง เปนกรรมการ

หรอืตวัแทนจากสายบริหารความเส่ียง

6. นายอดิศร เสริมชัยวงษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

หรือนางสมจิตร ชื่นชมชาติ ผูอํานวยการอาวุโส บริหารและสนับสนุนการขาย

7. นางสิริพร อําพันวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการ เปนกรรมการ

8. นายอริชัย นุมลมุล ผูอํานวยการอาวุโส เปนกรรมการ

ฝายบริหารระบบขอมูลรายงานเพ่ือการบริหาร

9. นายกฤษณะ ตรีถาวรยืนยง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลยี เปนกรรมการและ

เลขานุการ

10. นายบุญเกียรติ เอกวานิช ผูอํานวยการฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนท่ีปรึกษา

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1.  กําหนดแผนงานดาน IT ทั้งระยะส้ันและระยะยาว จัดลําดับความสําคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ และ

อัตรากําลัง
 2. กําหนดแผนกลยุทธดาน IT เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรขององคกร 
 3.  พิจารณาและตัดสินใจเก่ียวกับโครงการเทคโนโลยี การจัดหา และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมท้ังอุปกรณ 

ที่เกี่ยวของ
 4. กําหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบัติ เชน นโยบายความปลอดภัยดาน IT 

นโยบายการใช IT การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัตงิานดาน IT  
 5. อนุมัติ ปรับปรุง แกไข และทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเกี่ยวกับดาน IT 
 6. ควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพ และประเมินผลการบริการดาน IT 
 7. ควบคุมการปฏิบัติงานดาน IT แตละโครงการ ใหเปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนด
 8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย
 9. อนุมัติโครงการ IT ที่มีมูลคาเกินกวา 1 ลานบาท แตไมถึง 100 ลานบาท
 10. ทบทวน และใหความเห็นชอบโครงการ IT ที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท 
 11. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับโครงการ IT ดวยวิธีพิเศษ 
 12. อนมุตัเิบกิจายงบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform R 1.1 ทีม่มีลูคาไมเกนิกวา 24 ลานริงกติ และ R 2.0 ทีม่มีลูคาไมเกนิกวา 

2.467 ลานริงกิต รวมเปนงบประมาณรวมทั้งส้ิน 26.467 ลานริงกิต
 13. ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ 1Platform โดยการใหการสนับสนุนจากหนวยงานและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ
 14. พิจารณาและอนุมัติรวมถึงตัดสินใจในดานกลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากรบุคลากรเงินลงทุนและ

งบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform
 15. ตรวจสอบสถานะและอนุมัติการสงมอบงานของโครงการ 1Platform ในแตละชวงเวลา
 16.  ใหคําแนะนําการแกไขอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นรวมถึงการใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
 17.  พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณดําเนินงานของโครงการ
 18.  ตรวจสอบการปฏิบัติและโครงสรางการบริหารโครงการ 1Platform ใหเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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 19. ตัดสินใจแกปญหาทางดาน IT ที่มีความเรงดวนทางธุรกิจ
 20. ตัดสินใจแกปญหาที่มีผลกระทบระหวางโครงการ IT
 21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) สําหรับโครงการท่ีนําขึ้นใชแลว เพื่อใหแนใจวาการบริหารโครงการมี

ประสิทธิภาพ และงานที่สงมอบเปนไปตาม Business Case
 22. จัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT วาเปนไปตาม Service Level Agreement (SLA)
23. แตงตั้งคณะทํางาน Pre-ITSPC Review Team เพื่อพิจารณากล่ันกรอง และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร Business  

Case กอนที่จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ ITSPC
ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจของธนาคาร

12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand ประกอบดวย

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนกรรมการ

และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ

3. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง เปนกรรมการ

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

5. นางวิมลรัตน เสรีนิยม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ เปนกรรมการ

หรือ น.ส.จิตตวดี แสงทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง 

6. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานความเสี่ยงดานเครดิต เปนกรรมการ

(ตัวแทนจากสายบริหารความเส่ียง)

7. น.ส.สุมาลี บุญอนันต หัวหนาทีมอาวุโส ทีมวิเคราะหความเสี่ยงธุรกิจบริหารเงิน เปนกรรมการ

นายกนตธีร ประเสริฐวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ทีมตลาดตราสารหนี้ เปนกรรมการสํารอง

8. นายสมชาย ยงกฤตยา หัวหนาทีมอาวุโส ทีมบริหารความเสี่ยงดานตลาด เปนกรรมการ

9. ผูแทนสายบริหารความเส่ียง เปนเลขานุการ

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ประเมินขอเสนอของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจําหนายตราสารหนี้และ

ตราสารทุน ทั้งในตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด (อันเปนผลจากการซ้ือและควบรวมกิจการ) ดังนี้
• การรบัประกนัการจดัจาํหนายหุนสามญัตอประชาชนโดยทัว่ไปครัง้แรก (IPO) หุนสามญัเพ่ิมทนุ และการเสนอขายหุน เพิม่ทนุ 

(Rights Issues) ในกรณทีีร่บัประกนัการจดัจาํหนายในสวนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหกบัผูถอืหุนเดมิแลว รวมทัง้การรบัประกัน
การจัดจําหนายตราสารหนี้หรือการรับซ้ือตราสารหน้ีเพื่อจัดจําหนายในลักษณะ Bought Deal

• การเสนอขายหุนสามัญเดิมใหกับนักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง และดูแลใหการกําหนดราคาในขอเสนอการ
จดัจาํหนายเปนไปอยางเหมาะสมกับความเส่ียง มมีาตรการสาํหรับรองรับความเส่ียงในกรณีตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรง
กนัขาม และประเมนิความเหมาะสมของสภาพตลาดทีจ่ะชวยอาํนวยใหขอเสนอขายตราสารหนีแ้ละตราสารทนุประสบความ
สําเร็จ

 2. อนุมัติในการรับประกันการจัดจําหนายตราสารหนี้ในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนี้ดังกลาว จะตอง
มีอันดับความนาเชื่อถือไมตํ่ากวา A-

 3. ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การรับประกันการจัดจาํหนายตราสารหนี้ หรือการเสนอซื้อตราสารหน้ีเพื่อจัดจําหนายในลักษณะ Bought Deal

 4. ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การถือครองตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงคในการ Market Making ตามเงื่อนไขตอไปนี้
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• เปนตราสารหน้ีที่ธนาคารเปนผูรับประกันการจัดจําหนาย
• ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหน้ีจะตองอยูภายในปริมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

• หลัง 90 วันนับจากวันท่ีออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี้จะตองไมเกินรอยละ 15 ของยอดการรับประกัน
การจัดจําหนาย ทั้งนี้ ตองอยูภายในเพดานสําหรับ Market Making Portfolio

ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

13. คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดตอส่ือสาร ประกอบดวย

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายประภาส ทองสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานสื่อสารองคกร เปนประธานสํารอง

3. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

5. ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ

6. นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวัน หัวหนาทีม ทีมประชาสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม เปนเลขานุการ

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ 
 1. กาํหนดทศิทาง และแนวทางกลยทุธกลุมธรุกจิของธนาคารเพือ่ใหเปนไปในแนวทางเดยีวกนักบัการจดัการ brand ของกลุมธรุกจิ

และสถานะของกลุมธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทั้งหมด
 2. ทบทวนและอนมุตัแิผนการตลาดทัง้หมด รวมถงึรายการสงเสรมิการตลาดทัง้การตลาดผานสือ่หลกั (ATL) และการจดักิจกรรม 

(BTL) ทั้งหมด
 3. เตรยีมการเบ้ืองตนดวยความเอาใจใสในเรือ่งคาใชจายท่ัวไปในการโฆษณาประชาสมัพันธและการเผยแพรตอสือ่ตางๆ ทีเ่กีย่วของ

และ
 4. ทบทวนและอนุมัติวิธีปฏิบัติและส่ือท่ีใชในการติดตอสื่อสารภายใน ภายนอก และสื่อตาง ๆ ทั้งหมด
ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร

14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร 
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร ประกอบดวย

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน เปนกรรมการ

และประธานสํารอง

หรือ นายอริชัย นุมลมุล ผูอาํนวยการอาวุโส ฝายบริหารระบบขอมลูรายงานเพ่ือการบริหาร เปนกรรมการสํารอง

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ เปนกรรมการ

สายสนับสนุนธุรกิจ

หรือ ผูบริหารสูงสุดดานกฎหมาย เปนกรรมการสํารอง

4. นางปนุท ณ เชียงใหม* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง เปนกรรมการ

หรือ นางสาวสุชาดา โภคทรัพย ผูอํานวยการอาวุโส ดานวิเคราะหความเสี่ยง กรรมการสํารอง

ดานเครดิตและระบบบริหารความเสี่ยง

5. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เปนกรรมการ

หรือ นายนวพันธ ตัณฑดิลก ผูอํานวยการอาวุโส 
ดานบริหารกลยุทธและการตลาดธุรกรรมการเงิน

เปนกรรมการสํารอง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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6. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เปนกรรมการ

หรอื นายปยะวัฒน จริะพงษสวุรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ดานวิศวกรรมธุรกิจ เปนกรรมการสํารอง

7. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย เปนกรรมการ

หรือ น.ส. ศริยา ทวีแสง ผูอํานวยการอาวุโส ผลิตภัณฑเงินฝากและลูกคารายยอย เปนกรรมการสํารอง

8. นายสุธีร  โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน เปนกรรมการ

หรือ นายเผด็จ พิรุฬหสิทธิ์ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานการตลาดผลิตภัณฑการเงิน เปนกรรมการสํารอง

9. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายกํากับการปฏิบัติงาน เปนกรรมการ

หรือ นายสิระพงศ ไชยเตชพัฒน หัวหนาสวนสวนกํากับดานธุรกิจธนาคารพาณิชยและ
ดานธุรกิจหลักทรัพย

เปนกรรมการสํารอง

10. นางสิริพร อําพันวงษ* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฎิบัติการ เปนกรรมการ

หรือ นายฐิติ ศุภมณี ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ เปนกรรมการสํารอง

11. ผูแทนสายบริหารความเสี่ยง เปนเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม: นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานตรวจสอบภายใน (ผูเขารวมประชุมถาวร)
  ผูบริหารสูงสุด สายงาน/ดานงานซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑ (Business Sponsor)**  

* กรรมการถาวรหากไมสามารถเขารวมประชุมได จะตองมอบหมายใหบุคคลท่ีเปนกรรมการสํารองเขารวมประชุมแทน 
** จะตองเขารวมประชุมเม่ือมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการท่ีเกี่ยวของตอคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑของธนาคาร

 
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
 1. ประเมินและทบทวนขอเสนอในผลิตภัณฑ/บริการใหม หรือการเปล่ียนแปลง/การรวมกันของผลิตภัณฑ/บริการในปจจุบันของ

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือของบุคคลที่ 3 ที่จะนํามาขายในธนาคาร (ในคําสั่งนี้จะเรียกรวมกันวา 
“ผลิตภัณฑ”)                                                    

 2. ใหการอนุมัติในหลักการ (Approval-In-Principle) ในผลิตภัณฑ/บริการใหม หรอืการเปล่ียนแปลง/การรวมกันของผลิตภัณฑ/
บริการในปจจุบันของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

 3. พิจารณาความสามารถในการแขงขันของ “ผลิตภัณฑ” และพิจารณาใหมั่นใจวาธนาคารและ/หรือกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร มีทรัพยากรเพียงพอเหมาะสมในการออก “ผลิตภัณฑ” และ “ผลิตภัณฑ” นั้นเหมาะสมกับความตองการและฐานะ
ทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย  

 4. ทบทวนและใหมัน่ใจไดวา มกีารประเมนิความเส่ียงท่ีความเหมาะสมและเพียงพอสาํหรบั “ผลิตภัณฑ” และกระบวนการ/ระเบยีบ
งานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงนั้น ไดถูกจัดใหมีขึ้นกอนท่ีจะมีการออกใหบริการ

 5.  ทบทวนรายไดจาก “ผลิตภัณฑ” เพื่อใหมั่นใจไดวาตนทุนและผลประโยชนนั้นมีความสมเหตุสมผล
 6. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคาร

และกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารนั้น มีความเหมาะสม หรือมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงเพ่ือใหมีประสิทธิภาพรองรับ
การออก “ผลิตภัณฑ” 

 7. อนุมัติระบบงาน/การปฏิบัติงาน หรือการปรับปรุงระบบงาน/การปฏิบัติงาน และงบประมาณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคาร ในจํานวนเงินไมเกิน 5 ลานบาท เพื่อใชสําหรับการออกแตละ “ผลิตภัณฑ” 

 8. ทบทวนผลิตภัณฑ/บริการ ของธนาคาร 
8.1 ผลิตภัณฑ/บริการ ของสายบริหารเงินทบทวนและใหความเห็นชอบผลิตภัณฑ/บริการ ของสายบริหารเงิน หรือการ

เปลีย่นแปลง/การรวมกนัทีม่แีละไมมนียัสาํคัญของผลติภัณฑ/บรกิาร ของสายบรหิารเงนิ กอนเสนอคณะกรรมการ Board 
Risk Committee พิจารณา

8.2  ผลิตภัณฑ/บริการ Non-Treasury Products/Services
  8.2.1 ใหความเหน็ชอบผลติภณัฑ/บรกิารใหม หรอืการเปลีย่นแปลง/การรวมกนัท่ีมนียัสาํคัญของผลติภณัฑ/บรกิารทีม่อียู

ในปจจุบัน กอนนําเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาอนุมัติ
  8.2.2 อนุมัติการเปล่ียนแปลง/การรวมกันที่ไมมีนัยสําคัญของผลิตภัณฑ/บริการที่มีอยูในปจจุบัน
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8.3 บคุคลที ่3 (ใหม) ใหความเหน็ชอบบคุคลท่ี 3 (ไมรวมถึงบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ จาํกดั และ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) กอนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาอนุมัติ

8.4 ผลิตภัณฑ/บริการของบุคคลที่ 3 ทบทวนและใหการอนุมัติผลิตภัณฑ/บริการใหม หรือการเปลี่ยนแปลง/การรวมกันท่ีมี
นัยสําคัญของผลิตภัณฑ/บริการในปจจุบันของบุคคลท่ี 3

 9. การทบทวนผลิตภัณฑ/บริการ ของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
9.1 ผลิตภัณฑ/บริการใหม
  9.1.1 ใหความเห็นชอบผลิตภัณฑ/บริการใหม หรือการเปล่ียนแปลง/การรวมกันท่ีมีนัยสําคัญของผลิตภัณฑ/บริการที่มีอยู

ในปจจุบัน กอนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะกรรมการของแตละ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ

  9.1.2 ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง/การรวมกันท่ีไมมีนัยสําคัญของผลิตภัณฑ/บริการท่ีมีอยูในปจจุบันกอนเสนอ
คณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

9.2 บุคคลท่ี 3 (ใหม)
   ใหความเห็นชอบบุคคลที่ 3 กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาใหความเห็นชอบ และ 

คณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ
9.3 ผลิตภัณฑ/บริการของบุคคลที่ 3
  ใหความเห็นชอบผลิตภัณฑ/บริการใหม หรือการเปลี่ยนแปลง/การรวมกันที่มีนัยสําคัญของผลิตภัณฑ/ บริการที่มีอยูใน

ปจจุบัน กอนเสนอคณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ
 10.  ทบทวน ประเมินผลหลังจากที่ไดมีการนําผลิตภัณฑ/บริการของธนาคารหรือของบุคคลท่ี 3 ออกสูตลาดพรอมทั้งใหคําแนะนํา

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑฯ
ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

15. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 มี 2 ชุด 
ชุดที่ 1 ประกอบดวย 

1.1 นายบุญรัตน  ชื่นอุระจิตร ประธาน

1.2 นางสาวจิตริณี  ตันสุกล กรรมการ

1.3 นายอํานวย  เทศศิริ กรรมการ

1.4 นายเฉลิมพล  เดชาฤทธิ์ กรรมการ

1.5 นายสุวัฒน  ฮีมินกูล กรรมการ

1.6 เจาหนาที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เลขานุการ

  
ชุดที่ 2 ประกอบดวย

2.1 นางสาวอภิญญา ปญจจิตติ ประธาน

2.2  นายธาดา โพธิวิหค กรรมการ

2.3 นายวงศเกษม การถนัด กรรมการ

2.4  นางสาวสิริพร สิริสิงห กรรมการ

2.5 นายนวพันธ ตัณฑดิลก กรรมการ

2.6 เจาหนาที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เลขานุการ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

100



อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ    
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ในการ ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับ
ธุรกรรมดานเครดิตของกลุมธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. พจิารณาอนมุตักิารดาํเนนิการใดๆ เกีย่วกบัการใหสนิเชือ่และการกอภาระผกูพนัสาํหรบัลกูคาและ/หรอืกลุมลกูคาท่ีมวีงเงนิรวม

ทั้งสิ้นไมเกิน 150 ลานบาท
 2. ใหความเห็นกอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการดําเนินการใดๆเก่ียวกับวงเงินสินเชื่อที่ใหตอผูถือ 

หุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ (Related Parties)ที่มีวงเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 150 ลานบาท
 3. ดแูลการใหสนิเช่ือของธนาคารและบรษิทัในกลุมธรุกจิทางการเงนิของธนาคารใหเปนไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลของธนาคาร

แหงประเทศไทยและหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ และตามนโยบายการใหสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร
 4. พจิารณาอนมุตักิารดาํเนนิการใดๆเกีย่วกบัหนีท้ีม่ปีญหา รวมถงึหน้ีทีม่ปีญหาทีธ่นาคารไดมาจากการ ซือ้หนี ้และ พจิารณาทบทวน

การการจัดช้ันหนี้ การต้ังสํารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการรับชําระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสรางหน้ี
ทั้งไมมีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถามี) โดยตองไมเกินสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่ตั้งไว 
สําหรับลูกคาและกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 150 ลานบาท

 5. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อใหวงเงินสินเชื่อนั้นอยู
ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกลุมธนาคาร

 6. กําหนด ทบทวนและเปล่ียนแปลงอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารใหเหมาะสมสําหรับสินเชื่อแตละราย
 7. ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อการรับชําระหนี้ 

และ/หรือ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมมีและมีการลดยอดหน้ีในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถามี) โดยตองไมเกิน
สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวสําหรับลูกคาและ/หรือกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นไมเกิน 150 ลานบาท

 8. ดําเนินการตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 กําหนด

หมายเหตุ วงเงินรวมท้ังสิน้ หมายถึง วงเงินใหสนิเช่ือและ/หรอืวงเงินภาระผูกผนัและ/หรอืเงินลงทุนสาํหรบัลกูคาและ/หรอืกลุมลกูคา หรอืภาระเงิน
ตนรวมดอกเบี้ยคางรับและ/หรือภาระผูกพันคงคางและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ครอบคลุมถึง : กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

16. คณะทํางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปญหา

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธาน

2. นางปนุท ณ เชียงใหม* รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง เปนประธานสํารอง 

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนคณะทํางาน

และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ

หรือ นายเฉลิมพล เดชาฤทธ์ิ หัวหนาทีมอาวุโส ทีมบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ

4. นายพรชัย ปมมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธรุกิจขนาดใหญ เปนคณะทํางาน

หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ดานวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง

5. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ เปนคณะทํางาน

หรือ นางดรุณี ไวยหงส หัวหนาทีม ทีมสนับสนุนและบริการ 
การดําเนินงานสายงานพาณิชยธนกิจ

6. นางวิมลรัตน เสรีนิยม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ เปนคณะทํางาน

7. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
ดานบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

เปนคณะทํางาน

8. เจาหนาที่ ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อ

เปนเลขานุการที่ประชุม
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อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ       
คณะทํางานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน ใหคําแนะนําและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหน้ีที่มีปญหา
ซึ่งรวมถึง

• การแกไขหนี้
• การปรับโครงสรางหนี้
• การรับชําระหนี้ การลดยอดหน้ี (Hair Cut)
• การตัดหนี้สูญ (Write Off)
• การดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน
• อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ 

การเขารวมประชุมของกรรมการ 
ในป 2557 การเขารวมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแตละทานมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
              หนวย:ครั้ง

ลําดับ

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/

จํานวนครั้งที่ประชุม)

(1)
คณะ

กรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ

กําหนด
ค�าตอบแทน 
สรรหา และ
การกํากับ
ดูแลกิจการ

(4)
คณะ

กรรมการ 
Board Risk 
Commitee*

(5)
คณะ

กรรมการ
จัดการ

(6)
คณะ

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

(7)
คณะ

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง
ด�านเครดิต

(8)
คณะ

กรรมการ
พิจารณา
สินเชื่อ
ระดับ 2

1 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช/1 8/12 - - - - - - -

2 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง/2/5 10/12 - 10/11 - - - - -

3 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ 11/12 17/17 - - - - - -

4 นางวาทนันทน พีเทอรสิค/3 10/12 4/17 9/11 3/5 - - - -

5 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 11/12 16/17 10/11 - - - - -

6 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/3/4 7/12 8/17 - - - - - -

7 นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย/4 9/12 - - 5/5 - - - -

8 นายเคนนี  คิม/5 8/12 - - 3/5 - - - -

9 นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น/4 6/12 - - 5/5 - - - -

10 นายสุภัค ศิวะรักษ/6 12/12 - - 5/5 47/49 14/14 8/12 40/54

* ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหจัดต้ังคณะกรรมการ Board Risk Committee และเรียกประชุมครั้งแรก เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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ลําดับ

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/

จํานวนคร้ังที่ประชุม)

 (9)
คณะ

กรรมการ 
ธุรกิจ
รายย�อย

(10)
คณะ

กรรมการ
บริหาร
สินทรัพย�
และหน้ีสิน

(11)
คณะ

กรรมการ
IT Strategic

Planning

  (12)
คณะ

กรรมการ
Market 

Risk  
Committee 

Thailand

(13)
คณะ

กรรมการ
การตลาด

และ
การติดต�อ 
สื่อสาร

(14)
คณะ

กรรมการ
พิจารณา
การออก
ผลิตภัณฑ�
ของธนาคาร

(15)
คณะ
ทํางาน
บริหาร
จัดการหนี้      
ที่มีป�ญหา

(16)
การเข�าร�วม
การประชุม
ผู�ถือหุ�น

1 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช/1 - - - - - - - 1/1

2 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง/2/5 - - - - - - - 1/1

3 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ - - - - - - - 1/1

4 นางวาทนันทน พีเทอรสิค/3 - - - - - - - 1/1

5 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม - - - - - - - 1/1

6 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/3/4 - - - - - - - -

7 นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย/4 - - - - - - - -

8 นายเคนนี  คิม/5 - - - - - - - 1/1

9 นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น/4 - - - - - - - -

10 นายสุภัค ศิวะรักษ/6 16/18 15/16 8/12 14/15 3/4 12/13 10/11 1/1

หมายเหตุ  

/1  นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดแจงลาออกจากตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการ ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 

/2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2557 มมีติแตงต้ัง ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เมง็ รองประธานกรรมการเปนประธานกรรมการแทนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 
ที่ไดลาออกไป

/3 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบของนางวาทนันทน พีเทอร สิค และมีมติแตงตั้ง
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนันทน พีเทอรสิค มีผลตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2557 เปนตนไป

/4 ทีป่ระชมุใหญสามญัผูถอืหุน เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2557 มมีตแิตงตัง้กรรมการใหม 3 คน คอื นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั นายจติรพงษ กวางสขุสถติย และนางสาวเซรนีา ตนั เหม ชเวน็ 
ทัง้นี ้ในวนัประชุมใหญสามญัผูถอืหุน นายจติรพงษ กวางสขุสถติย และนางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ไดรบัความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เรยีบรอยแลว 
แตนางสาวเซรนีา ตนั เหม ชเวน็ อยูระหวางการขอความเหน็ชอบจากธปท. และตอมานางสาวเซรนีา ตนั เหม ชเวน็ ไดรบัความเหน็ชอบจากธปท.ใหดาํรงตาํแหนงกรรมการ 
มีผลตั้งแตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป

/5  กรรมการธนาคารซ่ึงเปนผูแทนจาก CIMB Bank จาํนวน 2 ทาน คอื ดาโตะ โรเบริต แชบ เดา เมง็ และนายเคนนี คมิ ไมขอรบัคาตอบแทน  สาํหรบัการดาํรงตาํแหนงกรรมการธนาคาร 
และในคณะกรรมการชุดยอย

/6 คณะกรรมการชดุยอยตางๆ โดยสวนใหญมกีรรมการผูจดัการใหญและประธานเจาหนาทีบ่รหิารเปนประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชดุยอยนัน้ แตกรรมการผูจดัการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหารแจงวา ไมขอรับคาตอบแทนแตอยางใด 

ฉ. การสรรหาผู�บริหาร
ในรอบป 2557 ธนาคารไดมีการสรรหาผูบริหารของธนาคารเพื่อบรรจุในตําแหนงงานที่วางลงโดยไดมีการสรรหาผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ และทักษะเฉพาะดานตรงตามตําแหนงงาน และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังตองเปนผูที่มี
ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ในการสรรหาผูบริหารดังกลาว ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ 
แลวจึงเสนอชื่อเขาสูกระบวนการในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตอไป

1. คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย/1 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนธุรกิจ

3. นางปนุท ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเส่ียง   

4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน

5. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน
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6. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฎิบัติการ

7. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดใหญ

8. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ

9. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย

10. นายสุธีร  โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน

11. นายสิทธิไชย มหาคุณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

12. ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

13. นายประภาส ทองสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานส่ือสารองคกร

14. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
และฝายกํากับการปฏิบัติงาน

15. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานตรวจสอบภายใน   

หมายเหตุ 

/1 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติตออายุการเปนพนักงานของนายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย ตําแหนง รองประธานเจาหนาที่บริหาร และตําแหนง
 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

   
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของ
ธนาคาร ตามเกณฑนิยามผูบริหารที่กําหนดโดย ก.ล.ต. มีจํานวน 13 คน ดังนี้
 1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร
 2. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ
 3. นางปนทุ ณ เชียงใหม รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเส่ียง
 4. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน
 5. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน
 6. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ
 7. นายอดิศร เสริมชัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย
 8. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธรุกิจขนาดใหญ
 9. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ
 10. นายสุธีร โลวโสภณกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน
 11. นายเพา จาตกานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงิน
 12. นายสิทธิไชย มหาคุณ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets
 13. นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์ ผูอํานวยการอาวุโส ดานการเงิน
   
กรรมการผูจดัการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนกรรมการบรหิารโดยตาํแหนงและมอีาํนาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็
สมควร โดยรวมถึงอํานาจหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว
2. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและกลั่นกรองการดําเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบที่กําหนดไว
4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน งานปฏิบัติการ 
 และงานทรัพยากรบุคคล
5. เปนตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ 
6. ดูแลใหการสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงานเปนไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของธนาคาร
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
8. นําหลักบริหารโดยธรรมาภิบาลที่ดีมาใชทั่วถึงทั้งองคกร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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2. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ก. คาตอบแทนกรรมการ 
ในรายงานนี้ จะใหรายละเอียดขององคประกอบของนโยบายคาตอบแทนและคาตอบแทนท่ีธนาคารจายใหแกกรรมการและผูบริหาร
แตละคน ในป 2557 ธนาคารจายคาตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบดวย คาเบี้ยประชุมและคารับรองในฐานะกรรมการธนาคาร 
และ คาตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย รวมทัง้สิน้ 8,564,000 บาท (ป 2556 : 8,160,000 บาท) มรีายละเอียด
ดังนี้
1.  คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,856,000 บาท (ป 2556 : 4,952,000 บาท)
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1,764,000 บาท (ป 2556 : 1,584,000 บาท)
3. คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1,104,000 บาท 
   (ป 2556 : 1,104,000 บาท)
4. คาตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จํานวน 840,000 บาท (ป 2556 : - บาท)                                  
                                                                                        หนวย : บาท

  ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน

  คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน�ง ธนาคาร ตรวจสอบ

กําหนดค�าตอบแทน 
สรรหา และการกํากับ

ดูแลกิจการ
Board Risk 
Committee

1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช/1 ประธานกรรมการ    1,600,000 - - -

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง/2/5 ประธานกรรมการ - - - -

3. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ  528,000 804,000 - -

4. นางวาทนันทน พีเทอรสิค/3 กรรมการอิสระ  528,000 160,000 624,000 280,000

5. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ  528,000 480,000 480,000 -

6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/3/4 กรรมการอิสระ  396,000 320,000 - -

7. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย/4 กรรมการ  396,000 - - 280,000

8. นายเคนนี  คิม/5 กรรมการ            -  - - -

9. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น/4 กรรมการ    352,000 - - 280,000

10. นายสุภัค ศิวะรักษ/6 กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

   528,000 - - -

รวมคาตอบแทน 4,856,000 1,764,000 1,104,000 840,000

หมายเหตุ:  

/1 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดแจงลาออกจากตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการ ทั้งน้ี การลาออกมีผลตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 
 เปนตนไป 

/2  ที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2557 มีมติแตงตั้ง ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ เปนประธานกรรมการ
 แทนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ที่ไดลาออกไป

/3 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบของนางวาทนันทน 
 พีเทอรสิค และมีมติแตงตั้งนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนันทน พีเทอรสิค มีผลตั้งแตวันที่ 
 30 เมษายน 2557 เปนตนไป
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/4 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติแตงตั้งกรรมการใหม 3 คน คือ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายจิตรพงษ 
 กวางสุขสถิตย และนางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย และนางสาวโสภาวดี 
 เลิศมนัสชัย ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เรียบรอยแลว แตนางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น อยูระหวางการขอ
 ความเห็นชอบจากธปท. และตอมานางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น ไดรับความเห็นชอบจากธปท.ใหดํารงตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตเมื่อวันที่ 
 6 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป

/5 กรรมการธนาคารซึ่งเปนผูแทนจาก CIMB Bank จํานวน 2 ทาน คือ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง และนายเคนนี คิม ไมขอรับคาตอบแทน 
 สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชุดยอย

/6  คณะกรรมการชดุยอยตางๆ โดยสวนใหญมกีรรมการผูจดัการใหญและประธานเจาหนาทีบ่รหิารเปนประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชดุยอยนัน้ 
 แตกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารแจงวา ไมขอรับคาตอบแทนแตอยางใด 

ข. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝายจัดการ เพื่อพิจารณาปรับคาจางและบําเหน็จประจําป โดย
คํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเพ่ิมมูลคาในสวนของผูถือหุนระยะยาว มาประกอบการ
พิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแกพนักงานหรือลูกจางของธนาคาร หรือบุคคลใดท่ีทํากิจการใหกับธนาคาร 
โดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาโครงสรางและหลักเกณฑที่เหมาะสมในการจาย โดยจายใหแกผูทําการประจําหรือไมประจําก็ได 
ตามที่ฝายจัดการนําเสนอ ในป 2557 ธนาคารจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนของผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้น
ไปหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา และผูบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จํานวน 13 คน ตามนิยามผูบริหารของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 108.92 ลานบาท และจายคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปจํานวน 37 คน ตามนิยามผูบริหารของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 212.91 ลานบาท  
 
2.2 คาตอบแทนอื่น
ในป 2557 ธนาคารไดสมทบเงินเขากองทนุสาํรองเลีย้งชพีใหแกผูบริหารระดับรองกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไปหรอืผูซึง่ดาํรงตาํแหนง
เทียบเทา และผูบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จํานวน 13 คน ตามนิยามผูบริหารของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
5.44 ลานบาท และสมทบเงนิเขากองทนุสาํรองเลีย้งชีพระดบัผูชวยกรรมการผูจดัการใหญขึน้ไป จาํนวน 37 คน ตามนยิามผูบรหิาร
ของ ธปท. รวมเปนเงินทั้งส้ิน 10.12 ลานบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

1. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง*
 อายุ 63 ป
 ประธานกรรมการ
  กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ 
 กําหนดคาตอบแทนสรรหา และการกํากับ 
 ดูแลกิจการ    
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
 
 *ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 29  
 กันยายน 2557 มีมติแตงตั้ง ดาโตะ 
 โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ
 เปนประธานกรรมการแทน นายจักรมณฑ 
 ผาสุกวนิช

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

ประวัติการอบรม 
- CIMB Group International 
 Advisory Panel Meeting 
 (17  มกราคม 2557)
- Private Banking 1st Regional  
 Offsite Meeting (5-6 มีนาคม  
 2557)
- Fide Forum Focus Group  
 Discussion on “Building a Talent 
 Pool of Directors : Directors  
 Register  (7 เมษายน 2557)
- CIMB INSEAD Leadership  
 Program Cohort 5 Capstone  
 (15 พฤษภาคม 2557)
- Invest Malaysia Conference  
 (9-10 มิถุนายน 2557)
- 2015 Risk Posture Workshop  
 with Group BRC & 3FIs BRC  
 (24 กรกฎาคม 2557)    
- Culture Building Initiative  
 Executive Offsite 
 (27-28 ตุลาคม 2557)
- CIMB Group Annual 
 Management Summit (28-29  
 พฤศจิกายน 2557)
- Anti-Money Laundering &
 Anti-Terrorism Financing Update  
 for Director (17 ธันวาคม 2557) 
- International Advisory Panel  
 (17 มกราคม 2558) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2549 - 
ก.พ. 2558

Non-Executive Director CIMB Group Holdings Bhd

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

6 พ.ย. 2555 - 
ปจจุบัน
2549 - 
ก.พ. 2558
2548 - ปจจุบัน

Director

Adviser

Chairman

Yu Cai Foundation

CIMB Investment Bank 
Berhad
Tanjong PLC.

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548 - 2557

2542 - 2549

2536 - 2542

Director

Executive Director

Chief Executive Offi cer

CIMB Securities 
International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank 
Berhad
CIMB Investment Bank 
Berhad
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

2. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ*
 อายุ 68 ป
 รองประธานกรรมการ
   กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 24 กันยายน 2552 

 *ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25  
 กุมภาพันธ 2558 มีมติแตงตั้งนายสุคนธ
 กาญจนหตัถกิจ เปนรองประธานกรรมการ
 อีกตําแหนงหนึ่ง

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

ประวัติการอบรม 
-  Audit Committee Program  
 (ACP) รุนที่ 30/2553 (ป 2553)
-  Director Certifi cation Program  
 (DCP) (ป 2550) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

บมจ. เวิลด คอรปอเรชั่น
บมจ. ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 1979

บริษทัที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554 - ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2555 - 2557
2549 - 2557

2550 - 2552

2549 - 2551

ส.ค. 2549 -
ต.ค. 2549
2548 - 2551

2546 - 2550
2546 - 2549

2541 - 2549

กรรมการอิสระ 
ที่ปรึกษาคณะบริหาร 

กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
กรรมการในคณะกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

กรรมการในคณะ
อนุกรรมการกล่ันกรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

บจ. สแกนอินเตอร 
บจ. ไตรคอร เอาทซอสซิ่ง 
(ประเทศไทย)
บลจ. ทหารไทย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห

บมจ. กสท โทรคมนาคม

สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ

ราชกรีฑาสโมสร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

บจ. ไพรซวอเตอรเฮาส 
คูเปอรส 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

3. นางวาทนันทน  พีเทอรสิค
 อายุ 54 ป
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
 กรรมการคณะกรรมการ 
 Board Risk Committee
   วันที่ไดรบัแตงตั้งวันที่ 25 เมษายน  2550

 AB Bryn Mawr College, 
 PA U.S.A.
 
ประวัติการอบรม
- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory   
 Accreditation Programme  
 (MAP) for Directors of 
 Public Listed Companies   
 (17-18 มีนาคม 2553) 
-  Director Accreditation 
 Programme (DAP 83/2010)  
 English Programme :  
 27 เมษายน 2553 
- Certifi cate, Singapore Institute  
 of Directors course : Role of   
 Directors

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปจจุบัน Independent Director PTT Global Chemical PCL

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน
ปจจุบัน

Independent 
Non-Executive Director
Director

Senior Adviser 
Director

CIMB Group Holdings 
Berhad
Asia Capital Advisory 
PTE Ltd
TPG Capital Asia
Lien Centre for Social 
Innovation Singapore 
Management University

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

4. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
  อายุ 65 ป
 กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
 สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 20 มกราคม 2552

B.A. (Hons) International 
Relations, Universiti Malaya

ประวัติการอบรม
- Director Certifi cation Program  
 (DCP 145/2554) English 
 Program : Institute of Directors  
 Thailand (เมษายน 2554)
-  Director Accreditation  
  Program (DAP 83/2553) 
 English Program :
 Institute of Directors Thailand  
 (เมษายน 2553)
-  The Non-Executive Director   
 Development Series August  
 2552 “Corporate Governance”  
 by PriceWaterhouseCoopers,  
 Malaysia (สิงหาคม 2552)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ก.ย. 2553 - 
ปจจุบัน

ก.ย. 2553 - 
ปจจุบัน

Chairman, Chairman 
of Risk Committee,
Member of Audit 
Committee
Independent Director, 
Chairman of Remuneration 
Committee, Member of 
Audit Committee, Member 
of Nomination Committee

CIMB Bank PLC, Cambodia

Dragon Group International 
Limited (DGI), Singapore

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ม.ค. 2554 - 
ม.ค. 2557

2548 - 2551

Board Member, 
Chairman of Audit 
Committee, Member of  
Investment Committee
Ambassador of Malaysia 

Universiti Putra Malaysia 
(UPM)

The Kingdom of Thailand
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
 อายุ 61 ป  
   กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 11 เมษายน  2557

- บัญชีบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บญัชีมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
- The Wharton Advanced 
 Management Program,
 University of Pennsylvania USA.
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) 
 รุนที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุน 
- Director Certifi cation Program  
 (DCP) 2/2543 Audit Committee 
 Program (ACP) 27/2552 
 Successful Formulation and  
 Execution of Strategy (SFE)  
 6/2553 สถาบันสงเสริมกรรมการ 
 บริษัทไทย
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ 
 สําหรับกรรมการและผูบริหาร
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และ 
 องคการมหาชน รุนที่ 2 หลักสูตร
 การเมือง การปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร 
 ระดับสงู (ปปร.) รุนที่ 14/2555  
 สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
 ระดับสูง (วปส.) รุนที่ 2/2555  
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
 และสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
 ประกันภัย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม
 ทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
 รุนที่ 4/2555, สํานักงาน
 ศาลปกครอง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557 - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ เเละ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส

บมจ. ทิพยประกันภัย

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2556 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน
ปจจุบัน

ปจจุบัน
ปจจุบัน

ปจจุบัน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเงนิและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ คณะกรรมการ
จัดทําบันทึกขอตกลงและ
ประเมินผล การดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
กรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง 
กรรมการฝายประชาสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการกลาง 
กรรมการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)
สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกลา

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สมาคมธรรมศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
มูลนิธิสถาบันปรีดี พนมยงค
มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน 
อินทรวิชัย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2556

2553 - 2556
สิ้นสุด 2556
สิ้นสุด 2553
2554 - 2556

สิ้นสุด ม.ค. 
2553
2543 - 2552

2549 - 2551

เลขาธิการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
รองผูจัดการ สายงานการ
ตลาดและงานบริการหลัง
การซื้อขายหลักทรัพย  
กรรมการผูจัดการ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
บมจ. ไออารพีซี 
บมจ. รอยัลพอรซเลน
บมจ. สายการบินนกแอร
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (ประเทศไทย)
ธนาคารอาคารสงเคราะห

ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

6. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย
 อายุ 65 ป
 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
 กรรมการคณะกรรมการ Board Risk  
 Committee
  วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 11 เมษายน 2557 

- Doctor of Engineering Industrial,
 Lamar University, U.S.A.
- M.Eng (Industrial Engineering),  
 Lamar University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเคร่ืองกล)   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- Stanford Executive Program,  
 Stanford University, U.S.A. 
 (ป 2536)
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 12 
 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยปองกัน 
 ราชอาณาจักร  
- หลักสูตร DCP 42/2004, FND  
 9/004, RCC 10/2010 และ  
 NCGC สมาคมสงเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 

บจ. ทีอารซี กรีน
Sakari Resources Ltd.
PTT FLNG Ltd.

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557

2551 - 2552

2546 - 2550

ประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน
และกาซธรรมชาติ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลุมธุรกิจสํารวจผลิตและกาซ
ธรรมชาติ 

บจ. พีทีที เอ็นเนอรยี่ 
รีซอรสเซส
บมจ. ปตท.

บมจ. ปตท.

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

7. นายเคนน ีคิม
 อายุ 47 ป
 ประธาน Board Risk Committee 
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน  2551

- M.Sc. (Finance), University of  
 Lancaster, UK
- A fellow of Association of 
  Chartered Certifi ed 
 Accountants, UK
-  A member of Malaysian 
 Institute of Accountants
-  A member of Institute of 
 Chartered Accountants in 
 England and Wales, Finance  
 Faculty 

ประวัติการอบรม
CIMB-INSEAD Leadership 
Program Conference and various 
invited Speakers

รางวัล
Presented by Alpha Southeast 
Asia for:-
2013 - Best CFO in South East 
Asia
2013 - Best CFO in Malaysia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554 - ปจจุบัน Group Chief Financial Of-
fi cer and Chief Executive 
Offi cer, Group Strategy 
& Strategic Investments 
Division

CIMB Investment Bank 
Berhad

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

111

โครงสรางการจัดการของธนาคาร 



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

8. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น
 อายุ 36 ป
 กรรมการ
 กรรมการ คณะกรรมการ Board 
 Risk Committee
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, 
 Massachusetts Institute of  
 Technology, สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต, 
 การบัญชี และการเงิน, 
 Macquarie University, ซิดนีย  
 ออสเตรเลีย 
- ประกาศนียบัตร 7th Form 
 Bursary - (เศรษฐศาสตร, สถิติ, 
 ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร),  
 Aranui High School,  
 Christchurch, นิวซีแลนด 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

Investments, Khazanah 
Nasional Berhad, 
กัวลาลัมเปอร, มาเลเซีย
Board of Acibadem 
Saglik ve Hayat Sigorta                                                   
A.S. (Non-Independent 
Non-Executive Director)

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2552 - 
ต.ค. 2552
มี.ค. 2549 - 
เม.ย. 2551

ต.ค. 2548 - 
มี.ค. 2549

ธ.ค. 2546 -
ก.พ. 2548
เม.ย. 2554 - 
ธ.ค. 2546

Principal

Senior Vice President, 
Offi ce of the Chairman/CEO

Vice President, Credit 
Cards Group Head

Associate

นักวิเคราะหอาวุโส

Olivant Advisors (Seconded 
from Khazanah), สิงคโปร
Lippo Bank Tbk (Seconded 
from Khazanah), จาการตา 
อินโดนีเซีย
Lippo Bank Tbk (Seconded 
from Khazanah), จาการตา 
อินโดนีเซีย
Boston Consulting Group

FIG Specialist, McKinsey 
& Company, กัวลาลัมเปอร, 
มาเลเซีย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

9. นายสุภัค ศิวะรักษ
 อายุ 58 ป
 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
 กรรมการผูจัดการใหญและ
 ประธานเจาหนาที่บริหาร
 ประธานคณะกรรมการจัดการ
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย
 และหนี้สิน
 ประธานคณะกรรมการ Market Risk 
 Committee Thailand
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 ดานเครดิต
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออก 
 ผลิตภัณฑของธนาคาร
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดับ 2
 ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายยอย
 ประธานคณะกรรมการ IT Strategic 
 Planning Committee
 ประธานคณะกรรมการการตลาดและ
 การติดตอสื่อสาร
 ประธานคณะทํางานบริหารจัดการหนี้
 ที่มีปญหา
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 17 มีนาคม 2552

- ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร)  
  University of Pennsylvania,  
 U.S.A.
- ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวาง 
 ประเทศ) Tufts University, 
 Massachusetts, U.S.A.
-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร 
 และวรรณคดี ภาษาอังกฤษ) 
 Georgetown University,  
 U.S.A.

ประวัตกิารอบรม
- 2554 Financial Institutions  
 Governance Program (FGP)  
 Class 3/2554
-  2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 (หลักสูตร วตท. รุนที่ 10 มี.ค.- 
 ก.ค. 2553)
-  2550 วทิยาปองกนัราชอาณาจกัร  
 (วปอ.) รุน 2550 
-  2549 Directors Certifi cation  
 Program  (DCP) 
- 2548 Directors Accerditation  
 Program (DAP)
- 2536 หลักสูตรผูบริหารธนาคาร 
 และสถาบันการเงิน (FINEX IV) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557

2557

1 ก.พ. 2556 - 
ปจจุบัน

อนุกรรมการตรวจสอบ 

อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบตอสังคม 
ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
บจ. บริหารสินทรัพย สาทร

การถือหุ�นในธนาคาร

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

10. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
 อายุ 64 ป
  ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2554

- ประกาศณียบัตรชั้นสูง หลักสูตร 
 เสริมสราง สังคมสันติสุข สถาบัน 
 พระปกเกลา
- Ph.D., Al-Fiqh (First Class Hons),  
 Islamic University of Madinah,  
 Saudi Arabia 
- M.A., Al-Fiqh (Excellence)  
 Islamic University of Madinah,  
 Saudi Arabia
- B.A., Sharia (Hons), Islamic  
 University of Madinah, Saudi    
 Arabia
- B.A., (Dawah and Usul al-din),  
 Islamic University of Madinah,  
 Saudi Arabia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2550 - ปจจุบัน กรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยและประธานฝาย
กิจการฮาลาล

คณะกรรมการอิสลามแหง
ประเทศไทย

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2554
2551 - 2553

2550 - 2554

2549 - 2553

2545-2553

หัวหนาคณะ
กรรมการ 

Associate Professor of 
Islamic Law 

หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา

กรรมการ

ผูแทนฮัจยไทย 
Shariah Advisory Council, 
Securities Commission, 
Malaysia
Advisory Council for Peace 
Building in Southern Border 
Provinces of Thailand
College of Islamic Studies 
(CIS), Prince of Songkla 
University (PSU)
Doctoral Degree in Islamic 
Studies of CIS-PSU 
College of Islamic Studies  
CIS-PSU

ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554 - 2556 

2551 - 2552

2551 - 2552
2546 - 2551

กรรมการ, อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการสงออกและนํา
เขาแหงประเทศไทย
บลจ. ทหารไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

11. ดร. มะรอนิง สาแลมิง 
 อายุ 49 ป
 ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2554

- Ph.D. Principles of Islamic  
 Jurisprudence, Islamic 
 University of Medina, 
 Saudi Arabia
-  M.A. Principles of Islamic 
 Jurisprudence, Islamic 
 University of Medina, 
 Saudi Arabia
-  B.A. Islamic Law, Islamic  
 University of Medina, 
 Saudi Arabia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน
2556 - 2557 

2555 - 2557

2554 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2552 - 2557

2551 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน

ผูทรงคุณวุฒิ
รองเลขาธิการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
Shariah 
คณะท่ีปรึกษาและคณะทํางาน
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท  

อาจารยประจําแผนกกฎหมาย
อิสลาม 

ทีป่รึกษาผูอาํนวยการวทิยาลยั
อิสลามศึกษา

ทานจุฬาราชมนตรี
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ฮัจญจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตามคําสั่งแตงตั้งของศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต
สหกรณบีนา จํากัด
ทานจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2554

2552 - 2553

2551 - 2553

2550 - 2554

2554 - 2556

คณะกรรมการ 

คณะทํางานศึกษารูปแบบและ
วิธีการดําเนินงาน (Model) 
คณะทํางานพัฒนาการใช
กฎหมายอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการกองทุนซะกาต  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
สถาบันการเงินชุมชนในระบบ
อิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  
สถาบันการเงินชุมชน
ในระบบอิสลาม

ตามคาํสั่งคณะอนุกรรมการ
นโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

1. นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนีย/1

 อายุ 64 ป
 รองประธานเจาหนาที่บริหาร
   รองกรรมการผูจัดการใหญ  
 สายสนับสนุนธุรกิจ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 มกราคม 2558

-  ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร)   
 State University of New York  
 at Binghamton, U.S.A.
-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร) 
 Central Missouri State 
 University U.S.A.

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2557 – 
ปจจุบัน
ก.พ. 2557-
ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ 

บบส. สาทร

บจ. ซีที คอลล

บจ. เซ็นเตอร ออโต ลีส

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548 - 2553 ประธานกรรมการ บจ. เวิลดลีส

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

2. นางปนุท  ณ เชียงใหม
 อายุ 58 ป
 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายบริหารความเส่ียง
 วันที่ไดรับแตงตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

- Master of Science Business  
 (Marketing), University of  
 Wisconsin- Madison
- Master of Business 
 Administration (Finance &  
 Management), University of  
 Wisconsin-Madison
- ปรญิญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  
 (จิตวิทยาการศึกษา) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
Financial Institutions Governance 
Program (FGP) Class 3/2554

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

ประวัติคณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

3. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ 
 อายุ 52 ป
 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายกลยุทธและการเงิน
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 3 ธันวาคม 2552

- ปริญญาโท (สาขา Information  
 Systems) Golden Gate, 
 University, San Francisco, 
 CA, U.S.A.
- ปริญญาโท (สาขาการเงิน) 
 University of Pittsburgh, 
 Pittsburgh, PA, U.S.A.
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบณัฑิต) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐ รวมเอกชน (ปริญญาบัตร  
 ปรอ.) รุนที่ 24 จากวิทยาลัย 
 ปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
 ประจําป 2554
- หลักสูตรกรรมการสถาบันการเงิน  
 (FGP) Class 3/2554, สมาคม
 สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CIMB-Insead 
 Leaderships, INSEAD
- หลักสูตรกรรมการบริษัท (DCP)  
 131/2553, สมาคมสงเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
- CFO Becoming a Strategic 
 Partner, University of  
 Pennsylvania, USA
- Senior Finance Management  
 Program, Executive Development  
 International, UK
- วุฒิบัตรการเขารับการอบรม 
 ตามหลกัสูตรโครงการฝกอบรม 
 พิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอรวิชา  
 System Analysis 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2555 - 
ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. เวิลดลีส 

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2553 - 
พ.ค. 2557 
2547 - 2552

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

ผูจัดการสายขอมูลการบริหาร
และวางแผน

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

4. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ 
 อายุ 46 ป
   รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายบริหารธุรกรรมการเงิน
 วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 สิงหาคม 2553

-  MBA (International Business   
   Management &  Marketing)  
 Oregon State University, 
 Oregon, U.S.A.
-  B.A. (International Finance/ 
 Banking) Oregon State 
 University, Oregon, U.S.A.

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2552 - 
มิ.ย. 2553

พ.ย. 2548 - 
ต.ค. 2552

Director - Regional Sales, 
Cash Management 
Corporate
Head, Global Transaction 
Banking

Deutsche Bank AG,  
Asia-Pacifi c Head Offi ce, 
Singapore
Deutsche Bank AG, 
Bangkok

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

5. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ 
 อายุ 51 ป
 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายสารสนเทศและปฏิบัติการ
   วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 กันยายน 2555

- ปริญญาโท (สาขาบริหารธุรกิจ)  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมเคมี)  
 The University of Texas at   
 Austin, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
 บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
ประวัติการอบรม                                   
-  Banc Assurance Straight  
 Through processing in Malaysia  
 จัดโดย May Bank, Ageas  
 Insurance                                                       
-  Leadership Greatness จัดโดย  
 PacRim Group                            
-  Executive Program for Senior  
 Management 2008 จัดโดย The  
 Fiscal Policy Research Institute  
 Foundation 
-  Building The Leadership Team 
  for Outstanding for John  
 C.Maxwell / Strategic 
 Management for Service   
  Industries จัดโดย SASIN                                              
-  On 21st Century Marketing by  
 Philip Kotler จัดโดย สมาคม
 การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
- Lafferty Retail Finance 
 Asia-Pacific 2004                   
- Cash and Treasury 
 Management in Asia Pacific  
 Region 2001,2002 จัดโดย  
  EuroFinance 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2 พ.ค. 2557 - 
ปจจุบัน

กรรมการ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2552 - 
ส.ค. 2555

ม.ค. 2548 - 
มี.ค. 2552

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและ
เครือขายบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานธุรกรรมการเงิน

บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย

บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

6. นายพรชัย ปทมินทร
 อายุ 42
 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายธุรกิจขนาดใหญ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 กันยายน 2556

- ปริญญาตรี (สาขาบญัชี)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- AFS Scholarship Student 
 Exchange Program 

ประวัติการอบรม                                               
2551 Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 73/2551

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กย. 2554 -
สค. 2556
ตค. 2551 -
สค. 2554
มีค. 2550 -
กย. 2551

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ทีมธุรกิจลูกคารายใหญ 2 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานสถาบันธนกิจ 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. ธนาคารธนชาต

บมจ.ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย)
บจ.หลักทรัพย ซิตี้คอรป 
(ประเทศไทย)

117

โครงสรางการจัดการของธนาคาร 



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

7. นายจิรัชยุติ์ อัมยงค
 อายุ 47 ป
 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายพาณิชยธนกิจ
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 27 กันยายน 2556

- Cert. of Int’l Business &  
 Finance, New York University
- M.B.A., Indiana University of  
 Pennsylvania
- Bachelor of Law, Thammasat  
 University

ประวัติอบรม
- Great Leadership, Pacrim Group 
- Advance Negotiation skill,  
 Independence Instructor
- TAP (Talent Acceleration 
 Program) GE, Turkey & London

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บรษิัท/
ประเภทธุรกิจ

มิ.ย. 2554 –
ก.ย. 2556
ก.พ. 2550 -
มิ.ย. 2554

ก.พ. 2550 - 
2552

Head of SME Banking

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
Strategy, Change 
Management and Product 
and Marketing Developmen 
Head & Sale Head BKK.
กรรมการ, SME Thailand

บมจ. ธนาคารธนชาต  

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

บมจ. ธนาคาร GE Money 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

8. นายอดิศร เสรมิชัยวงศ  
 อาย 48 ป
   รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายธุรกิจรายยอย
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 11 กันยายน 2555

- MBA, สถาบันบัณฑิต
 บริหารธุรกิจศศินทรแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-  ปริญญาตรี 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
- 2548 Director Certifi cation  
 Program 
- Advanced Management 
 Program, Oxford University
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
 สถาบันวิทยาการ 
   ตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 1

บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บล.หลักทรัพยจัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2555

2550 - 2553

2545 - 2550

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
เครือขายสาขาและบริการ 
ผูชวยผูจัดการใหญ 
สายผลิตภัณฑเงินฝาก
และการลงทุน 
กรรมการผูอํานวยการ 

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย 

บลจ. ไทยพาณิชย 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

9. นายสุธีร โลวโสภณกุล 
 อายุ 54 ป       
 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 เมษายน 2554 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร 
-  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

4 มี.ค. 2554 - 
ปจจุบัน
23 เม.ย. 2556 -
ปจจุบัน

กรรมการ 

กรรมการ

บจ. หลักทรัพย ซีไอเอม็บี

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

10. นายสิทธิไชย มหาคุณ
 อายุ 48 ป
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 สาย Corporate Finance and 
 Equity Capital Markets 
 วันที่ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555

-  MBA, Finance, California State  
 University, San Bernardino,  
 USA 
- BBA, Finance, Chulalongkorn  
 University

ประวัติการอบรม
-  2556 CIMB-INSEAD 
 Leadership Program 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี
ชมรมวาณิชธนกิจ

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ก.ย. 2552 - 
ก.ย. 2555
พ.ย. 2549 - 
ก.ย. 2552
ก.พ. 2545 - 
ก.ย. 2549

หัวหนาสายงานวาณิชธนกิจ 

หัวหนาสายงานวาณิชธนกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ 

บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

บล.ซีไอเอ็มบีจีเค 
(ประเทศไทย)
บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

11. นายประภาส  ทองสุข
 อายุ 51 ป
   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
 ดานสื่อสารองคกร
 วันทีไดรับแตงตั้งวันที่ 1 เมษายน 2553

-  MBA สถาบันบัณฑิต  
 พัฒนบริหารศาสตร 
-  ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2547 - 2553 ผูชวยประธานเจาหนาที่
บริหารส่ือสารการตลาด

บมจ. บัตรกรุงไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน�ง / วันที่ได�รับแต�งต้ัง คุณวุฒิทางการศึกษา การดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค�กรอ่ืน
และประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

12. นางสาวสิริพร  สนั่นไพเราะ
 อายุ 50 ป
    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
 ดานตรวจสอบภายใน
 วันท่ีไดรับแตงต้ังวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553

- ปริญญาโท 
 (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-  ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
-  CIMB-INSEAD Leadership  
 Program
-  CIA Preparation 
 สมาคมผูตรวจสอบภายใน
 แหงประเทศไทย
- Certifi ed Professional Internal  
 Auditor (CPlA) สมาคม
 ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ และกิจการ/องค�กรอ่ืน

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ�นในธนาคาร ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

จํานวนหุนที่ถือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไมมี-
- โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-ไมมี-

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บรษิัท/
ประเภทธุรกิจ

2550 - 2551

2549 - 2550

ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายตรวจสอบภายใน 
Senior Audit Manager, 
Group Internal Audit

บมจ. ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย)
บมจ. ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด 

หมายเหตุ:   ไมมีกรรมการ หรือ ผูบริหารรายใดมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติตออายุการเปนพนักงานและแตงต้ังนายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย  ตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารและตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ในป 2557 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกจิการ ไดปฏบิตัหินาที ่เพือ่ใหมัน่ใจวาธนาคารไดดาํเนินการ
แตงตัง้กรรมการและผูบรหิารระดับสงูของธนาคารท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพ่ือดาํรงตําแหนงตางๆ พรอมท้ังการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการ
ของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ

ทัง้นี ้บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ ประกอบดวย
1.  ดําเนินการทั้งในดานการแตงตั้งกรรมการและผูบรหิารธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ และการกําหนด

คาตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
2.  พิจารณาการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอใหคณะกรรมการธนาคารให

ความเห็นชอบ
3.  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเทียบกับเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

ผลการประเมินตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสม
4.  ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปของพนักงานธนาคาร เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
5.  ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื่อให

เปนไปตามหลักเกณฑการกํากบัดูแลกิจการของหนวยงานกํากบัดูแลท่ีเกีย่วของ และนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติ 

6.  อนมุตัแินวปฏิบัตดิานการกํากบัดูแลกิจการเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบตัแิละรายงานใหคณะกรรมการธนาคารรับทราบ
เปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

ในป 2557 คาตอบแทนที่กรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับ ดังท่ีแสดงไวในรายงานการกํากับดูแลกิจการ หัวขอ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบรหิารนัน้ คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการพจิารณาแลวเหน็วา
มคีวามเหมาะสมกบัภาระหนาท่ี ความรูความสามารถผลการปฏบิตังิาน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแลว

นางวาทนันทน พีเทอรสิค
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน สรรหา 
และการกํากับดูแลกิจการ
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ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวา ธนาคาร
ปฏิบัติตามขอกําหนดและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ธนาคารแหงชาตลิาว และหนวยงานกาํกบัดแูลอ่ืนทีเ่กีย่วของกับธนาคารฯ และเพือ่ใหมัน่ใจวาธนาคาร
มรีะบบการบรหิารการจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและระบบการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามวัตถุประสงคและ เปาหมายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนด 

ขอบเขตทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมุงเนนครอบคลมุงานตรวจสอบภายใน รวมถงึงานสอบทานสนิเชือ่ และงานการกาํกบัการปฏบิตังิาน
ของกลุมธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทั้งนี้ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1.  ชวยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายท้ังในดานบัญชี การรายงาน และการบริหารงานใหเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.  สอบทานการปฏิบัติงานของดานตรวจสอบภายใน และ ฝายกํากับการปฏิบัติงาน ไดแก พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบและ

แผนกํากับการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หนาท่ีงาน ความรูความสามารถและความเพียงพอ
ของทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และธนาคารแหงชาติลาว

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก ไดแก พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอก คาตอบแทนผูสอบบัญชี และ
ขอสงสัยเกี่ยวกับการลาออกหรือการใหออก ตลอดจนความเท่ียงธรรม ผลการปฏิบัติงาน และความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
ภายนอก

4.  พิจารณาขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผูตรวจการจากหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ดานตรวจสอบภายใน สวนสอบทานสินเช่ือ 
ฝายกํากับการปฏิบัติงานและผูสอบบัญชีภายนอก เพ่ือสั่งการและติดตามใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไขอยางตอเน่ือง
และจริงจัง

5.  ควบคมุดแูลใหมกีารจดัทํารายงานทางการเงินอยางถกูตองและทันเวลาตามหลักการบัญชทีีร่บัรองโดยท่ัวไปรวมถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

6.  รวมหารือและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับฝายจัดการของธนาคาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนคร้ังคราว เพื่อรับทราบขอสังเกต
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางตอเนื่อง รวมทั้งรวมหารือกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมอยางนอยปละ
สองครั้ง 

จากการปฏบิตัภิารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
วารายงานการเงินของธนาคารและการเปดเผยขอมูลมีความครบถวน เชื่อถือได และสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเปนอสิระและสอดคลองกบัมาตรฐานงานตรวจสอบน้ัน มคีวามเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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คณะกรรมการธนาคารเปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิของ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัยอย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตาม
มาตรฐานการบัญชีสากลโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ ใชดุลพินิจอยางระมัดระวังและใช
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมท้ังการปฏิบัติตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจ ไดอยางมีเหตุผลวา
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพ่ือปองกัน
มิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว

คณะกรรมการธนาคารมคีวามเห็นวาระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยูในระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสรางความเช่ือมัน่
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดในงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
 

 นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย นายสุภัค ศิวะรักษ
 กรรมการ    กรรมการผูจดัการใหญและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารต�อรายงานทางการเงิน
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เสนอผูถือหุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรบัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงนิดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชขึน้อยูกบัดลุยพนิจิของผูสอบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอ
ขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคญัของงบการเงนิไมวาจะเกดิจากการทจุริตหรอืขอผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลาว ผูสอบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บรหิารใชและความสมเหตสุมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5339

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

124



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
 พ.ศ. 2557 

 บาท
 พ.ศ. 2556 

 บาท
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556 

 บาท

สนิทรพัย

เงนิสด 3,989,621,938 3,328,748,596 3,987,736,777 3,324,656,939

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6 6,522,689,913 33,555,652,005 6,453,199,978 33,509,102,456

สนิทรพัยตราสารอนุพนัธทางการเงิน 7 10,803,916,302 9,100,647,662 10,803,916,302 9,100,647,662 

เงนิลงทนุสทุธิ 8 55,253,273,115 53,324,961,980 55,253,273,115 53,324,961,980

เงนิลงทนุในบรษิทัยอยสทุธิ 8 - 10,523,242 1,324,920,707 1,335,443,948

เงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียคางรบั 9 

  เงินใหสนิเชือ่แกลกูหนี้ 194,610,261,270 175,844,355,534 188,334,023,282 168,952,844,988 

  ดอกเบ้ียคางรบั     455,304,547     453,532,902      459,212,620     462,586,736 

รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียคางรบั 195,065,565,817 176,297,888,436 188,793,235,902 169,415,431,724

หกั  รายไดรอตดับญัชี (4,642,328,361) (4,757,282,848) (163,150,115) (255,170,649)

หกั  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 10 (5,979,008,801) (5,263,612,956) (5,447,517,156) (4,913,545,914)

หกั  คาเผือ่การปรับมลูคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 11     (68,351,237)     (33,422,083)      (68,351,237)    (33,422,083)

รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียคางรบัสทุธิ  184,375,877,418 166,243,570,549   183,114,217,394 164,213,293,078

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 68,889,332 57,650,960

ทรพัยสนิรอการขายสุทธิ 12 1,826,291,636 1,706,018,723 1,582,424,466 1,597,877,173

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณสทุธิ 13 3,071,759,407 3,349,094,004 3,002,336,396 3,264,147,293

สนิทรพัยไมมตีวัตนสทุธิ 14 361,802,153 343,053,368 355,963,642 337,319,600

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอตดับญัชี 15 932,252,708 1,048,636,577 730,902,722 917,960,906 

ลกูหนีบ้รรษัทบรหิารสนิทรพัยไทย 47 3,572,457,936 3,572,457,936 3,572,457,936 3,572,457,936

สนิทรพัยอืน่สทุธิ 16   3,365,142,396    4,020,544,901    3,196,065,790   3,806,401,726 

รวมสนิทรพัย 274,143,974,254 279,661,560,503 273,446,304,557 278,361,921,657

   

    

กรรมการ กรรมการ

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556 

บาท
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556

บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนีส้นิ

เงนิรบัฝาก 17 183,894,650,541 152,132,672,386 184,105,739,854 152,272,534,436

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 18 18,304,766,777 44,866,261,855 18,230,366,777 44,241,461,855

หนีส้นิจายคืนเมือ่ทวงถาม 344,291,120 504,867,176 344,291,120 504,867,176

หนีส้นิทางการเงินทีก่าํหนดใหแสดงดวยมูลคายตุธิรรม 19 7,693,132,792 5,856,747,052 7,693,132,792 5,856,747,052

หนีส้นิตราสารอนุพนัธทางการเงิน 7 10,396,602,437 9,651,786,057 10,396,602,437 9,651,786,057

ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูยมื 20 24,512,208,453 37,706,592,055 24,512,208,453 37,706,592,055

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 68,889,332 57,650,960 68,889,332 57,650,960

ประมาณการหน้ีสนิ 21 1,349,021,686 1,401,820,542 1,311,935,645 1,373,071,393

หนีส้นิอืน่ 22   4,892,161,996   5,653,090,246   4,556,103,564    5,281,074,920

รวมหน้ีสนิ 251,455,725,134 257,831,488,329 251,219,269,974 256,945,785,904

สวนของเจาของ

ทนุเรอืนหุน 23 

ทนุจดทะเบียน

หุนสามญั 21,084,878,025 หุน มลูคาหุนละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013

หุนสามญั 26,105,495,608 หุน มลูคาหุนละ 0.50 บาท 13,052,747,804 13,052,747,804

ทนุทีอ่อกและชําระแลว

หุนสามญั 21,084,878,025 หุน มลูคาหุนละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013

สวนเกนิมลูคาหุนสามญั 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430 3,867,738,430

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 24 986,868,234 926,055,341 986,868,234 926,055,341

สวนเกนิจากการเปล่ียนแปลงสวนไดเสยี

ของธนาคารในบริษทัยอย (42,753,751) (42,753,751) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว - สาํรองตามกฎหมาย 25 341,300,000 272,000,000 341,300,000 272,000,000

ยงัไมไดจดัสรร   6,992,657,194 6,264,593,141  6,488,688,906   5,807,902,969

รวมสวนของเจาของ  22,688,249,120 21,830,072,174  22,227,034,583   21,416,135,753

รวมหนีส้นิและสวนของเจาของ 274,143,974,254 279,661,560,503 273,446,304,557 278,361,921,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556

บาท
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556

 บาท

รายไดดอกเบ้ีย 30 13,927,429,582 12,376,299,267 12,460,684,461 11,028,059,321

คาใชจายดอกเบี้ย 31 (6,038,723,192) (5,851,629,502) (6,028,333,772) (5,794,877,075)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 7,888,706,390 6,524,669,765 6,432,350,689 5,233,182,246

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,547,716,018 1,397,769,012 1,236,361,987 1,159,974,191

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ  (208,850,553) (139,518,172) (296,494,840) (220,024,731)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 1,338,865,465 1,258,250,840 939,867,147 939,949,460

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา

   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 33 1,804,875,080 714,313,846 1,804,875,080 714,313,846

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงิน

  ที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 34 (1,093,726,426) (100,799,433) (1,093,726,426) (100,799,433)

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 35 329,535,536 421,231,316 329,535,536 316,916,689

สวนแบงกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ

   ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 47 - 1,100,714,818 - 1,100,714,818

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 36    237,961,382    327,606,151   186,960,038    297,211,835

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  10,506,217,427 10,245,987,303 8,599,862,064 8,501,489,461

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ

  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 3,742,090,542 3,105,205,377 3,249,134,056 2,656,753,727

  คาตอบแทนกรรมการ 9,260,000 9,096,000 8,804,000 8,400,000

  คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,399,493,378 1,336,198,325 1,268,595,392 1,202,692,791

  คาภาษีอากร 408,517,126 286,465,170 393,443,378 269,917,968

  อื่นๆ  1,581,197,029 1,358,077,429 789,876,300 812,035,636

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ  7,140,558,075 6,095,042,301 5,709,853,126 4,949,800,122

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 37  2,129,643,339 2,743,502,820 1,702,567,406 2,367,200,000

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 1,236,016,013 1,407,442,182 1,187,441,532 1,184,489,339

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 38  (247,212,868) 82,664,881 (245,916,503)    97,923,390

กําไรสุทธิสําหรับป    988,803,145 1,490,107,063   941,525,029  1,282,412,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ) 
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
 พ.ศ. 2557

 บาท
 พ.ศ. 2556

บาท
 พ.ศ. 2557

บาท
 พ.ศ. 2556

บาท

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (24,262,109) (35,525,049) (24,262,109) (35,525,049)

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 240,733,492 (167,876,846) 240,733,492 (167,876,846)

กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ 7,337,610 - 7,337,610 -

ขาดทุนจากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ

   สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (149,627,279) - (149,627,279) -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น  (13,368,821)   40,680,379   (13,368,821)     40,680,379

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น    60,812,893 (162,721,516)    60,812,893   (162,721,516)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,049,616,038 1,327,385,547 1,002,337,922   1,119,691,213

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร 988,803,145 1,490,107,063 941,525,029 1,282,412,729

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม             -               -             -               -

988,803,145 1,490,107,063  941,525,029  1,282,412,729

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร 1,049,616,038 1,327,385,547 1,002,337,922 1,119,691,213

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม              -              -              -              -

1,049,616,038 1,327,385,547 1,002,337,922  1,119,691,213

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนที่เปนของ 40 

ผูถือหุนของธนาคาร

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาทตอหุน)            0.05            0.07            0.04            0.06

จํานวนหุนสามัญท่ีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025 21,084,878,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 1,236,016,013 1,407,442,182 1,187,441,532 1,184,489,339

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 518,920,584 519,559,724 494,154,138 488,984,750

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,129,643,339 2,743,502,819 1,702,567,406 2,367,200,000

กลับรายการสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล (90,880,000) - (90,880,000) -

ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ 7,396,892 1,769,440 7,396,892 1,769,440

สํารองจากการประมาณการหนี้สิน 150,899,422 12,616,384 142,690,798 6,861,348

ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย 69,486,326 57,552,298 203,691 649,137

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน - 8,983,625 - 8,983,625

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - (104,314,627) - -

สวนแบงกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - (1,100,714,818) - (1,100,714,818)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,457,976,392) 745,928,080 (1,457,976,392) 745,928,080

ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขาย 591,065,360 390,527,419 (15,912,856) (27,627,848)

ขาดทุน(กาํไร)ทีย่งัไมเกดิข้ึนจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 22,516,398 (23,953,281) 22,516,398 (23,953,281)

กําไรจากการขายเงินลงทุน (453,705,914) (348,446,867) (453,705,914) (348,446,867)

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (3,870,312) (2,026,556) (3,477,968) (559,287)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 19,036,757 8,214,659 19,036,757 8,195,290

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา 2,314,144 69,751 2,314,144 69,751

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

มูลคายุติธรรม 1,093,726,426 100,799,433 1,093,726,426 100,799,433

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ (13,978,652,436) (12,542,854,103) (12,511,907,316) (11,194,614,158)

คาใชจายดอกเบี้ย     5,110,319,237 5,060,610,547    5,099,929,817    5,003,858,121

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (5,033,744,156) (3,064,733,891) (4,761,882,447) (2,778,127,945)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 27,021,999,228 (23,378,446,731) 27,044,939,614 (23,365,268,593)

เงินลงทุนเพื่อคา 3,548,028,199 (6,898,913,712) 3,548,028,199 (6,898,913,712)

เงินใหสินเช่ือ (21,762,185,863) (34,137,352,601) (20,462,513,058) (32,429,988,385)

ทรัพยสินรอการขาย 1,007,089,896 774,818,519 172,716,286 185,732,272

สินทรัพยอื่น 656,115,612 (2,434,808,243) 613,934,470 (2,345,881,728)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบกระแสเงินสด (ต�อ) 
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 31,761,978,155 16,999,086,155 31,833,205,418 16,987,955,452

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (26,561,495,078) 33,556,589,183 (26,011,095,078) 33,881,789,183

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (160,576,057) 159,437,957 (160,576,057) 159,437,957

เงินกูยืมระยะสั้น (14,379,308,526) 11,458,977,283 (14,379,308,526) 11,458,977,283

ประมาณการหนี้สิน (106,580,457) (40,528,200) (106,708,726) (40,913,185)

หนี้สินอ่ืน   (947,076,805)   1,699,091,037   (900,529,228)   1,606,075,332

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (4,955,755,852) (5,306,783,244) (3,569,789,133) (3,579,126,069)

ดอกเบ้ียรับ 12,311,195,461 10,829,931,549 10,849,596,102 9,478,055,847

ดอกเบ้ียจาย (5,452,994,418) (5,001,602,921) (5,442,147,607) (4,945,239,603)

ภาษีจายสุทธิ    (58,026,091)    (78,062,755)                 -                 -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน    1,844,419,100    443,482,629   1,837,659,362     953,690,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายในการซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (54,106,282,038) (24,915,408,473) (54,106,282,038) (24,915,408,473)

เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย 31,109,002,243 8,892,314,510 31,109,002,243 8,892,314,510

เงินสดรับจากการไถถอนหลักทรัพยเผื่อขาย 26,015,683,807 4,137,000,000 26,015,683,807 4,137,000,000

เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (12,020,896,051) (3,218,057,523) (12,020,896,051) (3,218,057,523)

เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 3,972,000,340 8,984,528,846 3,972,000,340 8,984,528,846

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - (550,000,000)

เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 48,205,321 25,369,250 48,205,321 25,369,250

เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป (182,610) - (182,610) -

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป 164,902 22,812,416 164,902 22,812,416

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 31,160,601 31,245,000 31,160,601 31,245,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย 22,540,041 247,704,030 22,540,041 247,704,030

เงินสดจายจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ (232,063,643) (225,058,189) (223,997,232) (185,015,798)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 11,974,809 10,134,870 11,398,972 7,002,743

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (140,095,981) (38,945,913) (138,631,410) (37,347,083)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน - 12,712,220 - 12,712,220

เงินปนผลรับ 51,222,854 166,554,836 51,222,854 166,554,836

ดอกเบี้ยรับ   1,678,324,931   1,408,836,817   1,678,336,020   1,408,836,817

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,559,240,474) (4,458,257,303) (3,550,274,240) (4,969,748,209)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต�อ) 
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

 พ.ศ. 2557
บาท

 พ.ศ. 2556
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเงินปนผล (210,848,780) (105,424,390) (210,848,780) (105,424,390)

เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิ์ 4,066,540,000 - 4,066,540,000 -

เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูดอยสิทธิ์ (2,500,000,000) - (2,500,000,000) -

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 11,405,500,000 5,614,000,000 11,405,500,000 5,614,000,000

เงินสดจายจากการไถถอนตั๋วแลกเงินและหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (10,392,000,000) (1,298,000,000) (10,392,000,000) (1,298,000,000)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,369,191,220 4,210,575,610 2,369,191,220 4,210,575,610

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตางประเทศ       6,503,496                 -       6,503,496                 -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 660,873,342 195,800,936 663,079,838 194,517,576

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป   3,328,748,596   3,132,947,660   3,324,656,939    3,130,139,363

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป   3,989,621,938   3,328,748,596    3,987,736,777   3,324,656,939

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีมิใชเงินสด

ซื้ออาคารและอุปกรณที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน 30,592,954 2,493,469 30,592,954 2,493,469

รับโอนทรัพยสินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 125,838,175 34,067,000 125,838,175 34,067,000

ตัดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินหักกลบกับกําไรจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - 108,197,837 - 108,197,837

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 240,733,492 167,876,846 240,733,492 167,876,846

ตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดอัตราดอกเบี้ย 100,700,529 19,003,019 100,700,529 19,003,019

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา 135 ถึง 236 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1 ข�อมูลทั่วไป
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และ
มีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงเรียกรวมธนาคารและ
บรษิทัยอยวากลุมบรษิทั โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึง่เปนบรษิทัจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศมาเลเซียเปนบรษิทัใหญ และ
มีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท CIMB

บริษัทยอยท้ังหมดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางดานธุรกิจ
ติดตามหนี้ ธุรกิจใหเชาซื้อและธุรกิจใหเชาสินทรัพยแบบลิสซิ่ง

ธนาคารไดรบัมอบใบประกอบกจิการธนาคารจากธนาคารแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ธนาคารแหง สปป.ลาว) เพ่ือ
ใชในการจัดต้ังธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร (สาขาเวียงจันทร) ในวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และไดเปดดําเนินการ
สาขาเวียงจันทรในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังตอไปนี้

2.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การแสดงรายการในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด) ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.11/2553 เรื่อง “การจัดทําและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน” ลงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
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การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใชดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทไปถือปฏิบัติ และตองเปดเผย
เร่ืองการใชดลุยพินจิของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเก่ียวกับขอสมมติฐานและประมาณการท่ีมนียัสาํคญัตองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4

ธนาคารไดจัดทํางบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีทีม่เีน้ือความ
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
        เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง  การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ
        การดําเนินงานท่ียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน
        การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน 
       การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
       ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
       เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง  สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบ
        ของกฎหมายตามสัญญาเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความท่ีเกี่ยวของดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมกีารปรับปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใช ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอนวนัถือปฏิบัติ

ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดวาจะสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 เรื่อง  งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 เรื่อง  การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
  (ปรับปรุง 2557)    ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ
      เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
      ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง 
      ผิวดิน

ผูบริหารประเมินแลวพบวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกี่ยวกับผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย เปลี่ยนชื่อเปน “การวัดมูลคาใหม” และตองรับรูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยัจะไมสามารถรับรูตามวิธขีอบเขตหรือรับรูในกําไรหรือขาดทุนได และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 ซึง่มวีตัถุประสงคเพ่ือปรบัปรงุ และลดความซ้ําซอนของคาํนิยามของมูลคายุตธิรรม โดยการกําหนด
คํานิยาม และแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และการเปดเผยขอมูลสําหรับใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) และ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
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ข)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
      ทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
      เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
      แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี
      เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
      เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
      เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และ
      สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ
    การดําเนินงานท่ียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 
    อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
      ของกิจการหรือผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทาํขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย
การตคีวามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน
 (ปรับปรุง 2557)  การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
 (ปรับปรุง 2557)   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
 (ปรับปรุง 2557)    และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
 (ปรับปรุง 2557)    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทาง
    การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12  เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15  เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
 (ปรับปรุง 2557) 

3)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 ถอืปฏบิตักัิบสญัญาประกนัภัยทัง้หมด (รวมถงึสญัญาประกนัภัยตอ) ทีก่จิการเปนผูออก
และสัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท

2.3 การรับรูรายได
(ก)  ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคาง โดยธนาคารจะหยุดรับรูตามเกณฑนี้ สําหรับลูกหน้ีที่คางชําระดอกเบ้ียเกินกวา
สามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระหรือมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการชําระหน้ีจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน และธนาคาร
ยังไดบันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมที่คางชําระดังกลาวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชี
เพือ่ใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจะรบัรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหมเมือ่ลกูหนีไ้ดชาํระเงนิตนและ
ดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว

ธนาคารรบัรูรายไดสาํหรบัลกูหนีภ้ายหลงัการปรบัโครงสรางหนีใ้หมตามเกณฑคงคางเชนเดยีวกบัเงนิใหสนิเชือ่ทีก่ลาวขางตน ยกเวน
หนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตาม
เกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
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(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนรับรูเปนรายไดตามเกณฑสดัสวนของเวลาโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแทจริงของเงินลงทุน เงนิปนผลจาก
เงินลงทุนรับรูเปนรายไดเม่ือมีการประกาศจายเงินปนผลทําใหธนาคารมีสิทธิไดรับเงินปนผลท่ีจาย

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรูโดยวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงสําหรับลูกหน้ีรายท่ีมีการจายชาํระในระหวางงวด ทั้งนี้อัตรา
ผลตอบแทนคํานวณบนพ้ืนฐานขอสมมตฐิานเกีย่วกบัจาํนวนเงนิและระยะเวลาในการเก็บเงนิจากลกูหนีเ้หลานีใ้นอนาคต ขอสมมตฐิาน
เหลานี้เกี่ยวกับเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งอาจถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงไดดวยเหตุการณที่ไมอาจทราบลวงหนา

(ค) กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจายชําระเงิน

(ง) กําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสินรอการขาย
กาํไร(ขาดทนุ)จากการจาํหนายทรัพยสนิรอการขายจะรบัรูเปนรายไดหรอืคาใชจายในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ เมือ่ไดโอนความเสีย่ง
และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของในทรัพยสินรอการขายใหกับผูซื้อแลว

(จ) รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
บริษัทยอยคํานวณรายไดจากสัญญาเชาซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงตามระยะเวลาของสัญญาเชาน้ัน

บริษัทยอยรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อตามเกณฑเดียวกับการรับรูดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ

(ฉ) รายไดอื่น 
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

2.4 การรับรูคาใชจาย
(ก) ดอกเบี้ยจาย
ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบ้ียเงินกูยืมและเงินฝากเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

(ข) คานายหนาเพื่อกอใหเกิดสัญญาเชาซื้อ
คานายหนาจายเพื่อกอใหเกิดสัญญาเชาซื้อรับรูเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

(ค) คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
 
2.5 เงินลงทุน
กลุมบริษทัจัดประเภทเงินลงทุนทีน่อกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษทัรวม และสวนไดเสยีในกิจการรวมคาเปน 4 ประเภท 
คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา 2. เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทขึ้นอยู
กับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบรหิารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการ
จัดประเภทเปนระยะ 

(1) เงนิลงทุนเพือ่คา คอื เงินลงทุนท่ีลงทนุเพือ่จดุมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในชวงเวลาส้ันไมเกิน 3 เดือน 
เงินลงทุนเพื่อคาถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองและแสดงรวมไวในเงินลงทุนระยะสั้น 
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(2) เงนิลงทนุเผือ่ขาย คอื เงนิลงทนุท่ีจะถอืไวโดยไมระบชุวงเวลาและอาจขายเพือ่เสรมิสภาพคลองหรอืเม่ืออัตราดอกเบีย้เปลีย่นแปลง
ไดแสดงรวมไวในเงินลงทุนระยะยาว เวนแตกรณีทีฝ่ายบริหารแสดงเจตจํานงท่ีจะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวนัที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวในเงินลงทุนระยะสั้น

(3) เงนิลงทุนทีถ่อืไวจนครบกําหนด คอื เงนิลงทุนทีม่กีาํหนดเวลาและผูบริหารต้ังใจแนวแนและมีความสามารถถือไวจนครบกาํหนด
ไดแสดงรวมไวในเงินลงทุนระยะยาว เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไวใน
เงินลงทุนระยะส้ัน

(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทกึบัญชี ณ วันที่จายชําระเงิน ตนทุนของเงินลงทุนใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ เงินลงทุน
เพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
กาํไรและรายการขาดทุนทีย่งัไมเกดิข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคารบัรูรวมอยูในกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการกําไรและรายการ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไวในสวนของผูถือหุน เม่ือมีการขาย
เงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอยคา ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดง
เปนรายการกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนคํานวณตามเกณฑดังตอไปนี้

-  มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่อยู ในความตองการของตลาดจะคํานวณโดยใชราคาเสนอซ้ือสุดทายของตราสารหน้ีนั้น 
ณ สิน้วนัทาํการสดุทายของงวดตามท่ีไดประกาศไวโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สวนมลูคายตุธิรรมของตราสารหน้ีชนดิอืน่ 
คาํนวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทน ทีป่ราศจากความเส่ียงปรบัดวยอตัราความเส่ียงทีเ่หมาะสม

-  มลูคายุตธิรรมของตราสารทนุในความตองการของตลาด คาํนวณโดยใชราคาเสนอซือ้สดุทายของตราสารทนุน้ันในตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย ณ วนัส้ินวนัทําการสดุทายของงวด

เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา

กลุมบรษิทัจะทดสอบการดอยคาของเงนิลงทนุเมือ่มขีอบงชีว้าเงนิลงทนุน้ันอาจมกีารดอยคาเกดิขึน้ หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุ
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะถูกบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจาํหนายเงนิลงทนุ ผลตางระหวางผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดรบัจากการจาํหนายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุน้ัน
จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (weighted average cost)

2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงนิลงทุนในลูกหน้ีทีร่บัซือ้มาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนท่ีจายซ้ือสทุธจิากคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหน้ี (ถาม)ี 
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในกรณีที่เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี กลุมบริษัทจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวไปเปน
เงินใหสินเช่ือและแสดงตามมูลคายุติธรรมสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ มูลคายุติธรรมอางอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
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กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อโดยใชวิธีการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งอางอิงจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันหรือจากลูกหน้ีตามหลักเกณฑการกันสํารองของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

2.7  เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดรับจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพให บสท.
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดรับจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) โดยมีกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนผูอาวัล ธนาคารถือเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งแสดงดวยราคาทุน ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินตามเกณฑคงคาง โดยใชอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ 5 ธนาคารพาณิชยสําหรับไตรมาสกอน ธนาคารรับรูผลกําไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
เมื่อสิ้นสุดสัญญา และธนาคารไดรับรายไดหรือคาใชจายจากการปนสวนจาก บสท. หรือเมื่อประมาณการไดเปนท่ีแนนอน

2.8 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่ธนาคารมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวธนาคารจะถือหุน
ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวากึง่หนึง่ ในการประเมนิวาธนาคารมกีารควบคมุบรษิทัอ่ืนหรือไม ธนาคารพจิารณาถงึการมอียูและผลกระทบ
จากสิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปไดที่ธนาคารสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดซึ่งกิจการอ่ืนถืออยูดวย ธนาคารรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีธนาคารควบคุมบริษัทยอย
จนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป

ธนาคารบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งธนาคารตองรับผิดชอบตั้งแตวันท่ีไดบริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวกับ
การซื้อบริษัท สินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุได และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเร่ิมแรกในวันที่ได
บริษัทยอยนั้น ที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวย

ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีธนาคารจะไดรับจะบันทึกเปน
คาความนิยม 

ตนทุนการไดบริษัทยอยท่ีตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
 
รายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกัน
ของกิจการในกลุมบริษทั จะถูกตดับัญชอีอกไป เวนแตรายการขาดทุนทีเ่กิดข้ึนจริงซึง่ ธนาคารพิจารณาแลววามขีอบงชีว้าสนิทรัพยนัน้
เกิดการดอยคา ธนาคารจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของ
กลุมบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะธนาครโดยแสดงดวยวิธีราคาทุน

รายช่ือของบริษทัยอยหลักของธนาคารและสวนผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายบริษทัยอยไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 8.7

2.9 เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(ก) สําหรับเงินใหสินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย
เงินใหสินเช่ือแสดงตามจํานวนเงินตนท่ียังคางชําระอยู คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีไวเผื่อความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจไมไดรับชําระหน้ี 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้จะเพิ่มขึ้นดวยหนี้สงสัยจะสูญที่สํารองเพิ่มข้ึนหรือหนี้สูญไดรับชําระคืน และลดลงดวยหนี้สูญท่ีตัดจําหนาย 
และคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยฝายบริหารของธนาคาร ซึง่ประเมนิฐานะลกูหน้ีแตละรายประกอบกบัหลกัเกณฑตามขอกาํหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากน้ีธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางความเส่ียง มูลคาหลักทรัพยคํ้าประกันและ
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สถานะในปจจุบันของลูกหนี้แตละราย รวมทั้งความสัมพันธของยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอยอดเงินใหสินเชื่อจนถึงการพิจารณา
ผลกระทบของสภาวการณทางเศรษฐกิจที่อาจมีตอความสามารถในการชําระเงินของลูกหน้ี

(ข) สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาซื้อหักรายไดจากสัญญาเชาซ้ือที่ยังไมถือเปนรายได

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย

2.10 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
กลุมบริษัทบันทึกรายการ การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียที่เกี่ยวของโดยอางอิงตามหลักเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย

ธนาคารบันทึกสนิทรัพยทีไ่ดรบัโอนจากการชําระหนีด้วยมลูคายุตธิรรมของสนิทรัพย หกัดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถาม)ี 
หรือเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยคางชําระ) แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับ
โครงสรางหนีค้าํนวณจากมูลคาปจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรบัในอนาคต คดิลดดวยอตัราดอกเบ้ียของเงินใหสนิเชือ่ขัน้ตํา่สาํหรบั
ลูกคารายใหญ (“MLR”) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายยอย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วันปรับโครงสรางหนี้

ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการปรับโครงสรางหน้ี สทุธจิากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บนัทกึเปนคาเผ่ือการปรับมลูคาจากการปรับโครงสรางหน้ี
และถือเปนคาใชจายท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีที่เกิดขึ้น

คาธรรมเนียมตามกฎหมายและคาใชจายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ไดบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

ธนาคารปรบัปรุงคาเผือ่การปรบัมลูคาจากการปรบัโครงสรางหนีท้กุวนัสิน้งวด โดยการคาํนวณมลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา
จะไดรบัในอนาคตคดิลดดวยอตัราดอกเบีย้ เงินใหสนิเชือ่ขัน้ตํา่สาํหรบัลกูคารายใหญ (MLR) หรืออตัราดอกเบีย้สนิเชือ่บคุคลรายยอย 
(CLR) ของธนาคาร ณ วันสิ้นป

ขาดทนุจากการปรับโครงสรางหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบีย้ท่ีบนัทกึในบัญชหีลังหกัเงินสาํรองท่ีกนัไวแลว (ถาม)ี จะรบัรู
เปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการปรับโครงสรางหนี้

2.11 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ไดมาหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หกัดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวาในขณะท่ีไดสนิทรัพยนัน้มา ในกรณีทีม่ลูคาตามบัญชขีองทรัพยสนิ
รอการขายมีการดอยคา กลุมบริษัทจะรับรูคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายท้ังจํานวน

กลุมบริษัทจะรับรูกําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสินรอการขายเปนรายไดหรือคาใชจายท้ังจํานวนตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย

2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดิน และอาคารซึ่งสวนใหญประกอบดวย สํานักงาน แสดงดวยมูลคายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูประเมินราคาอิสระภายนอก
ไดประมาณการไวและจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ป หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมของอาคาร สวนอุปกรณอื่นๆ รับรูเมื่อเริ่มแรก
ตามราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม
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ตนทุนท่ีเกิดขึน้ภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสนิทรัพยหรือรบัรูแยกเปนอีกสินทรัพยหน่ึงตามความเหมาะสม เมือ่ตนทุนนัน้
เกิดข้ึนและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุมบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และ
จะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปน
คาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

กลุมบริษัทแสดงราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตีราคาที่ดินและอาคารแสดงอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และรวมอยูในสวนของเจาของ หากมลูคาของสวนท่ีเคยมกีารตรีาคาเพ่ิมน้ันลดลงกลุมบรษิทัตองนาํสวนท่ี
ลดลงจากการตรีาคาใหมไปรบัรูในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และลดสวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยไดไมเกนิจาํนวนซึง่เคยตรีาคา
เพิม่ไวกอน สาํหรับสวนทีเ่กนิกวานัน้จะรับรูรวมอยูในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ในแตละงวดผลตางระหวางคาเสือ่มราคาท่ีคาํนวณจาก
ราคาที่ตีใหม (คาเสื่อมราคาที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) กับคาเสื่อมราคาท่ีคํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย จะถูก
โอนจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม

คาเสือ่มราคาคาํนวณโดยใชวธิเีสนตรง เพือ่ลดราคาทนุหรอืราคาทีต่ใีหมของสนิทรพัยแตละชนดิตลอดอายกุารใหประโยชนทีป่ระมาณการ
ไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด

อาคาร  20 - 40 ป
อุปกรณ 5 ป และ 10 ป

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทันที

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก
การจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจําหนายสินทรัพยที่มีการตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะโอนไปยังกําไรสะสม 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร
สทิธกิารใชโปรแกรมคอมพวิเตอรโดยทีซ่ือ้มามลีกัษณะเฉพาะบนัทึกเปนสนิทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและการดาํเนินการ
ใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายใน
ระยะเวลา 5 ป และ 10 ป

ตนทุนท่ีใชในการพัฒนาและบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใหบนัทึกเปนคาใชจายเมือ่เกดิขึน้ ตนทุนโดยตรงในการจดัทาํโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่กลุมบริษัท เปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวา
หนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานท่ีทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
คาใชจายที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเม่ือไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพ่ือการพัฒนาและบวก
รวมไวในตนทนุเม่ือไดมาซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอรนัน้ ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสนิทรพัยและตัดจาํหนาย
โดยใชวิธีอัตราเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชน
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ข) สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
รายจายเพื่อใหไดรับสิทธิ ไดบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีอัตราเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชน 5 ป สินทรัพย
ไมมีตัวตนจะไมมีการประเมินมูลคาใหม 

2.14 การดอยคาของสินทรัพย
สนิทรัพยทีม่อีายไุมทราบแนชดั (เชน คาความนิยม) ซึง่ไมมกีารตัดจาํหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจาํทุกป สนิทรัพยอืน่ท่ีมี
การตัดจําหนายจะตองมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจตํ่ากวามูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึง
จาํนวนทีส่งูกวาระหวางมูลคายุตธิรรมหกัตนทุนในการขายเทียบกบัมลูคาจากการใชสนิทรพัยจะถกูจดัเปนหนวยทีเ่ล็กท่ีสดุทีส่ามารถ
แยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยม
ซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

2.15 สิทธิการเชา
ธนาคารตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคารซึ่งแสดงเปนสินทรัพยอื่นตามอายุสัญญาเชา 2 - 30 ป เปนคาใชจายในการดําเนินงานโดย
วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

2.16 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้น
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญา
เชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย
ตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา

จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดย
พิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ทีเ่หลืออยู สนิทรัพยทีไ่ดมาตามสญัญาเชาการเงินจะคดิคาเสือ่มราคาตลอดอายกุารใชงานของสนิทรพัยทีเ่ชาหรอือายขุองสญัญาเชา 
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา

2.17 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(ก)  สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการ
ดาํเนนิงานอยู (สกุลเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิงานและสกลุเงิน
ที่ใชนําเสนองบการเงินของกลุมบริษัท
 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือ
วนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถกูวดัมูลคาใหม รายการกาํไรและรายการขาดทนุทีเ่กดิจากการรบัหรอืจายชาํระทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ 
และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน 
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เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการ
ทีไ่มเปนตวัเงนิไวในกาํไรหรือขาดทนุ องคประกอบของอตัราแลกเปลีย่นท้ังหมดของกาํไรหรอืขาดทนุน้ันจะรบัรูไวในกําไรขาดทนุดวย

(ค) กลุมบริษัท
การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมบริษัท (ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง) ซึ่งมี
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินดังนี้

• สนิทรัพยและหนีส้นิทีแ่สดงอยูในงบแสดงฐานะการเงนิแตละงวดแปลงคาดวยอตัราปด ณ วนัทีข่องแตละงบแสดงฐานะการเงนินัน้
• รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ
• ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.18 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ธนาคารแสดงภาระภายใตสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบัญชีสําหรับตราสาร
อนุพันธแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทํารายการดังนี้

(ก)  ตราสารอนุพันธที่มีไวเพื่อคา
ธนาคารบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธทางการเงินที่มีไวเพื่อคาตามมูลคายุติธรรมโดยจะรับรูกําไร/ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) ตราสารอนุพันธที่มีไวเพื่อปองกันความเสี่ยง
ธนาคารวัดมูลคาของตราสารอนุพันธที่มีไวเพื่อปองกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้

(1) การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธทีถ่กูจัดประเภทและเขาเง่ือนไขของการปองกันความเส่ียงในมูลคายุตธิรรม 
และการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการที่มีการปองกันความเส่ียงจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(2)  การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธที่ถูกจัดประเภทและเขาเง่ือนไขของการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด
เฉพาะสวนท่ีมีประสิทธิผลจะถูกรับรูในสวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากสวนที่ไมมีประสิทธิผลจะถูกรับรูทันทีใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคาที่สะสมในสวนของเจาของจะถูกโอนไปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีรายการท่ีมีการปองกัน
ความเส่ียงมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3)  การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
การปองกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสทุธใินหนวยงานตางประเทศใชการบันทกึบญัชเีหมือนกนัการปองกนัความเส่ียงกระเสเงินสด

ณ วันเริ่มตนรายการ ธนาคารไดจัดทําเอกสารท่ีระบุถึงความสัมพันธระหวางรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงและตราสารอนุพันธ
ที่ใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นธนาคารไดทําการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง 
ณ วันเริ่มตนรายการและทุกๆงวดที่มีการรายงานงบการเงินอยางสมํ่าเสมอ

รายละเอียดของอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 46

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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2.19 ตราสารอนุพันธทางการเงินแฝง
ธนาคารบันทึกมูลคาตราสารอนุพันธแฝง ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนี้ 

(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนพุนัธแฝงไมมคีวามสมัพันธอยางใกลชดิกับตราสารหลกั (Not closely related) 
ธนาคารจะแยกสวนของอนพุนัธแฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมลูคายตุธิรรมของอนพุนัธแฝงดงักลาวรวมทัง้รบัรูกาํไร/ขาดทนุ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สวนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถแยกสวนของ
อนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักได ธนาคารจะประเมินมูลคายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดังกลาว (โดยอางอิงจาก
ราคาของผูจัดหาตราสาร) ทั้งจํานวนและรับรูกําไร/ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนพุนัธแฝงมคีวามสมัพนัธอยางใกลชดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของ
ตราสารหลัก (Closely related) ธนาคารจะไมแยกสวนของอนุพนัธแฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวของกับตราสารหลักดังกลาว

2.20 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมจะถูกบันทึกบัญชีเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม และจะหยุดรับรูรายไดเมื่อไม
เขาเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมลูคา ณ วนัเร่ิมแรกท่ีทาํรายการกําไรจากมูลคายุตธิรรม ณ วนัแรกท่ีทาํรายการจะถกูตัดจาํหนายเปนรายไดโดยใชวธิเีสนตรง
จนครบกําหนดหรือส้ินสุด การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจํานวน โดยแสดงเปนรายการ 
กําไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 

2.21 ผลประโยชนของพนักงานและเงินบําเหน็จพนักงาน
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามท่ีกําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออก
ไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนกังานและเงนิสมทบจากกลุมบรษิทั การเงนิจายสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเปนคาใชจายในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สําหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
กลุมบรษิทัมีระเบยีบในการจายผลประโยชนของพนกังาน ซึง่ประกอบดวยผลประโยชนของพนกังานเมือ่เกษยีณอายตุามหลกัเกณฑ
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชนของพนักงาน กลุมบริษทัมกีารต้ังประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน
ของพนักงาน ซึ่งประกอบดวย ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลักเกณฑกฎหมายแรงงานของประเทศไทย และ
เงินบําเหน็จพนักงาน 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระโดยใชวิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจาย
ในอนาคต และคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว
โดยประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะตองจายในอนาคตนัน้ประมาณการมาจากเงนิเดอืนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย 
อายุงานและปจจัยอ่ืน ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณและ
การเปล่ียนแปลงขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
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หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนจะถูกรับรูตามหลักการ Corridor ตามมาตรฐานการบัญชีที่ 19 และจะถูกทยอย
รับรูตามจํานวนปถัวเฉลี่ยท่ีคาดการณไวของอายุงานที่คาดวาจะเหลืออยูของพนักงานที่เขารวมโครงการ

2.22 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหนี้สินก็ตอเม่ือ กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปน
ผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณในอดตีซ่ึงการชําระภาระผูกพนัน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบรษิทัตองสญูเสยีทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหน้ีสินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเม่ือคาดวา
นาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน

ในกรณทีีม่ภีาระผกูพนัทีค่ลายคลงึกนัหลายรายการ กลุมบรษิทักาํหนดความนาจะเปนทีจ่ะสญูเสยีทรพัยากรเพ่ือจายชาํระภาระผกูพัน
เหลานัน้ โดยพจิารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผกูพนัทัง้ประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแนทีจ่ะสญูเสยีทรัพยากร
เพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า 

กลุมบริษัทจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายท่ีคาดวาจะตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน 
โดยใชอัตรากอนภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ
หนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
 
2.23 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไร
หรือขาดทุน ยกเวนสวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรู
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของเจาของตามลําดับ

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผล
บังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดดําเนินงานและเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะ
ประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ
ซึ่งขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตองจายชําระเจาหนาท่ีภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคา
ตามบัญชทีีแ่สดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษทัจะไมรบัรูภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชทีีเ่กดิจากการรับรูเริม่แรกของรายการ
สนิทรัพยหรือรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการท่ีไมใชการรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการน้ันไมมผีลกระทบตอกาํไรทาง
บญัชีและกาํไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตดับญัชีคาํนวณจากอัตราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคับใชอยู หรอื
ทีค่าดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคบัใชภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวาอัตราภาษีดงักลาวจะนําไปใชเมือ่สินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ

สนิทรพัยภาษีเงนิไดรอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ตอเมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายท่ีจะ
นาํสนิทรัพยภาษีเงนิไดของงวดปจจบุนัมาหักกลบกับหนีส้นิภาษีเงนิไดของงวดปจจบุนั และท้ังสนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับัญชแีละ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปน
หนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

2.24 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารไดจัดตั้งแผนการใหหุนทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยธนาคารบันทึกคาใชจาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

148



ลวงหนาทั้งจํานวนในวันที่ใหสิทธิ (grant date) ดวยมูลคายุติธรรมอางอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุนสามัญของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศมาเลเซียคูณดวยจํานวน
หุนทีใ่หแกพนกังาน และจายชาํระใหแกบรษิทัท่ีเกีย่วของกันในประเทศมาเลเซีย ซึง่จะทําหนาทีซ่ือ้และถือครองหุนจนถึงวนัท่ีโอนหุน
แทนธนาคารและบริษัทอ่ืนในกลุม

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะกันสํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ตามสัดสวนชวงระยะเวลาใหไดรับสิทธิ (vesting 
period) โดยแสดงสํารองดังกลาวเปนหนี้สินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีคาใชจายจายลวงหนาและสํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑตามจํานวนที่กันไวเมื่อบริษัทที่เกี่ยวของกันใน
ประเทศมาเลเซีย โอนหุนทุนใหแกพนักงานหลังส้ินสุดชวงระยะเวลาใหไดรับสิทธิ (vesting period)
 
2.25 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่กลุมบริษัทดําเนินการอยูและนําเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน กลุมบริษัทพิจารณาวาคณะผูบริหารสูงสุดคือผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

3 การบริหารความเสี่ยงด�านการเงิน
3.1  ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กจิกรรมของกลุมบรษิทัมคีวามเส่ียงทางการเงินทีห่ลากหลายซ่ึงไดแก ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเสีย่งดานมลูคายตุธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดานกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยง
โดยรวมของกลุมบรษิทัจงึมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกีารลดผลกระทบทีท่าํใหเสียหายตอผลการดาํเนินงาน
ทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได กลุมบริษัทจึงใชเครื่องมืออนุพันธทางการเงิน เพ่ือปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น 

การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหารเงินกลุมบริษัทจะชี้ประเด็น 
ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท
คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะกาํหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวของไวเปนลายลกัษณอกัษร
เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอยางเฉพาะเจาะจง เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงการใหสินเชื่อ และใชตราสารอนุพันธทางการเงินและใชการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1 ความเส่ียงดานตลาด
ความเส่ียงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของฐานะท้ังที่อยูใน
งบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน 
และราคาสินคาโภคภัณฑ

ธนาคารมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ประเมินความเส่ียงดานตลาดท่ีอาจเกิดขึ้น มีการนําเครื่องมือ และ/หรือระบบที่ชวย
ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปเพ่ือชวยใหการควบคุมและติดตามความเส่ียง
ดานตลาดเปนไปอยางมีประสิทธิผล และเปนการปองกันความเสี่ยงไมใหเกินจากระดับท่ียอมรับไดสามารถดําเนินการปรับระดับ
ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมไดทันทวงที
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3.1.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจจะทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

ดานบรหิารเงนิและคาผลติภณัฑการเงนิของธนาคารเปนผูรบัผดิชอบการบริหารฐานะเงนิตราตางประเทศของธนาคารภายใตเพดาน
ความเสี่ยงที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 
3.1.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

ทัง้นีค้วามเสีย่งดานอตัราดอกเบ้ียเปนผลมาจากการจัดโครงสรางอตัราดอกเบ้ีย ลกัษณะและโครงสรางสนิทรพัย หน้ีสนิ และทนุของ
ธนาคาร ซึง่ธนาคารมกีารกาํหนดระดบัเพดานความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพ่ือการธนาคารทีย่อมรบัได โดยไดรบัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม สวนการกําหนดระดับเพดานความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการคา ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือ
หุนทุน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพย
ทางการเงิน

3.1.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีธนาคารจะไดรับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการท่ีลูกคาหรือคูสัญญาของธนาคาร
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ระบุไวตามสัญญาได

ธนาคารไดจัดใหมีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
(Credit Risk Management Policy) ธนาคารมีการจดัองคกรใหมกีารถวงดลุและตรวจสอบซึง่กนัและกนั มกีารแบงแยกหนาทีก่นัอยาง
ชัดเจนระหวางผูทําหนาที่ดานตลาด ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูที่ดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง การบริหารความเสี่ยงดาน
เครดติของธนาคารมกีารบรหิารทัง้ในระดบัรายลกูคา (Standalone Risk) และระดบั Portfolio โดยธนาคารไดพฒันาเครือ่งมอืในการ
ประเมินความเสี่ยงที่ตางกันใหเหมาะสมกับประเภทของลูกคา สําหรับลูกคานิติบุคคล ธนาคารไดพัฒนา Risk Grading Tools และ
สาํหรับลกูคาธรุกจิขนาดกลาง - ขนาดยอม ไดพฒันา SME Rating เพือ่ใชสาํหรับจดัอนัดบัความเส่ียงลูกคาสนิเช่ือธรุกิจ สาํหรับลกูคา
รายยอยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเช่ืออเนกประสงคที่ไมมีหลักประกัน (Personal Cash) และที่มีหลักประกัน (Mortgage Power) 
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ไดพัฒนาระบบ Credit Scoring ใชในการประเมินความเสี่ยงของผูกู

สวนการพจิารณาการใหสนิเชือ่นัน้ ธนาคารมคีณะกรรมการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ระดบัตาง ๆ  ซึง่แตกตางกนัไปตามขนาดของวงเงนิ
สินเช่ือ โดยจะเนนพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ โดยคํานึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงิน
ของลูกหนี้ สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเปนหลัก นอกจากนี้ธนาคารไดจัดตั้งหนวยงานสอบทานการใหสินเชื่อ ซึ่งเปน
หนวยงานอิสระเพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปรงใสและกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลคาสูงสุดของความเส่ียงดานสินเช่ือ คือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือผลขาดทุนตามท่ีแสดงไวใน
งบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน เชน การคํ้าประกันการกูยืม การค้ําประกันอื่นๆ 
และสัญญาตราสารอนุพันธ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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3.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีธนาคารไมสามารถจายหน้ีและภาระผูกพันไดเมื่อถึงกําหนดเวลา หรือ
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดทันเวลาหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการ 

สายบริหารเงินจะเปนผูรับผิดชอบการบริหารสภาพคลองของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว และ
การบริหารการลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้นีก้ารบริหารความเสีย่งดานสภาพคลองในภาพรวมอยูภายใตการควบคุมดแูลของคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งสอดสองและควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง เชน
การดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองขัน้ตํา่ตามกฎหมาย สวนตางสภาพคลอง อตัราสวนสภาพคลอง และเพดานความเสีย่งดานสภาพคลอง 
เปนตน

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดซ้ือขายคลอง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคลองเปนหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคา
ยุติธรรมตามปกติกลุมบริษัทจะตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่ถืออยูหรือหนี้สินทางการเงินที่กลุมบริษัทกําลังจะ
ออกดวยราคาเสนอซื้อปจจุบัน และวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่กลุมบริษัทกําลังจะซื้อหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอยูดวยราคา
เสนอขายปจจุบัน หากกลุมบริษัทไมสามารถหาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายในปจจุบันได กลุมบริษัทอาจใชราคาซื้อขายลาสุดเมื่อ
สถานการณทางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนอยางเปนสาระสําคัญนับจากวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดจนถึงวันที่วัดมูลคา หากบริษัททําการ
จบัคูสถานะระหวางสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน กลุมบริษทัใชราคาเฉล่ียระหวางราคาเสนอซือ้กบัราคาเสนอขายเปน
เกณฑในการประเมินมูลคายุติธรรม

สาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่มสามารถหาราคาตลาดได หรอืเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่รีาคาตลาดรองรบั แตตลาดนัน้ไมมคีณุสมบตัิ
พอทีจ่ะเปนตลาดซือ้ขายคลองเชน ความเคลือ่นไหวของราคาตลาดเกดิขึน้ไมบอยหรอืปรมิาณการซือ้ขายในตลาดมนีอยเมือ่เทยีบการ
ปริมาณของเครือ่งมือทางการเงินทีก่าํลงัวดัมลูคาอยู ทาํใหไมสามารถใชราคาตลาดเปนตวัแทนท่ีเชือ่ถือไดของมูลคายตุธิรรม กลุมบรษิทั
ตองประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาวโดยใชวิธีวัดมูลคาซ่ึงใหผลการประมาณที่นาเชื่อถือและสมเหตุสมผล 
เชน ใชวิธีการประมาณการมูลคายุติธรรมท่ีใชกันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอางอิงราคาตลาดในปจจุบันของเครื่องมือ
ทางการเงินอื่นที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ หรือใชแบบจําลองในการตีราคา
สิทธิเลือกและการวิเคราะหกระแสเงินสดในการนําการวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลดมาประยุกตใช กลุมบริษัทตองใชอัตราคิดลด
ที่เทียบเทากับอัตราผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีเงื่อนไข ลักษณะ ระยะเวลาที่เหลืออยู ความนาเชื่อถือของลูกหนี้และ
สกุลเงินที่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินมาพิจารณา

มูลคายุติธรรมของอนุพันธที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับและเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายกําหนดมูลคาโดยขึ้นอยูกับราคาตลาดที่มี
การเปดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคํานวณดวยมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีประมาณการไว มลูคายตุธิรรมของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนากาํหนดโดยใชอตัราตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
 
4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข�อสมมติฐานและการใช�ดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีตและ
ปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น

กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจ
ไมตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
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(ก)  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทไดพิจารณาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของเงินใหสินเชื่อซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุน
อันเปนผลมาจากการที่ลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการท่ีกลุมบริษัทไดประเมิน
กระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ
ที่ทําใหทราบหรือระบุไดวาจะมีการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด

(ข)  มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธทางการเงิน โดยคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ซึ่งตัวแปรที่ใชในการคํานวณมาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบี้ย ขอมูลความสัมพันธระหวางตัวแปร อัตราความ
ผันผวนของตลาด เปนตน

(ค)  การดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนไดถูกทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วา ราคาตามบัญชีอาจตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ในการพิจารณาผลตอรายการขาดทุนจากการดอยคา ซึ่งฝายบริหารเห็นวาประมาณการดังกลาวสมเหตุผล

(ง) คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
กลุมบรษิทัประเมินคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสนิรอการขายเมือ่พบวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของทรพัยสนิมมีลูคาลดลงนอยกวา
มูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของ
ทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพยสิน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอ
คาเผื่อการดอยคาได ดังนั้น การปรับปรุงคาเผ่ือการดอยคาอาจมีขึ้นในอนาคต

(จ) อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับ อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท 
โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน
หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช

(ฉ)  ประมาณการหนี้สินผลประโยชนบําเหน็จพนักงาน
ธนาคารมีขอผกูมดัในการใหผลประโยชนแกพนกังานหลังเกษียณอายุ มลูคาปจจบุนัของหน้ีสนิผลประโยชนพนกังานไดถกูรบัรูรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคํานวณมูลคามูลคายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีตองจายในอนาคตดวยอัตราคิดลด 
สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิประจําปไดรวมถึงเงินเดือน จํานวนปที่พนักงานทํางานใหธนาคาร 
ซึ่งจะไดรับเม่ือสิ้นสุดการทํางานและอัตราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ
ผลประโยชนพนักงานสุทธิ

5 การจัดการความเสี่ยงในส�วนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ
กลุมบริษทัเพือ่สรางผลตอบแทนตอผูถอืหุนและเปนประโยชนตอผูทีม่สีวนไดเสยีอืน่ และเพ่ือดาํรงไวซึง่โครงสรางของทุนทีเ่หมาะสม
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตาม
กฎหมายของธนาคารเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27
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6 รายการระหว�างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย�) 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

เมื่อมี
ระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

เมื่อมี
ระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ 2,648 - 2,648 3,829 - 3,829

ธนาคารพาณิชย 116 959 1,075 70 24,735 24,805

ธนาคารอื่น 10 - 10 6 2,000 2,006

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

  บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร 544 - 544 544 - 544

สถาบันการเงินอื่น    30 825 855 684 1 685

  รวมในประเทศ 3,348 1,784 5,132 5,133 26,736 31,869

บวก ดอกเบี้ยคางรับ - - - - 11 11

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      - (3) (3)     - (3) (3)

รายการระหวางธนาคารในประเทศสุทธิ 3,348 1,781 5,129 5,133 26,744 31,877

ตางประเทศ :

เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 698 - 698 1,067 137 1,204

เงินเยน 48 - 48 54 - 54

เงินยูโร 56 - 56 191 151 342

เงินสกุลอื่น 592     - 592 79    - 79

รายการระหวางธนาคารตางประเทศสุทธิ 1,394     - 1,394 1,391 288 1,679

รวมในประเทศและตางประเทศสุทธิ 4,742 1,781 6,523 6,524 27,032 33,556
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

เมื่อมี
ระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

เมื่อมี
ระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ 2,648 - 2,648 3,829 - 3,829

ธนาคารพาณิชย 15 1,000 1,015 28 24,735 24,763

ธนาคารอื่น - - - 1 2,000 2,001

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

  บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร 544 - 544 544 - 544

สถาบันการเงินอื่น    30 825 855 684 1 685

  รวมในประเทศ 3,237 1,825 5,062 5,086 26,736 31,822

บวก ดอกเบี้ยคางรับ - - - - 11 11

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      - (3) (3)     - (3) (3)

รายการระหวางธนาคารในประเทศสุทธิ 3,237 1,822 5,059 5,086 26,744 31,830

ตางประเทศ :

เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 698 - 698 1,067 137 1,204

เงินเยน 48 - 48 54 - 54

เงินยูโร 56 - 56 191 151 342

เงินสกุลอื่น 592     - 592 79    - 79

รายการระหวางธนาคารตางประเทศสุทธิ 1,394     - 1,394 1,391 288 1,679

รวมในประเทศและตางประเทศสุทธิ 4,631 1,822 6,453 6,477 27,032 33,509

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 545 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 547 ลานบาท) 
ตัว๋สญัญาใชเงนิดงักลาวออกโดยสถาบนัการเงนิทีถ่กูสัง่ปดกจิการและอาวลัโดยกองทนุเพือ่การฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
(“กองทุนฟนฟูฯ”) 

กองทุนฟนฟูฯ ไดเรียกคืนตั๋วสัญญาใชเงินสวนหนึ่งจํานวน 544 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 544 ลานบาท) 
เพื่อยกเลิกอาวัล เนื่องจากเห็นวาธนาคารไมมีภาระท่ีจะตองชําระภาระหน้ีสินที่เกี่ยวของแลว อยางไรก็ตาม ธนาคารยังไมไดคืน
ตัว๋สัญญาใชเงนิดงักลาวแกกองทุนฟนฟฯู เนือ่งจากธนาคารยังสงวนสทิธใินการใชสทิธเิรยีกรองจากกองทุนฟนฟูฯ หากเกดิภาระท่ีตอง
รับผิดชอบแทนในอนาคต

ณ วนัทีใ่นงบแสดงสถานะการเงิน ตัว๋สัญญาใชเงนิทีอ่าวัลโดยกองทุนฟนฟูฯ ดงักลาวยังแสดงเปนสนิทรัพยและภาระหน้ีสนิทีเ่ก่ียวของ
ยังคงแสดงเปนหนี้สินดวยจํานวนเดียวกัน 544 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 544 ลานบาท)
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7 ตราสารอนุพันธ�
7.1  ตราสารอนุพันธเพื่อคา 
มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557   พ.ศ. พ.ศ. 2556

มูลค�ายุติธรรม  มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย�
ล�านบาท

หนี้สิน
ล�านบาท

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
ล�านบาท

สินทรัพย�
ล�านบาท

หนี้สิน
ล�านบาท

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
ล�านบาท

อัตราแลกเปล่ียน 4,698 5,079 714,137 6,287 7,010 320,054

อัตราดอกเบี้ย 6,074 4,917 794,882 2,791 2,635 543,805

สินคาโภคภัณฑ      -      -         - 7 7 322

รวม 10,772 9,996 1,509,019 9,085 9,652 864,181

สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557
สดัส�วนร�อยละ

 พ.ศ. 2556
สดัส�วนร�อยละ

สถาบันการเงิน 93 87

บริษัทในกลุม 5 11

บุคคลภายนอก 2 2

รวม 100 100

 
7.2  ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
7.2.1 การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556

มูลค�ายุติธรรม  มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย�
ล�านบาท

หนี้สิน
ล�านบาท

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
ล�านบาท

สินทรัพย�
ล�านบาท

หนี้สิน
ล�านบาท

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
ล�านบาท

อัตราดอกเบี้ย 32     -    571 16     - 626

รวม 32      - 571 16      - 626
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การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรมเปนการปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ในการปองกันความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อ ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก ธนาคารรับรู กําไรหรือขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ และรายการที่มีการปองกันความเส่ียง ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาํไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิจากการปองกนัความเสีย่งในมลูคายตุธิรรม สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
ประกอบดวย

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

กําไรสุทธิจากตราสารปองกันความเสี่ยง 15 9

ขาดทุนสุทธิของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง (16) (9)

7.2.2 การปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย� 
ล�านบาท

หนี้สิน
ล�านบาท

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
ล�านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน - 247

อัตราดอกเบี้ย        - 153

รวม        - 400 7,862

การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสดใชในการปองกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเก่ียวของกับ
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ธนาคาร
ปองกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดจากการออกหุนกูดอยสทิธจิากความเสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศและความเสีย่งดาน
อัตราดอกเบี้ยโดยทํารายการ Cross Currency and Interest Rate Swap contract กับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ
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ระยะเวลาท่ีคาดวากระแสเงินสดของรายการท่ีมกีารปองกันความเสีย่ง (Hedged items) จะเกดิขึน้และมผีลกระทบตอกําไร(ขาดทนุ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดวย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

3 เดือนหรือ
น�อยกว�า 
ล�านบาท

มากกว�า 
3 เดือนถึง 1 ป�

ล�านบาท

มากกว�า 
1 ป�ถึง 5 ป�
ล�านบาท

กระแสเงินสดจาย 106 105 4,616

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารไมมีรายการตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด

8 เงินลงทุนสุทธิ
8.1  จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
มูลค�ายุติธรรม

ล�านบาท

พ.ศ. 2556
มูลค�ายุติธรรม

ล�านบาท

เงินลงทุนเพื่อคา

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,777 9,011

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,968 1,215

รวมเงินลงทุนเพื่อคา 6,745 10,226

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,648 23,494

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,771 2,530

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 683 594

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 24,102 26,618

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,731 15,605

ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 8 8

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 481 604

เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6) 104 153

รวม 24,324 16,370

หัก คาเผื่อการดอยคา (62) (64)

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 24,262 16,306
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557
ราคาทุน
ล�านบาท

 พ.ศ. 2556
ราคาทุน
ล�านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 359 390

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดตางประเทศ 9 9

รวม 368 399

หัก คาเผื่อการดอยคา (224) (224)

รวมเงินลงทุนทั่วไป 144 175

รวมเงินลงทุนสุทธิ 55,253 53,325

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดไดรวมยอดต๋ัวสัญญาใชเงิน
จากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) เพื่อชําระราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 47) จํานวนเงินประมาณ 8 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 8 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงินเปนตั๋ว
ประเภทเปลี่ยนมอืไมไดและอาวัลโดยกองทุนฟนฟูฯ

(ข) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ธนาคารมเีงินลงทนุในกองทนุรวมวายภุกัษ 1 ซึง่เปนหลกัทรพัยจดทะเบยีน เงนิลงทนุดงักลาว
มีราคาทุนจํานวน 2,500 ลานบาท ราคาตามบัญชีแสดงตามมูลคายุติธรรมจํานวน 2,665 ลานบาท กําไรจากคาเผื่อการปรับ
มลูคาจํานวน 165 ลานบาท แสดงไวในสวนของเจาของ การแสดงมูลคายุตธิรรมเปนไปตามมาตรฐานบัญชไีทยฉบับท่ี 105 เร่ือง
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนดังกลาวจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มูลคา
โครงการ 100,000 ลานบาท อายุโครงการ 10 ป โดยมีนโยบายคุมครองเงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าและไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนกอนส้ินอายุโครงการ ซึ่งธนาคารจัดเปนเงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย 

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารไดไถถอนเงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ 1 ทั้งจํานวน โดยมี กําไรจากการไถถอนเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ 1 จํานวน 271 ลานบาท

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนท่ีนําไปวางเปนหลักประกันตามท่ีกลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 41.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556

ครบกําหนด ครบกําหนด

1 ป�
ล�านบาท

1 ป� - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

1 ป�
ล�านบาท

1 ป� - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 20,456 - 20,456 500 21,057 1,861 23,418

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 481 2,091 156 2,728 39 2,282 200 2,521

รวม 481 22,547 156 23,184 539 23,339 2,061 25,939

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 3 225 7 235 1 79 5 85

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 484 22,772 163 23,419 540 23,418 2,066 26,024

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,188 18,293 250 23,731 3,855 10,688 1,062 15,605

ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย บสท. 8 - - 8 - 8 - 8

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 10 471      - 481 122 482      - 604

รวม 5,206 18,764 250 24,220 3,977 11,178 1,062 16,217

หัก คาเผื่อการดอยคา      -       -      -       - (1)       -      - (1)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ 

  กําหนดสุทธิ 5,206 18,764 250 24,220 3,976 11,178 1,062 16,216

รวมตราสารหนี้ 5,690 41,536 413 47,639 4,516 34,596 3,128 42,240

 
8.3 เงินลงทุนในกิจการที่กลุมบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุมบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวแตไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมสามารถจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1 1

ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

รวม 22 22

หัก คาเผื่อการดอยคา (12) (12)

เงินลงทุนในกิจการที่กลุมบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ 10 10
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8.4 เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีกลุมบริษัทถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนที่ชําระแลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมจําแนกตามประเภทหนวยลงทุนสรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ราคาทุน
ล�านบาท

มูลค�ายุติธรรม
ล�านบาท

ราคาทุน
ล�านบาท

มูลค�ายุติธรรม
ล�านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

หนวยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย 165 158 195 190

หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (4) (2)

หัก คาเผื่อการดอยคา (3) (3)

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 158 190

 
8.5 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานโดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

จํานวน
บริษัท

มูลค�า
ราคาทุน
ล�านบาท

ค�าเผื่อ
การปรับ
มูลค�า/
ด�อยค�า
ล�านบาท

ราคาตาม
บัญชี

ล�านบาท
จํานวน
บริษัท

มูลค�า
ราคาทุน
ล�านบาท

ค�าเผื่อ
การปรับ
มูลค�า/
ด�อยค�า
ล�านบาท

ราคาตาม
บัญชี

ล�านบาท

บริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย

  ถูกเพิกถอนจากการ

  เปนหลักทรัพยจดทะเบียน - - - - 2 - - -

บริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับ

  การดํารงอยูของกิจการและ/

  หรือมีปญหาเกี่ยวกับฐานะ

  การเงินและผลดําเนินงาน 50 42 (42) - 50 42 (42) -

ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชําระ 18 1 (1)   - 18 1 (1)   -

68 43 (43)   - 70 43 (43)   -

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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8.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้ 104 153

หัก คาเผื่อการดอยคา (62) (62)

เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 42 91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินใหสินเชื่อสามารถสรุปไดดังน้ี

 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2556

จํานวน
ราย

เงินต�น
คงค�าง

ล�านบาท

ราคาทุน
ที่รับซื้อ
ล�านบาท

ประมาณ
การ

อัตราผล
ตอบแทน 

(Yield) 
ร�อยละ

จํานวน
ราย

เงินต�น
คงค�าง

ล�านบาท

ราคาทุน
ที่รับซื้อ
ล�านบาท

ประมาณ
การ

อัตราผล
ตอบแทน

(Yield)
ร�อยละ

งบการเงินรวมและ

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้

  ที่ซื้อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19 5,857 22,948 6,996 19

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้

  ที่ซื้อมา ณ วันที่ใน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 91 1,318 104 - 104 1,373 153 -
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8.7 เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย�
ที่ลงทุน

สัดส�วนการถือหุ�น วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2557
ร�อยละ

พ.ศ. 2556
ร�อยละ

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

บริษัทยอย - ที่รวมอยูในงบการเงินรวม

บจ. ซีที คอล ติดตามหนี้ หุนสามัญ 100 100 38 38

บจ. เซ็นเตอร ออโตลีส จํากัด เชา/เชาซื้อ หุนสามัญ 100 100 1,203 1,203

บจ. เวิลดลีส ใหเชาซื้อและจําหนาย

รถจักรยานยนต หุนสามัญ 100 100 467 467

บริษัทยอย - ที่ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม

บง. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) อยูระหวางชําระบัญชี หุนสามัญ - 99 - 10

รวม 1,708 1,718

หัก คาเผื่อการดอยคา (383) (383)

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 1,325 1,335

การซื้อหุนเพื่อเพิ่มสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท เวิลดลีส จํากัด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ธนาคารไดชําระเงินเพ่ิมทุนในบริษัทเวิลดลีส จํากัด จํานวน 50 ลานบาท และเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัทเวิลดลีส จํากัดไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว

การเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด
เมือ่วันที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารครัง้ที ่7/2556 ไดมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนบริษทั เซน็เตอร 
ออโต ลสี จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอย จากทนุจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,500 ลานบาท เปนทนุจดทะเบยีน 3,500 ลานบาท บรษิทั เซน็เตอร 
ออโต ลีส จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนรอยละ 25 ของเงินเพ่ิมทุน โดยธนาคารไดชําระเงินเพ่ิมทุน จํานวน 500 ลานบาท เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย 

บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) จายคืนทุน 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุน บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติใหจายคืนทุน แกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 0.2321 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุน รวมเปนเงิน 250 ลานบาท สวนของธนาคารถือหุน 
1,067,229,773 หุน โดยไดรับคืนทุน รวมเปนเงิน 248 ลานบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติใหจายคืนทุน 
งวดสุดทายแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.0211 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุน รวมเปนเงิน 22.74 ลานบาท สวนของ 
ธนาคารถือหุน 1,067,229,773 หุน โดยไดรับคืนทุน รวมเปนเงิน 22.54 ลานบาท

ทั้งนี้ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ยังคงอยูระหวางการชําระบัญชี
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9 เงินให�สินเชื่อแก�ลูกหนี้และดอกเบ้ียค�างรับสุทธิ
9.1  จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 7,683 7,547 7,690 7,564

เงินใหกูยืม 130,700 111,508 134,140 114,441

ตั๋วเงิน 32,663 35,333 46,518 46,943

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 23,554 21,432 - -

อื่น ๆ 25 35 1 16

รวมเงินใหสินเชื่อ 194,625 175,855 188,349 168,964

สวนปรับมูลคาจากการปองกันความเสี่ยง (15) (11) (15) (11)

หัก รายไดรอตัดบัญชี (4,642) (4,757) (163) (255)

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 189,968 171,087 188,171 168,698

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 455 454 459 462

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ 190,423 171,541 188,630 169,160

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10)

  เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.- รายสินเชื่อ (3,762) (2,563) (3,231) (2,213)

  เงินสํารองสวนเกิน (2,217) (2,701) (2,217) (2,701)

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (หมายเหตุ 11) (68) (33) (68) (33)

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 184,376 166,244 183,114 164,213

9.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้

งบการเงินรวม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท 180,988 271 181,259 160,888 266 161,154

เงินดอลลารสหรัฐฯ 4,838 1,338 6,176 5,019 1,313 6,332

เงินสกุลอื่น 2,533      - 2,533 3,601     - 3,601

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 188,359 1,609 189,968 169,508 1,579 171,087
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท 179,191 271 179,462 158,499 266 158,765

เงินดอลลารสหรัฐฯ 4,838 1,338 6,176 5,019 1,313 6,332

เงินสกุลอื่น 2,533      - 2,533 3,601     - 3,601

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 188,359 1,609 188,171 167,119 1,579 168,698

9.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ปกติ
ล�านบาท

กล�าวถึง
เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ต่ํากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

สงสัย
ล�านบาท

สงสัยจะสูญ
ล�านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจ
เช�าซื้อ

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

การเกษตรและเหมืองแร 3,072 - - 2 291 - 3,365

อุตสาหกรรมการผลิตและ

  การพาณิชย 50,981 1,997 607 209 1,010 - 54,804

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 16,847 216 - - 40 - 17,103

การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 - 23,345

สินเช่ือสวนบุคคล 9,513 550 276 - 178 - 10,517

สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 45,805 837 507 458 996 - 48,603

ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้

  ตามสัญญาเชาทางการเงิน - - - - - 19,075 19,075

อื่น ๆ 12,493 157 123 89 270 24 13,156

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิ

  จากรายไดรอตัดบัญชี 159,676 5,496 1,513 825 3,359 19,099 189,968
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

ปกติ
ล�านบาท

กล�าวถึง
เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ต่ํากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

สงสัย
ล�านบาท

สงสัยจะสูญ
ล�านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจ
เช�าซื้อ

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

การเกษตรและเหมืองแร 3,004 - 191 - 127 - 3,322

อุตสาหกรรมการผลิตและ

  การพาณิชย 51,761 2,415 189 701 653 - 55,719

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 15,005 786 - 20 64 - 15,875

การสาธารณูปโภคและบริการ 19,312 1,530 3 141 552 - 21,538

สินเชื่อสวนบุคคล 8,397 429 245 2 121 - 9,194

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 35,122 517 311 206 659 - 36,815

ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้

  ตามสัญญาเชาทางการเงิน - - - - - 16,930 16,930

อื่น ๆ 11,194 168 91 65 157 19 11,694

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิ

  จากรายไดรอตัดบัญชี 143,795 5,845 1,030 1,135 2,333 16,949 171,087

    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ปกติ
ล�านบาท

กล�าวถึง
เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ต่ํากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

สงสัย
ล�านบาท

สงสัยจะสูญ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

การเกษตรและเหมืองแร 3,072 - - 2 291 3,365

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 50,981 1,997 607 209 1,010 54,804

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 16,847 216 - - 40 17,103

การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 23,345

สินเชื่อสวนบุคคล 9,513 550 276 - 178 10,517

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 45,805 837 507 458 996 48,603

อื่น ๆ 29,794 157 123 90 270 30,434

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 176,977 5,496 1,513 826 3,359 188,171
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

ปกติ
ล�านบาท

กล�าวถึง
เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ต่ํากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

สงสัย
ล�านบาท

สงสัยจะสูญ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

การเกษตรและเหมืองแร 3,004 - 191 - 127 3,322

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 51,761 2,415 189 701 653 55,719

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 15,005 786 - 20 64 15,875

การสาธารณูปโภคและบริการ 19,312 1,530 3 141 552 21,538

สินเช่ือสวนบุคคล 8,397 429 245 2 121 9,194

สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 35,122 517 311 206 659 36,815

อื่น ๆ 25,754 168 91 65 157 26,235

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 158,355 5,845 1,030 1,135 2,333 168,698

      
9.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
กลุมบริษัทสามารถจําแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดคางชําระไดดังตอไปนี้

(ก) ลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อของกลุมบริษัท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินให�
สินเชื่อ
และ

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ล�านบาท

ยอดสุทธิที่
ใช� ในการต้ัง
ค�าเผื่อหนี้

สงสัย
จะสูญ(1) 
ล�านบาท

อัตราขั้นตํ่า
ที่ใช� ในการ
ต้ังค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ
ร�อยละ

ค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ

ล�านบาท

เงินให�
สินเชื่อ
และ

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ล�านบาท

ยอดสุทธิที่
ใช� ในการต้ัง
ค�าเผื่อหนี้

สงสัย
จะสูญ(1) 
ล�านบาท

อัตราขั้นตํ่า
ที่ใช� ในการ
ต้ังค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ
ร�อยละ

ค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ

ล�านบาท

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

 - จัดชั้นปกติ 176,240 62,925 1 561 158,670 61,640 1 600

 - จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 7,817 3,961 2 55 7,945 3,607 2 71

 - จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,764 1,120 100 1,118 1,239 625 100 622

 - จัดชั้นสงสัย 1,072 606 100 572 1,281 628 100 583

 - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3,530 1,234 100 1,456 2,406 685 100 687

เงินสํารองสวนเกิน 2,217 2,701

รวม 190,423 69,846 5,979 171,541 67,185 5,264

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคา
ปจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัจากการจาํหนายหลกัประกนั แลวแตกรณ ีทัง้นีเ้ปนไปตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส.31/2551 วาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินให�
สินเชื่อ
และ

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ล�านบาท

ยอดสุทธิที่
ใช� ในการต้ัง
ค�าเผื่อหนี้

สงสัย
จะสูญ(1) 
ล�านบาท

อัตราขั้นตํ่า
ที่ใช� ในการ
ต้ังค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ
ร�อยละ

ค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ

ล�านบาท

เงินให�
สินเชื่อ
และ

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ล�านบาท

ยอดสุทธิที่
ใช� ในการต้ัง
ค�าเผื่อหนี้

สงสัย
จะสูญ(1) 
ล�านบาท

อัตราขั้นตํ่า
ที่ใช� ในการ
ต้ังค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ
ร�อยละ

ค�าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ

ล�านบาท

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

 - จัดช้ันปกติ 177,381 64,073 1 640 158,745 61,721 1 616

 - จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 5,539 1,683 2 19 5,911 1,573 2 30

 - จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 1,525 921 100 922 1,036 469 100 469

 - จัดช้ันสงสัย 826 359 100 359 1,135 483 100 483

 - จัดช้ันสงสัยจะสูญ 3,359 1,064 100 1,291 2,333 612 100 615

เงินสํารองสวนเกิน 2,217 2,701

รวม 188,630 68,100 5,448 169,160 64,858 4,914

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคา
ปจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัจากการจาํหนายหลกัประกนั แลวแตกรณ ีทัง้นีเ้ปนไปตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส.31/2551 วาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน

ในระหวางป 2556 ธนาคารไดกันสํารองเพ่ิมเติมสําหรับกลุมเงินใหสินเชื่อคุณภาพ (Performing loans) จํานวน 898 ลานบาท 
(แสดงเปนสวนหนึ่งของ “เงินสํารองสวนเกิน”) เพื่อเพิ่มการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical 
buffer) ซึ่งเปนไปตามแนวทางของ ธปท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทและธนาคารมีเงินใหสินเชื่อผิดนัดชําระจํานวน 5,773 ลานบาทและ 5,117 ลานบาท 
ตามลําดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 4,593 ลานบาท และ 4,172 ลานบาท ตามลําดับ) ที่ระงับการรับรูดอกเบี้ย

ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทยอยแยกตาม
อายุลูกหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญาไดดังนี้

ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช�าซื้อ ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556 
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ไมคางชําระหรือคางชําระไมเกิน 1 งวด 16,141 14,474 94 130

คางชําระ 2 - 3 งวด 2,278 2,034 37 40

คางชําระ 4 - 6 งวด 238 203 196 153

คางชําระ 7 - 12 งวด 247 146 213 100

คางชําระมากกวา 12 งวด 166 68 160 67

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 5 5 5 5

รวม 19,075 16,930 705 495
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9.5 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งคํานวณตามเกณฑของ ธปท.
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (เงินตน)

ธนาคาร 5,698 4,498 5,698 4,498

ธุรกิจอื่น 657 421 - -

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ตามเกณฑ ธปท. ดังกลาวขางตนไดถือปฏิบัติ
ตามประกาศ ธปท. ซึ่งกําหนดใหเงินใหสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดหมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้และเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ
ตามเกณฑ ธปท.แลว

9.6 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทยอยมีลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 18,370 ลานบาท (วันที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 16,435 ลานบาท) ซึง่สวนใหญเปนสญัญาเชาซือ้และเชาทางการเงนิสาํหรบัรถยนต และรถจกัรยานยนต
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ป และสวนใหญคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ�ายตามสัญญาเช�า

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

1 - 5 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 5 ป�
ล�านบาท

หนี้ที่ไม�ก�อ
ให�เกิดรายได�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนทั้งส้ินตามสัญญาเชา 6,983 15,241 593 737 23,554

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (1,104) (3,084) (133) (158) (4,479)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ 5,879 12,157 460 579 19,075

ตองจายตามสัญญาเชา

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (705)

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ 18,370

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ�ายตามสัญญาเช�า

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

1 - 5 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 5 ป�
ล�านบาท

หนี้ที่ไม�ก�อ
ให�เกิดรายได�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนทั้งส้ินตามสัญญาเชา 6,648 13,542 691 551 21,432

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (1,534) (2,668) (170) (130) (4,502)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้

ตองจายตามสัญญาเชา 5,114 10,874 521 421 16,930

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (495)

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ 16,435

 
9.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ลูกหน้ีที่เขาทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคาร มีจํานวนราย และภาระหน้ี
คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

จํานวนราย (ราย) 2,452 2,081

ภาระหนี้คงคาง (ลานบาท) 1,787 2,674

ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ตามท่ีกลาวขางตนสามารถจําแนกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ภาระหนี้

จํานวนราย ก�อนปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

หลังปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 2,452 1,787 1,787

รวม 2,452 1,787 1,787
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

ภาระหนี้

จํานวนราย

ก�อนปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

หลังปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 2,080 2,291 2,291

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 1 383 168

รวม 2,081 2,674 2,459

ลูกหน้ีที่ไดรับการปรับโครงสรางหน้ีตามท่ีกลาวขางตนสามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีได
ดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ภาระหนี้ ภาระหนี้

ช�วงระยะเวลาการผ�อนชําระตาม
สัญญาการปรับโครงสร�างหนี้ จํานวนราย

ก�อนปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

หลังปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท จํานวนราย

ก�อนปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

หลังปรับ
โครงสร�างหนี้

ล�านบาท

ไมเกิน 5 ป 141 697 697 188 1,483 1,268

5 - 10 ป 2,159 656 656 1,733 802 802

10 - 15 ป 31 190 190 29 122 122

เกินกวา 15 ป 121 244 244 131 267 267

รวม 2,452 1,787 1,787 2,081 2,674 2,459

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลวมีดังน้ี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556 
ล�านบาท

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 35 18

ดอกเบี้ยรับ 246 269

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางหนี้แลวทั้งสิ้นสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556 
ล�านบาท

จํานวนราย (ราย) 7,191 6,876

ภาระหนี้คงคาง (ลานบาท) 3,432 3,224

กรณปีรบัโครงสรางหนีโ้ดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการชาํระหนี ้กลุมบรษิทัไดคาํนวณมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืโดยการหามลูคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืนคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีสวนสูญ
เสียจากการปรับโครงสรางหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลคาหนี้ (PV Loss) คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 68 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 : 33 ลานบาท) ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ไวแลว 
 
นอกจากนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารอาจมสีวนสญูเสยีจากการปรบัโครงสรางหนีจ้ากการลดหนีเ้งนิตนหรอืดอกเบีย้
คางรบัหากลกูหนีส้ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของการปรบัโครงสรางหนีไ้ดจาํนวนประมาณ 0.5 ลานบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 
0.4 ลานบาท) ซึง่ธนาคาร ไดจดัใหมสีาํรองไวแลว โดยแสดงรวมเปนสวนหนึง่ของบัญชคีาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญในงบแสดงฐานะการเงิน

10  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ชั้นปกติ
ล�านบาท

ชั้นกล�าว
ถึง

เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ชั้นตํ่า
กว�า

มาตรฐาน
ล�านบาท

ชั้นสงสัย
ล�านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล�านบาท

สํารอง
ทั่วไป

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ลูกหนี้
เช�าซื้อ

ล�านบาท

รวม
ทั้งหมด
ล�านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 471 30 469 483 615 2,701 4,769 495 5,264

บวก เพิ่มระหวางป - - - - - 1,702 1,702 455 2,157

โอนมาจากคาเผื่อการปรับ

  มูลคาจากการปรับ

  โครงสรางหนี้ - - - - - 6 6 - 6

หนี้สูญรับคืน - - - - - 141 141 - 141

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (86) (2) (1,177) (10) (1,275) (245) (1,520)

    โอนไปคาเผื่อการปรับ

  มูลคาจากการปรับ

  โครงสรางหนี้ - - - - - (41) (41) - (41)

สํารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ

  เปลี่ยนชั้นหรือการ

  เปลี่ยนแปลงมูลคา

  หลักประกันหรือการโอน

  สํารองทั่วไปไปเปนสํารอง

  เฉพาะรายลูกหน้ี (4) (11) 538 (122) 1,853 (2,282) (28)    - (28)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 467 19 921 359 1,291 2,217 5,274 705 5,979
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

ชั้นปกติ
ล�านบาท

ชั้นกล�าว
ถึง

เป�นพิเศษ
ล�านบาท

ชั้นตํ่า
กว�า

มาตรฐาน
ล�านบาท

ชั้นสงสัย
ล�านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล�านบาท

สํารอง
ทั่วไป

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ลูกหนี้
เช�าซื้อ

ล�านบาท

รวม
ทั้งหมด
ล�านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 415 29 383 112 488 1,561 2,988 408 3,396

บวก เพิ่มระหวางป - - - - - 2,367 2,367 424 2,791

โอนมาจากคาเผื่อการปรับ

  มูลคาจากการปรับ

  โครงสรางหนี้ - - - - - 7 7 - 7

โอนจากรายการระหวาง

  ธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 30 30 - 30

หนี้สูญรับคืน - - - - - 86 86 - 86

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - (20) (498) (51) (63) (5) (637) (337) (974)

    โอนไปคาเผื่อการปรับ

  มูลคาจากการปรับ

  โครงสรางหนี้ - - - - - (24) (24) - (24)

สํารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ

  เปลี่ยนชั้นหรือการ

  เปลี่ยนแปลงมูลคา

  หลักประกันหรือการโอน

  สํารองทั่วไปไปเปนสํารอง

  เฉพาะรายลูกหนี้ 56 21 584 422 190 (1,321) (48)    - (48)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 471 30 469 483 615 2,701 4,769 495 5,264
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ชั้นปกติ
ล�านบาท

ชั้นกล�าว
ถึงเป�น 
พิเศษ

ล�านบาท

ชั้นตํ่ากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

ชั้นสงสัย
ล�านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล�านบาท

สํารอง
ทั่วไป

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 616 30 469 483 615 2,701 4,914

บวก เพิ่มระหวางป - - - - - 1,702 1,702

 โอนมาจากคาเผ่ือการปรับมูลคา
  จากการปรับโครงสรางหนี้

- - - - - 6 6

 หนี้สูญรับคืน - - - - - 141 141

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (86) (1) (1,177) (10) (1,274)

 โอนไปคาเผื่อการปรับมูลคา
  จากการปรับโครงสรางหนี้

- - - - - (41) (41)

สํารองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ 

   การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักประกันหรือ

   การโอนสํารองทั่วไปไปเปนสํารอง
 เฉพาะรายลูกหนี้ 24 (11) 538 (122) 1,853 (2,282)      -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 640 19 921 360 1,291 2,217 5,448

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

ชั้นปกติ
ล�านบาท

ชั้นกล�าว
ถึงเป�น
พิเศษ

ล�านบาท

ชั้นตํ่ากว�า
มาตรฐาน
ล�านบาท

ชั้นสงสัย
ล�านบาท

ชั้นสงสัย 
จะสูญ

ล�านบาท

สํารอง
ทั่วไป

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 512 29 383 112 488 1,561 3,085

บวก เพิ่มระหวางป - - - - - 2,367 2,367

 โอนมาจากคาเผ่ือการปรับมูลคา
  จากการปรับโครงสรางหนี้

- - - - - 7 7

 โอนจากรายการระหวางธนาคาร
  และตลาดเงิน

- - - - - 30 30

หนี้สูญรับคืน - - - - - 86 86

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - (20) (498) (51) (63) (5) (637)

 โอนไปคาเผื่อการปรับมูลคา
  จากการปรับโครงสรางหนี้

- - - - - (24) (24)

สํารองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ 

   การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักประกัน
 หรือการโอนสํารองท่ัวไปไปเปนสํารอง

   เฉพาะรายลูกหนี้ 104 21 584 422 190 (1,321)      -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 616 30 469 483 615 2,701 4,914
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11 ค�าเผื่อการปรับมูลค�าจากการปรับโครงสร�างหนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556 
ล�านบาท

ยอดคงเหลือตนป 33 16

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาของลูกหนี้ที่โอนมาจากบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 41 24

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาของลูกหนี้ที่โอนไปบัญชีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (6) (7)

ยอดคงเหลือปลายป 68 33

รายการตัดจาํหนายและ/หรอืการปรับบญัชคีาเผือ่การปรับมลูคาจากการปรับโครงสรางหนีจ้ะปรับปรงุโอนผานบัญชคีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

12  ทรัพย�สินรอการขายสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายไดแก ทรัพยสินท่ีไดมาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดของ
สินทรัพยที่ลูกหนี้ไดจํานองไว หรือทรัพยสินที่ไดรับจากการควบรวมกิจการท่ีไมไดใชงานและรอการขาย

งบการเงินรวม

วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

จําหน�าย
ล�านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

  อสังหาริมทรัพย

   - ประเมินโดยผูประเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857

  สังหาริมทรัพย 188 1,646 (1,441) 393

    รวม 2,208 1,681 (1,639) 2,250

อื่นๆ 34 126 (10) 150

   รวมทรัพยสินรอการขาย 2,242 1,807 (1,649) 2,400

หัก คาเผื่อการดอยคา (536) (330) 292 (574)

  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 1,706 1,477 (1,357) 1,826

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบการเงินรวม

วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

จําหน�าย
ล�านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

  อสังหาริมทรัพย

   - ประเมินโดยผูประเมินภายนอก 2,012 224 (216) 2,020

  สังหาริมทรัพย 71 1,124 (1,007) 188

    รวม 2,083 1,348 (1,223) 2,208

อื่นๆ 18 34 (18) 34

   รวมทรัพยสินรอการขาย 2,101 1,382 (1,241) 2,242

หัก คาเผื่อการดอยคา (525) (155) 144 (536)

  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 1,576 1,227 (1,097) 1,706

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

จําหน�าย
ล�านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

  อสังหาริมทรัพย

   - ประเมินโดยผูประเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857

   รวม 2,020 35 (198) 1,857

อื่นๆ 34 126 (10) 150

   รวมทรัพยสินรอการขาย 2,054 161 (208) 2,007

หัก คาเผื่อการดอยคา (456) - 31 (425)

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 1,598 161 (177) 1,582

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

จําหน�าย
ล�านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

  อสังหาริมทรัพย

   - ประเมินโดยผูประเมินภายนอก 2,012 224 (216) 2,020

   รวม 2,012 224 (216) 2,020

อื่นๆ 18 34 (18) 34

   รวมทรัพยสินรอการขาย 2,030 258 (234) 2,054

หัก คาเผื่อการดอยคา (503) (1) 48 (456)

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 1,527 257 (186) 1,598
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ธนาคารพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสนิรอการขายโดยอางอิงจากราคาประเมิน ซึง่ธนาคารไดจดัใหมกีารประเมินหรือทบทวน
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินรอการขายเปนประจําทุกปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามราคาที่
จะขายทรัพยสินดังกลาวไดจริงอาจแตกตางจากราคาประเมินดังกลาว นอกจากนั้น ธนาคารมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาในการถือ
ครองทรัพยสินรอการขายที่กําหนดโดย ธปท. ทั้งนี้ หากธนาคารไมสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ธนาคารจะตองกันสํารองเพ่ิมเติมตามเกณฑที่กําหนดของ ธปท. ฝายบริหารของธนาคารเช่ือวามูลคาท่ีแสดงในบัญชีเหมาะสมกับ
สถานการณและแผนการขายทรัพยสินรอการขายในปจจุบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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6)
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4)

อา
คา
ร

รา
คา
ทุน
เด
ิม

1,9
80

42
(7

3)
-

1,9
49

(1
,10

1)
(9

3)
66

-
(1
,12

9)
-

82
0

สว
นท
ี่ตีร
าค
าเ
พิ่ม

1,9
35

-
(2

8)
-

1,9
07

(1
,6
77

)
(2

4)
26

-
(1
,6
75

)
-

23
2

(ต
ีรา
คา
ใน
ป 
พ.
ศ.
 2

55
4)

สว
นท
ี่ตีร
าค
าล
ด
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9)

-
5

-
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4)
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4
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)
-
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-
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0)

(ต
ีรา
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ใน
ป 
พ.
ศ.
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55
4)

อุป
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5
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9
-
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)
2,
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6
(2

,3
66

)
(2

55
)

-
44

9
(2

,17
1)

(1
2)

71
3

สิน
ทร
ัพย
ระ
หว
าง
ติด
ตั้ง
แล
ะก
อส
รา
ง

18
13

4
-

(1
26

)
26

-
-

-
-

-
-

26

  
รว
ม

8,
35

8
38

5
(2

14
)

(6
04

)
7,
92

5
(5

,0
80

)
(3

68
)

88
44

9
(4

,9
11
)

(1
2)

3,
00

2
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 1
3 

 ท
ี่ดิน

 อ
าค
าร
แล
ะอุ
ปก
รณ

�สุท
ธิ 

(ต
�อ)

งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
ธน
าค
าร

รา
คา
ทุน

/ ร
าค
าป
ระ
เม
ิน

ค�า
เส
ื่อม
รา
คา
สะ
สม

ณ
 วัน

ที่
1 
มก
รา
คม

พ
.ศ

. 2
55

6
ล�า
นบ
าท

เพ
ิ่มข
ึ้น

ล�า
นบ
าท

โอ
นไ
ป

ทร
ัพ
ย�ส
ิน

รอ
กา
รข
าย

ล�า
นบ
าท

จํา
หน
�าย

/
ตัด
จํา
หน
�าย

ล�า
นบ
าท

ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว
าค
ม

พ
.ศ

. 2
55

6
ล�า
นบ
าท

ณ
 วัน

ที่
1 
มก
รา
คม

พ
.ศ

. 2
55

6
ล�า
นบ
าท

เพ
ิ่มข
ึ้น

ล�า
นบ
าท

โอ
นไ
ป

ทร
ัพ
ย�ส
ิน

รอ
กา
รข
าย

ล�า
นบ
าท

จํา
หน
�าย

/
ตัด
จํา
หน
�าย

ล�า
นบ
าท

ณ
 วัน

ที่
31

 ธ
ันว
าค
ม

พ
.ศ

. 2
55

6
ล�า
นบ
าท

ค�า
เผ
ื่อก
าร

ด�อ
ยค
�า

ล�า
นบ
าท

มูล
ค�า
สุท
ธิ

ตา
มบ
ัญ
ชี

ล�า
นบ
าท

ที่ด
ิน รา
คา
ทุน
เด
ิม

55
2

-
(8

)
-

54
4

-
-

-
-

-
-

54
4

สว
นท
ี่ตีร
าค
าเ
พิ่ม

85
3

-
(2

0)
-

83
3

-
-

-
-

-
-

83
3

(ต
ีรา
คา
ใน
ป 
พ.
ศ.
 2

55
4)

สว
นท
ี่ตีร
าค
าล
ด

(3
8)

-
-

-
(3

8)
-

-
-

-
-

-
(3

8)

(ต
ีรา
คา
ใน
ป 
พ.
ศ.
 2

55
4)

อา
คา
ร

รา
คา
ทุน
เด
ิม

2,
00

3
12

(3
5)

-
1,9

80
(1
,0
37

)
(9

3)
29

-
(1
,10

1)
-

87
9

สว
นท
ี่ตีร
าค
าเ
พิ่ม

1,9
47

-
(1
2)

-
1,9

35
(1
,6
60

)
(2

7)
10

-
(1
,6
77

)
-

25
8

(ต
ีรา
คา
ใน
ป 
พ.
ศ.
 2

55
4)

สว
นท
ี่ตีร
าค
าล
ด

(9
0)

-
11

-
(7

9)
69

4
(9

)
-

64
-

(1
5)

(ต
ีรา
คา
ใน
ป 
พ.
ศ.
 2

55
4)

อุป
กร
ณ


3,
01

3
18

2
-

(3
0)

3,
16

5
(2

,12
8)

(2
53

)
-

15
(2

,3
66

)
(1
4)

78
5

สิน
ทร
ัพย
ระ
หว
าง
ติด
ตั้ง
แล
ะก
อส
รา
ง

23
53

-
(5

8)
18

-
-

-
-

-
-

18

  
รว
ม

8,
26

3
24

7
(6

4)
(8

8)
8,
35

8
(4

,7
56

)
(3

69
)

30
15

(5
,0
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)
(1
4)

3,
26

4
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14  สินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินรวม

อายุการ
ตัดจําหน�าย

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

โอนเข�า/
(โอนออก)
ล�านบาท

ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

รายจายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร - อยูระหวางพัฒนา - 50 94 (85) - 59

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 291 53 81 (124) 301

คาสิทธิ 5 ป 2 - - - 2

  รวม 343 147 (4) (124) 362

หัก คาเผื่อการดอยคา - -

  สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 343 362

งบการเงินรวม

อายุการ
ตัดจําหน�าย

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

โอนเข�า/
(โอนออก)
ล�านบาท

ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

รายจายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร - อยูระหวางพัฒนา - 58 21 (29) - 50

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 370 24 15 (118) 291

คาสิทธิ 5 ป - 3 - (1) 2

  รวม 428 48 (14) (119) 343

หัก คาเผื่อการดอยคา - -

  สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 428 343

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

อายุการ
ตัดจําหน�าย

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

โอนเข�า/
(โอนออก)
ล�านบาท

ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

   - อยูระหวางพัฒนา - 50 94 (85) - 59

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 285 52 81 (123) 295

คาสิทธิ 5 ป 2 - - - 2

  รวม 337 146 (4) (123) 356

หัก คาเผื่อการดอยคา - -

  สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 337 356
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

อายุการ
ตัดจําหน�าย

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เพิ่มขึ้น
ล�านบาท

โอนเข�า/
(โอนออก)
ล�านบาท

ตัดจําหน�าย
ล�านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล�านบาท

รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

   - อยูระหวางพัฒนา - 58 21 (29) - 50

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 364 23 15 (117) 285

คาสิทธิ 5 ป - 3 - (1) 2

  รวม 422 47 (14) (118) 337

หัก คาเผื่อการดอยคา - -

  สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 422 337

15  ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ณ วันตนป 1,049 876 918 779

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน (99) 132 (169) 98

ภาษีเพิ่ม/(ลด) บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน (18) 41 (18) 41

ณ วันปลายป 932 1,049 731 918

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม

ประมาณการ
หนี้สิน

ล�านบาท
ผลขาดทุน
ล�านบาท

ผลแตกต�าง
ชั่วคราว
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 271 95 934 1,300

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน (1) (95) 1 (95)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 20 20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 270 - 955 1,225

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 270 335 544 1,149

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน 1 (240) 371 132

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 19 19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 271 95 934 1,300

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบการเงินรวม

กําไรจาก
มูลค�า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน

ล�านบาท

กําไรจาก
การตีราคา

สินทรัพย�เพิ่ม
ล�านบาท

ผลแตกต�าง
ชั่วคราว
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 38 - - 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 42 231 - 273

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน (15) (7) - (22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 27 224 - 251

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ
หนี้สิน

ล�านบาท
ผลขาดทุน
ล�านบาท

ผลแตกต�าง
ชั่วคราว
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 271 95 803 1,169

ลด ในกําไรหรือขาดทุน (7) (95) (63) (165)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 20 20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 264 - 760 1,024

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 270 335 447 1,052

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน 1 (240) 337 98

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 19 19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 271 95 803 1,169
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กําไรจาก
มูลค�า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน

ล�านบาท

กําไรจาก
การตีราคา

สินทรัพย�เพิ่ม
ล�านบาท

ผลแตกต�าง
ชั่วคราว
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251

เพิ่ม/(ลด) ในกําไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 38 - - 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 42 231 - 273

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน (15) (7) - (22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 27 224 - 251

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบญัชสีาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจาํนวนท่ีเปนไปไดคอนขางแนวาจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไมมีรายการขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไมไดใชยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556: 483 ลานบาท)
 
16  สินทรัพย�อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 439 447 439 447

สัญญาจายหลักประกันของตราสารอนุพันธ 2,011 2,798 2,011 2,798

สิทธิการเชา 4 9 4 9

เงินยืมทดรอง 17 19 17 17

สินทรัพยอื่นระหวางรอโอนบัญชี 106 164 106 164

คานายหนาคางรับ 52 55 52 55

ภาษีหัก ณ ที่จายคางรับ 82 91 80 89

เงินมัดจํา 86 120 80 113

ลูกหนี้กรมสรรพากร - 64 - -

คาใชจายจายลวงหนา 101 59 98 54

อื่น ๆ 503 231 345 96

รวม 3,401 4,057 3,232 3,842

หัก คาเผื่อการดอยคา (36) (36) (36) (36)

สินทรัพยอื่นสุทธิ 3,365 4,021 3,196 3,806

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

184



17  เงินรับฝาก
17.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

จายคืนเมื่อทวงถาม 2,243 2,082 2,244 2,084

ออมทรัพย 49,701 46,046 49,845 46,158

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 128,626 100,152 128,692 100,178

บัตรเงินฝาก 3,325 3,853 3,325 3,853

รวมเงินรับฝาก 183,895 152,133 184,106 152,273

17.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท 181,254 1,574 182,828 150,307 1,345 151,652

เงินดอลลารสหรัฐฯ 1,041 22 1,063 476 - 476

เงินสกุลอื่น 2 2 4 5 - 5

รวม 182,297 1,598 183,895 150,788 1,345 152,133

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท 181,465 1,574 183,039 150,447 1,345 151,792

เงินดอลลารสหรัฐฯ 1,041 22 1,063 476 - 476

เงินสกุลอื่น 2 2 4 5 - 5

รวม 182,508 1,598 184,106 150,928 1,345 152,273
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18  รายการระหว�างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

มีระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

มีระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย - 391 391 - 475 475
ธนาคารพาณิชย 78 2,125 2,203 89 37,069 37,158
ธนาคารอื่น 69 2,500 2,569 125 1,300 1,425
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
  หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 6,585 1,287 7,872 1,957 912 2,869
สถาบันการเงินอื่น 319 1,946 2,265 761 237 998
รายการระหวางธนาคารในประเทศ 7,051 8,249 15,300 2,932 39,993 42,925

ตางประเทศ :
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 499 15 514 469 802 1,271
เงินสกุลอื่น 2,423 68 2,491 603 67 670
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ 2,922 83 3,005 1,072 869 1,941

รวมในประเทศและตางประเทศ 9,973 8,332 18,305 4,004 40,862 44,866

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

มีระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

มีระยะเวลา
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย - 391 391 - 475 475
ธนาคารพาณิชย 78 2,050 2,128 89 36,444 36,533
ธนาคารอื่น 69 2,500 2,569 125 1,300 1,425
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
  หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 6,585 1,287 7,872 1,957 912 2,869
สถาบันการเงินอื่น 319 1,946 2,265 761 237 998
รายการระหวางธนาคารในประเทศ 7,051 8,174 15,225 2,932 39,368 42,300

ตางประเทศ :
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 499 15 514 469 802 1,271
เงินสกุลอื่น 2,423 68 2,491 603 67 670
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ 2,922 83 3,005 1,072 869 1,941

รวมในประเทศและตางประเทศ 9,973 8,257 18,230 4,004 40,237 44,241

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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19  หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให�แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

หุนกู 3,790 5,000

ตั๋วแลกเงิน 3,903 857

รวม 7,693 5,857

สัดสวนการทําธุรกรรมแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา
 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
สัดส�วนร�อยละ

พ.ศ. 2556
สัดส�วนร�อยละ

สถาบันการเงิน 46 14

บุคคลภายนอก 54 86

รวม 100 100

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม คือ ตั๋วแลกเงินและหุนกู มีอายุ 11 ป และ 5 ป ตามลําดับ ซึ่งมีอนุพันธแฝง
คือ callable range accrual swap สําหรับตั๋วแลกเงิน ธนาคารชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.10 ตอป ทุก 6 เดือน และสําหรับ
หุนกู ธนาคารชําระดอกเบี้ยในอัตราระหวางรอยละ 0 - 4.30 ตอป ตามการเคล่ือนไหวของดัชนีอางอิง THBFIX 6 month ชําระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดทํารายการ callable range accrual swap ที่มีเงื่อนไขตรงขาม (back-to-back) กับ CIMB 
Bank Berhad ซึ่งเปนบริษัทแม 

ในป พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง อายุ 5 ป ซึ่งมีอนุพันธแฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชําระ
ดอกเบี้ยในอัตราระหวางรอยละ 0 - 5.00 ตอป ตามการเคล่ือนไหวของดัชนีอางอิง THBFIX 6 month ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
โดยธนาคารไดทํารายการ interest rate swap กับกิจการอื่น

ในป พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝง อายุ 5 ป ซึ่งมอีนุพันธแฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคาร
ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.60 ตอป หักดวยระดับดัชนีอางอิง THBFIX 6 month ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

นอกจากนี้ธนาคารไดออกต๋ัวแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธแฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งมีอนุพันธแฝง
คือ interest rate swap มีอายุระหวาง 7 - 15 ป ชําระดอกเบ้ียครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถถอน ในอัตราระหวางรอยละ 3.77 
- 5.18 ตอป โดยธนาคารไดทํารายการ interest rate swap กับกิจการอ่ืน

ในป พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกต๋ัวแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธแฝง (accreting structured bills of exchange) อายุ 10 ป 
ซึง่มอีนพุนัธแฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบีย้ในอตัราระหวางรอยละ 0 - 6.50 ตอป ตามการเคลือ่นไหว
ของดัชนีอางอิง THBFIX 6 month ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดทํารายการ callable range accrual swap ที่มีเง่ือนไข
ตรงขาม (back-to-back) กับ CIMB Bank Berhad ซึ่งเปนบริษัทแม

187

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



20  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู�ยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ในประเทศ
ล�านบาท

ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุน

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุน มูลคาตราไว

  จํานวน 2,500 ลานบาท ครบกําหนดป พ.ศ. 2562 - - - 62 2,525 2,587

หุนกูระยะสั้น

หุนกูระยะสั้นครบกําหนดป พ.ศ. 2558

  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.23 - 2.99 ตอป 12,863 - 12,863 20,702 - 20,702

หุนกูดอยสิทธิ

ตราสารหนี้ดอยสิทธิครบกําหนดป พ.ศ. 2546 544 - 544 544 - 544

ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคาตราไว 400 ลานริงกิต

  ครบกาํหนดป พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบ้ียรอยละ 5.60 ตอป - 3,770 3,770 - - -

ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคาตราไว 3,000 ลานบาท

  ครบกําหนดป พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบ้ียรอยละ 5.35 ตอป 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคาตราไว 3,000 ลานบาท

  ครบกาํหนดป พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

หุนกูที่มีอนุพันธแฝง

หุนกูที่มีอนุพันธแฝง 313 - 313 108 - 108

19,720 3,770 23,490 27,416 2,525 29,941

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบกําหนดเม่ือทวงถาม อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
1.70 - 2.95 ตอป

1,022 - 1,022 4,265 - 4,265

ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
2.00 - 2.75 ตอป

- - - 3,501 - 3,501

1,022 - 1,022 7,766 - 7,766

 รวม 20,742 3,770 24,512 35,182 2,525 37,707

หัก สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป (14,742) - (14,742) (29,120) - (29,120)

เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ 6,000 3,770 9,770 6,062 2,525 8,587

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีหุนกูดอยสิทธิคงเหลือจํานวน 544 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 
544 ลานบาท) ที่ไดรับโอน ณ วันควบรวมกิจการ 

(ข) ในวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารไดออกตราสารหนีด้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลายทนุทีส่ะสมดอกเบีย้จายจาํนวน 2,500,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย หนวยละ 1,000 บาท รวมเปนหุนกูดอยสิทธิที่เสนอขาย 2,500 ลานบาท 
อายุหุนกู 10 ป วันครบกําหนด 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 สามารถไถถอนกอนกําหนดไดหลังจากปที่ 5 อัตราดอกเบ้ียคงที่
รอยละ 5.25 สําหรับ 5 ปแรก และรอยละ 6.75 ในปที่ 6-10 ชําระดอกเบ้ียทุกวันท่ี 27 มีนาคม และวันท่ี 27 กันยายน 
(ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิ)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ตราสารหนี้ดอยสิทธิดังกลาว สามารถไถถอนกอนกําหนดได ในกรณีดังนี้
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีที่ใหผูออกหุนกูตองรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น
2. กรณีที่หุนกูไมสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได

ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณีผูออกหุนกูจะตองไดรับอนุญาตใหไถถอนจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน
 
 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดไถถอนตราสารหน้ีดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนท่ีสะสมดอกเบ้ียจายจํานวน 2,500 

ลานบาท ครบกําหนด 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยธนาคารสามารถไถถอนกอนกําหนดได (ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนด
สิทธิ) ธนาคารไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเปนลายลักษณอักษร ตามหนังสือเลขที่ ฝกก.(02) 53/2557 การ
ขออนุญาตไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนท่ีสะสมดอกเบี้ยจายสกุลเงินบาท

(ค) ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผูถือไมมีหลักประกันมีผูแทนผูถือหุนกูเพ่ือขาย
ใหกับผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบันจํานวน 3,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 
1,000 บาท รวมเปนหุนกูดอยสิทธิ 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป ตลอดอายุหุนกู ชําระดอกเบ้ียทุก
หกเดือน หุนมีอายุ 10 ป ครบกําหนด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน ธนาคารมีสิทธิไถถอน
กอนวันครบกําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ป โดยตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทย

 ธนาคารไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเปนลายลักษณอักษรตามหนังสือที่ฝกก. (02) 808/2554ใหสามารถนับหุน
กูดอยสิทธิดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2

(ง) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผูถือไมมีหลักประกันใหกับสถาบันการเงิน และ
นักลงทุน รายใหญจํานวน 3,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวม
เปนหุนกูดอยสิทธิ 3,000 ลานบาท อตัราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุนมีอายุ 10 ป ครบกําหนด 
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมีสิทธิไถถอนกอนวันครบกําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ป โดยตองไดรับความเห็น
ชอบเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทย

 ธนาคารไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเปนลายลักษณอักษรตามหนังสือที่ฝกก. (02) 1269/2555 ใหสามารถนับ
หุนกูดอยสิทธิดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2

(จ)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีหุนกูระยะส้ัน จํานวน 12,863 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556: 20,702 
ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยคงท่ีและชําระดอกเบ้ีย ณ วันครบกําหนดไถถอน

(ฉ)  เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสทิธจิาํนวน 400 ลานเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุนกูดอย
สิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ราคาเสนอขาย หนวยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 
จํานวน 4,000,000 หนวย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป ตลอดอายุหุนกู ชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุนกูมีอายุ 10 ป 
ครบกําหนด ในป พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิไถถอนกอนวันครบกําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ป โดยตองไดรับความเห็นชอบ
เปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทย

  ธนาคารไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเปนลายลักษณอักษรตามหนังสือท่ีฝกก.(02) 453/2557 ใหสามารถนับ
หุนกูดอยสิทธิดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2
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(ช)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมหีุนกูทีม่อีนพุนัธแฝงจาํนวน 313 ลานบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 108 ลานบาท) 
สรุปไดดังนี้

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารมีหุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่ไมไดกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยอางอิงการ
เคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ (USD/CNH) จาํนวน 108 ลานบาท มอีาย ุ6 เดอืนนบัจากวนัทีอ่อกหุนกู 
โดยธนาคารจะจายดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6 ตอป ณ วันครบกําหนด ถาระดับของดัชนีอางอิง USD/CNH อยูตํ่ากวาหรือ
เทากับรอยละ 99.5 ของดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CN และธนาคารจะจายดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 0 ตอป ณ วัน
ครบกําหนด ถาระดับของดัชนีอางอิง USD/CNH อยูสูงกวารอยละ 99.5 ของดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH ผูลงทุน
สามารถขอไถถอนหุนกูไดในราคาตลาดหลังจาก 3 เดือน นับจากวันท่ีออกหุนกู โดยธนาคารจะรับประกันเงินตนเต็มจํานวน
ใหแกผูลงทุน ณ วันครบกําหนด หากผูลงทุนถือจนครบกําหนด

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูอนุพันธโดยอางอิงการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ (USD/CNH Spot Fixing Rate) จํานวน 124 ลานบาท มีอายุ 6 เดือนนับจากวันท่ีออกหุนกู โดยธนาคารจะ
จายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป ณ วันครบกําหนด ถาอัตราแลกเปล่ียน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูตํ่ากวาหรือ
เทากับรอยละ 99.75 ของดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจายดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 0 ตอป ณ วันครบกําหนด ถาอัตราแลกเปล่ียน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูสูงกวารอยละ 99.75 ของดชันี
อางอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate ผูลงทุนสามารถขอไถถอนหุนกูไดในราคาตลาดหลังจาก 90 วัน นับจาก
วันที่ออกหุนกู โดยธนาคารจะรับประกันเงินตนเต็มจํานวนใหแกผูลงทุน ณ วันครบกําหนด หากผูลงทุนถือจนครบกําหนด

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูอนุพันธโดยอางอิงการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ (USD/CNH Spot Fixing Rate) จํานวน 149 ลานบาท มีอายุ 1 ปนับจากวันท่ีออกหุนกู โดยธนาคารจะจาย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป ณ วันครบกําหนด ถาอัตราแลกเปล่ียน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูตํ่ากวาหรือเทากับ
รอยละ 99.00 ของดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจายดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 0 
ตอป ณ วันครบกําหนด ถาอัตราแลกเปล่ียน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูสูงกวารอยละ 99.00 ของดัชนีอางอิง ณ วัน
เริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate ผูลงทุนสามารถขอไถถอนหุนกูไดในราคาตลาดหลังจาก 6 เดือน นับจากวันที่ออก
หุนกู โดยธนาคารจะรับประกันเงินตนเต็มจํานวนใหแกผูลงทุน ณ วันครบกําหนด หากผูลงทุนถือจนครบกําหนด

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดออกหุนกูอนุพันธ (Maxi Precious Shark Fin Bearish Gold Derivatives 
Debentures) จํานวน 40 ลานบาท อายุ 6 เดือน โดยใหผลตอบแทน ณ วันครบกําหนดอายุ ตามการเคล่ือนไหวของปจจัย
อางอิง (ราคาปดของทองคําในชวงเชา “GOLD-A.M.FIX”) ผูลงทุนสามารถขอไถถอนหุนกูไดหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่
ออกหุนกู โดยธนาคารจะรับประกันเงินตนเต็มจํานวนใหแกผูลงทุน ณ วันครบกําหนด หากผูลงทุนถือจนครบกําหนด

 
21  ประมาณการหนี้สิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรอง 33 35 33 35

สํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 192 282 192 282

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน 1,124 1,065 1,087 1,036

สํารองสําหรับรับซื้อคืนลูกหนี้ - 20 - 20

  รวมประมาณการหนี้สิน 1,349 1,402 1,312 1,373

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินบําเหน็จที่ใหเฉพาะพนักงานท่ีเปนพนักงานสหธนาคารเดิมที่ปฏิบัติงานอยูกับธนาคารจํานวน 
463 คน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 491 คน) ซึ่งเปนภาระผูกพันท่ีไมไดจัดตั้งกองทุนรับไว เปนสวนหน่ึงของประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชนของพนักงาน 1,124 1,065 1,087 1,036

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน 1,124 1,065 1,087 1,036

การเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ยอดยกมาตนป 1,065 1,092 1,036 1,069

ตนทุนบริการปจจุบัน 85 20 79 15

ตนทุนดอกเบี้ย 42 9 40 8

หัก ผลประโยชนบําเหน็จพนักงานจายในระหวางป (68) (56) (68) (56)

ยอดคงเหลือสิ้นป 1,124 1,065 1,087 1,036

คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน 85 20 79 15

ตนทุนดอกเบี้ย 42 9 40 8

  รวม 127 29 119 23
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สมมติฐานที่สําคัญตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีใชในการคํานวณ สรุปไดดังนี้

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

อัตราคิดลด รอยละ 3.25 รอยละ 4.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน รอยละ 5.0 รอยละ 5.0 

อัตราการตายกอนเกษียณอายุ รอยละ 75.00 ของ รอยละ 75.00 ของ 

Thai Mortality Ordinary Table 2008 Thai Mortality Ordinary Table 2008

อัตราการทุพพลภาพ รอยละ 10.00 รอยละ 10.00 

ของอัตราการตายกอนเกษียณอายุ ของอัตราการตายกอนเกษียณอายุ

อัตราการถอนเงินกอนเกษียณอายุ พนักงานที่มีสิทธิไดรับ เงินบําเหน็จ:   
รอยละ1.91

พนักงานท่ีมีสิทธิไดรับ เงินบําเหน็จ:   
รอยละ1.91

ของ Thai Withdrawal Table ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอื่น (นอกจากคนท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จ): รอยละ 75 

พนักงานอื่น (นอกจากคนท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จ): รอยละ 75

ของ Thai Withdrawal Table ของ Thai Withdrawal Table

เกษียณอายุ อายุ 60 ป อายุ 60 ป

22  หนี้สินอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ 1,351 1,618 1,351 1,618

เจาหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 253 398 253 398

หนี้สินอื่นระหวางรอการโอนบัญชี 380 799 380 799

ดอกเบี้ยคางจาย 782 767 782 767

คานายหนารอตัดจําหนาย 243 291 243 291

คาใชจายคางจาย 1,313 1,144 1,193 1,036

อื่นๆ 570 636 354 372

รวม 4,892 5,653 4,556 5,281

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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23  ทุนเรือนหุ�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

จํานวนหุ�น
ล�านหุ�น

จํานวนเงิน
ล�านบาท

จํานวนหุ�น
ล�านหุ�น

จํานวนเงิน
ล�านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันตนป 

- หุนสามัญ 26,106 13,053 26,106 13,053

ลดหุน (5,021) (2,511) - -

ณ วันปลายป 21,085 10,542 26,106 13,053

ทุนที่ออกและชําระแลว

ณ วันตนป 

- หุนสามัญ 21,085 10,542 21,085 10,542

ออกหุนใหม - - - -

ณ วันปลายป 21,085 10,542 21,085 10,542

เม่ือวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุใหญสามญัผูถอืหุน มมีตอินมุตัลิดทนุจดทะเบยีนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท 
เปน 10,542,439,013 บาท โดยวิธตีดัหุนสามัญจดทะเบียนทีจ่าํหนายไมไดและท่ียงัมไิดนาํออกจําหนาย จาํนวน 5,020,617,583 หุน 
มูลคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนจํานวน 2,510,308,791 บาท 

24  องค�ประกอบอ่ืนของส�วนเจ�าของ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 1,095 1,119

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนสุทธิ 279 38

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 7 -

สวนตํ่าจากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารปองกันความเสี่ยง

  สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (149) -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของสวนของเจาของ (245) (231)

รวม 987 926
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(ก) สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว
จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ยอดคงเหลือตนป 1,119 1,155

หัก ตัดจําหนาย (24) (36)

ยอดคงเหลือปลายป 1,095 1,119

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได

(ข) สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ตราสารหนี้ 236 134

ตราสารทุน 91 -

  รวม 327 134

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ตราสารหนี้ - (49)

ตราสารทุน (48) (47)

  รวม (48) (96)

  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนสุทธิ 279 38

25  สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสํารองดังกลาว
ไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมมีติใหจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมจํานวน 
38.30 ลานบาท

เมือ่วนัท่ี 21 สงิหาคม พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดมมีติใหจดัสรรเงนิกําไรสทุธเิปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจํานวน 
31.00 ลานบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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เม่ือวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติใหจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมจํานวน 
58.60 ลานบาท

เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดมมีตใิหจดัสรรเงนิกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายเพิม่เตมิจํานวน 
25.90 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีทุนสํารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้น 341.30 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 
272 ลานบาท)
 
26  เงินป�นผลจ�าย
เม่ือวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2556 ในอัตราหุนละ 0.01 
บาท เปนจํานวนเงิน 210.84 ลานบาท โดยไดจายในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2555 ในอัตราหุน
ละ 0.005 บาท เปนจํานวนเงิน 105.42 ลานบาท โดยไดจายในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

27  เงินกองทุนที่ต�องดํารงไว�ตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุน คือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและการดํารงเงินกองทุน
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบดวย

 

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

อัตราส�วน
เงินกองทุน

ต�อสินทรัพย�เสี่ยง
ร�อยละ

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

อัตราส�วน
เงินกองทุน

ต�อสินทรัพย�เสี่ยง
ร�อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนชําระแลว 10,542 10,542

สวนเกินกวามูลคาหุนสามัญ 3,868 3,868

เงินสํารองตามกฎหมาย 341 272

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 6,158 5,020

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของและสํารองอ่ืนๆ 737 835

รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1 (682) (918)

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 20,964 9.91 19,619 9.91

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุนกูดอยสิทธิระยะยาวและหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 10,070 7,650

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ 641 619

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 10,711 5.07 8,269 4.17

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 31,675 14.98 27,888 14.08

ธนาคารดาํรงเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเกีย่วกบัการกาํกับดแูลเงนิกองทนุภายใตหลกัเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย เกี่ยวกับการกํากับดูแลเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III และจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยและเรื่องหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
 
28  การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 
แผนการใหหุนทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เปนแผนการใหหุนทุนแกพนักงานของธนาคารซ่ึงเร่ิมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะใหหุนสามัญของ CIMB 
Group Holdings Berhad บริษัทใหญของกลุมบริษัท CIMB แกพนักงานที่เขาเงื่อนไข 

ผูมีสิทธิตาม EOP จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะ
ออกหุนตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งจะเปนไปตามเงื่อนไขในการจางงานอยางตอเนื่อง

หากมีการเลิกจางพนักงานที่ไมใชการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตาย หุนคงเหลอืที่ยังไมไดจัดสรรแกพนักงานจะถูกจําหนาย
ในราคาตลาดสําหรับหุนที่ออกกอน พ.ศ. 2557 จะบริจาคใหแกมูลนิธิ CIMB ในประเทศมาเลเซียในนามของพนักงาน ในขณะ
ที่หุนที่ออกในป พ.ศ. 2557 รายไดจากการขายจะถูกสงกลับไปยังธนาคาร ถามีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของ
พนักงานที่มีหุนคงเหลือยังไมไดจัดสรร หุนตามสิทธิจะถูกจัดสรรแกพนักงานหรือผูไดรับผลประโยชนที่กําหนดในวันท่ีมีการเลิกจาง
หรือทุพพลภาพหรือตาย

มลูคายตุธิรรมถวัเฉลีย่ของหุนทุน ซึง่ถกูซ้ือในชวงเวลาทีก่าํหนดกอนหนาเพือ่ใหแกพนักงานทีเ่ขาเงือ่นไขตามแผนการใหหุนทนุเทากบั 
MYR 7.15 ตอหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : MYR 7.79 ตอหุน)

การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหว ของจํานวนหุนสามัญตามแผนการใหหุนทุน มีดังนี้:

จํานวนหุ�น
ตามแผนการให�หุ�นทุน

พ.ศ. 2557
พันหน�วย

พ.ศ. 2556
พันหน�วย

ยอดคงเหลือตนป 88 49

ใหสิทธิเพิ่มระหวางป 280 60

ใชสิทธิระหวางป (48) (21)

  ยอดคงเหลือปลายป 320 88

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารกันสํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑและบันทึกคาใชจายเปนจํานวน 
11.1 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 3.4 ลานบาท)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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29  ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต�างประเทศ
29.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม

 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยรวม 270,097 4,047 274,144 274,979 4,683 279,662

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,129 1,394 6,523 31,876 1,680 33,556

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 9,876 928 10,804 7,763 1,338 9,101

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 55,126 127 55,253 53,249 87 53,336

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 182,777 1,599 184,376 164,665 1,579 166,244

เงินรับฝาก 182,297 1,598 183,895 150,788 1,345 152,133

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 15,300 3,005 18,305 43,712 1,154 44,866

หนี้สินตราสารอนุพันธ 8,679 1,718 10,397 8,139 1,513 9,652

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 20,742 3,770 24,512 35,182 2,525 37,707

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยรวม 269,399 4,047 273,446 273,679 4,683 278,362

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,060 1,393 6,453 31,830 1,679 33,509

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 9,876 928 10,804 7,763 1,338 9,101

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 56,451 127 56,578 54,573 87 54,660

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 181,515 1,599 183,114 162,634 1,579 164,213

เงินรับฝาก 182,508 1,598 184,106 150,928 1,345 152,273

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 15,225 3,005 18,230 43,087 1,154 44,241

หนี้สินตราสารอนุพันธ 8,679 1,718 10,397 8,139 1,513 9,652

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 20,742 3,770 24,512 35,182 2,525 37,707
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29.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

รายไดดอกเบี้ย 13,838 89 13,927 12,269 107 12,376

คาใชจายดอกเบี้ย (5,960) (79) (6,039) (5,663) (188) (5,851)

รายได (คาใชจาย) 

  ดอกเบี้ยสุทธิ 7,878 10 7,888 6,606 (81) 6,525

รายไดคาธรรมเนียมและ บริการสุทธิ 1,339 - 1,339 1,258 - 1,258

สวนแบงกําไรจากการบริหาร

  สินทรัพยดอยคุณภาพของ

  บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - 1,101 - 1,101

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,279 - 1,279 1,362 - 1,362

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (7,140) - (7,140) (6,095) - (6,095)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

  และ ขาดทุนจากการดอยคา (2,130) - (2,130) (2,744) - (2,744)

กําไร (ขาดทุน) จากการ  

  ดําเนินงานกอนภาษีเงินได 1,226 10 1,236 1,488 (81) 1,407

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ
ล�านบาท

ธุรกรรม
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

รายไดดอกเบี้ย 12,372 89 12,461 10,921 107 11,028

คาใชจายดอกเบี้ย (5,950) (79) (6,029) (5,607) (188) (5,795)

รายได (คาใชจาย) 

  ดอกเบี้ยสุทธิ 6,422 10 6,432 5,314 (81) 5,233

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 940 - 940 940 - 940

สวนแบงกําไรจากการบริหาร

  สินทรัพยดอยคุณภาพของ

  บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - 1,101 - 1,101

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,228 - 1,228 1,227 - 1,227

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (5,710) - (5,710) (4,950) - (4,950)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

  และ ขาดทุนจากการดอยคา (1,703) - (1,703) (2,367) - (2,367)

กําไร (ขาดทุน) จากการ

  ดําเนินงานกอนภาษีเงินได 1,177 10 1,187 1,265 (81) 1,184

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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30  รายได�ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 151 283 151 283

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 169 167 169 167

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,366 1,257 1,366 1,257

เงินใหสินเชื่อ 10,053 8,762 10,767 9,317

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,180 1,903 - -

อื่นๆ 8 4 8 4

   รายไดดอกเบี้ย 13,927 12,376 12,461 11,028

31 ค�าใช�จ�ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เงินรับฝาก 3,921 3,636 3,923 3,637

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 340 434 328 377

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 17 15 17 15

เงินนําสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 911 776 911 776

ตราสารหนี้ที่ออก

   - หุนกูดอยสิทธิ 354 459 354 459

   - อื่นๆ 485 519 485 519

อื่นๆ 11 12 10 12

   คาใชจายดอกเบี้ย 6,039 5,851 6,028 5,795

199

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



32  รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน 115 127 116 143

รายไดคาธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต 109 121 109 121

รายไดจากการเปนนายหนาขายประกัน 562 509 386 362

รายไดคาธรรมเนียมจัดการ 97 154 97 154

อื่นๆ 665 487 528 380

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,548 1,398 1,236 1,160

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ

คาธรรมเนียมในการติดตามหนี้ 65 27 184 130

คาธรรมเนียมตูเอทีเอ็มจาย 38 37 37 37

อื่นๆ 106 76 75 53

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 209 140 296 220

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,339 1,258 940 940

33  กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค�าและปริวรรตเงินตราต�างประเทศ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

กําไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

  ดานอัตราแลกเปลี่ยน 667 1,181

ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย 1,037 (514)

ตราสารหนี้ 101 47

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 1,805 714

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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34 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให�แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม ประกอบดวยรายการดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

  ตั๋วแลกเงิน (709) 54

  หุนกู (192) (35)

ดอกเบี้ยจาย (193) (120)

รวม (1,094) (101)

35 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

กําไรจากการขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย 317 318 317 318

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 1 3 1 3

เงินลงทุนทั่วไป - 5 - 5

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 104 12 -

กําไรจากการขายสุทธิ 330 430 330 326

ขาดทุนจากการดอยคา

เงินลงทุนทั่วไป - (9) - (9)

ขาดทุนจากการดอยคาสุทธิ - (9) - (9)

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 330 421 330 317
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36  รายได�จากการดําเนินงานอื่นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4 2 3 1

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย - - 16 27

รายไดจากหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 41 28 - -

รายไดรับจากเงินปนผล 51 167 51 167

รายไดอื่น 142 131 117 102

   รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 238 328 187 297

37 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด�อยค�า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 2,095 2,726 1,668 2,349

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 35 18 35 18

   รวม 2,130 2,744 1,703 2,367

38 ภาษีเงินได�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดงวดปจจุบันสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับงวด 149 46 77 -

รวมภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 149 46 77 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:

รายการที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว 3 (369) 74 (338)

ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใชได 95 240 95 240

รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 98 (129) 169 (98)

รวมคาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 247 (83) 246 (98)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ภาษเีงนิไดสาํหรบักาํไรกอนหกัภาษีของกลุมบริษทัมยีอดจํานวนเงินทีแ่ตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชคีณูกบัภาษีของประเทศ
ที่ธนาคารตั้งอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

กําไรกอนภาษี 1,236 1,407 1,187 1,184

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 20 242 251 237 237

ผลกระทบ :

รายไดที่ไมตองเสียภาษี (16) (142) (16) (142)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี 19 53 18 52

ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปน

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - (245) - (245)

การปรับปรุงอื่น 2 - 7 -

รวมคาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 247 (83) 246 (98)

อตัราภาษเีงนิไดถวัเฉลีย่ถวงนํา้หนกัสาํหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร พ.ศ. 2557 เปนรอยละ 20 และรอยละ 21 
ตามลําดับอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร พ.ศ. 2556 เปนรอยละ -6 และ
รอยละ -8 ตามลําดับ การลดลงเกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดที่เพิ่ม/(ลด) ที่เกี่ยวของกับองคประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ก�อนภาษี
ล�านบาท

ภาษี
เพิ่ม / (ลด)
ล�านบาท

หลังภาษี
ล�านบาท

ก�อนภาษี
ล�านบาท

ภาษี
เพิ่ม / (ลด)
ล�านบาท

หลังภาษี
ล�านบาท

กําไรจากมูลคายุติธรรม:

ที่ดินและอาคาร (112) 22 (90) (49) 10 (39)

สินทรัพยรอการขาย 88 (18) 70 14 (3) 11

การปองกันความเส่ียง

  กระแสเงินสด (150) 30 (120) - - -

เงินลงทุนเผื่อขาย 241 (48) 193 (168) 33 (135)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 67 (14) 53 (203) 40 (163)

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 149 46

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 98 (129)

247 (83)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ก�อนภาษี
ล�านบาท

ภาษี
เพิ่ม / (ลด)
ล�านบาท

หลังภาษี
ล�านบาท

ก�อนภาษี
ล�านบาท

ภาษี
เพิ่ม / (ลด)
ล�านบาท

หลังภาษี
ล�านบาท

กําไรจากมูลคายุติธรรม:

ที่ดินและอาคาร (112) 22 (90) (49) 10 (39)

สินทรัพยรอการขาย 88 (18) 70 14 (3) 11

การปองกันความเสี่ยง

  กระแสเงินสด (150) 30 (120) - - -

เงินลงทุนเผื่อขาย 241 (48) 193 (168) 33 (135)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 67 (14) 53 (203) 40 (163)

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 77 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 169 (98)

246 (98)

นอกจากนี้ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 4.9 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 7.1 ลานบาท) ไดถูกโอนมาจากสวน
เกนิทนุอืน่ไปยังกาํไรสะสม โดยการโอนนีเ้กดิจากภาษเีงนิไดรอการตดับญัชขีองผลแตกตางกนัระหวางคาเสือ่มราคาจรงิและคาเสือ่ม
ราคาที่คํานวณจากราคาทุนเดิมของอาคาร 
 
39 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบรษิทัและพนักงานไดรวมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสาํรองเล้ียงชพีตามพระราชบัญญตักิองทนุสาํรองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 ซึง่
ประกอบดวยเงินทีพ่นกังานสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดอืนพนักงาน และเงินทีธ่นาคารและบริษทัยอยจายสมทบ
ใหในอตัรารอยละ 5 และจายใหพนกังานในกรณทีีอ่อกจากงานตามเงือ่นไขท่ีระบไุวในขอบงัคบักองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะถูกจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
วาดวยกองทุนดังกลาว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนประมาณ 
108 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 98 ลานบาท) เฉพาะธนาคาร 94 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 82 ลานบาท)

40  กําไรต�อหุ�น
กาํไรตอหุนทีแ่สดงไวในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคาร เปนกาํไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน ซึง่คาํนวณ
โดยการหารกําไรสุทธสิาํหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกท่ีอยูในระหวางป (หมายเหตุ 23)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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41 ทรัพย�สินที่ติดภาระผูกพัน
41.1 ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน

กลุมบริษทัไดนาํทรัพยสนิของกลุมบรษิทั เชน เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัรรฐับาล พนัธบัตรรฐัวสิาหกิจเปนตนไปวางเปนหลกัประกนั
ในเรื่องดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

สําหรับหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 36,436

สําหรับการใชไฟฟา 7 7

  รวม 7 36,443

41.2 ทรัพยสินที่ติดภาระผูกพัน
ธนาคารมีเงินลงทุนประเภทหุนทุนของบริษัทแหงหนึ่งซึ่งแสดงไวเปนเงินลงทุนระยะยาวที่ไดมาจากการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งภายใต
สัญญาปรับโครงสรางหน้ีไดกําหนดใหธนาคารจําหนายเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงภายใน 1 ป ถึง 10 ปนับจากวันที่
กําหนดในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 เงินลงทุนดังกลาวมีมูลคาตามบัญชีสทุธิจาก
คาเผื่อการดอยคาจํานวน 1 บาท 

นอกจากน้ีธนาคารยังมทีรพัยสนิรอการขายซ่ึงมขีอจาํกดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ป นบัจากวันทีก่าํหนดในสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ทรัพยสินรอการขายดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 จํานวน 392 ลานบาท และ 
392 ลานบาท ตามลําดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ทรัพยสินท่ีติดภาระผูกพันมีดังนี้

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ป�ที่พ�นกําหนด

จํานวน
บริษัท

มูลค�า
ราคาทุน
ล�านบาท

จํานวน
บริษัท

มูลค�า
ราคาทุน
ล�านบาท

พ.ศ. 2556 เปนตนไป 3 392 3 392

  ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน 3 392 3 392
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42  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
42.1 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีภาระผูกพันท่ีมีสาระสําคัญดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตราต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตราต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงินและคํ้าประกันการกูยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน (1) 96 - 96 993 - 993

การคํ้าประกันการกูยืมเงิน 5 - 5 5 - 5

รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและคํ้าประกันการกูยืมเงิน 101 - 101 998 - 998

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 13 592 605 - 569 569

เล็ตเตอรออฟเครดิต :

เล็ตเตอรออฟเครดิต 69 1,610 1,679 22 2,591 2,613

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา

- สัญญาซื้อ - 308,427 308,427 - 132,662 132,662

- สัญญาขาย - 260,867 260,867 - 120,208 120,208

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ - 56,243 56,243 - 22,038 22,038

- สัญญาขาย - 89,874 89,874 - 36,863 36,863

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบ้ียคงที่ 350,389 28,231 378,620 254,347 17,351 271,698

- รับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 324,717 92,017 416,734 231,952 46,608 278,560

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราตางประเทศ

- ขายสิทธิที่จะซื้อ - 33 33 - - -

- ขายสิทธิที่จะขาย - 2,477 2,477 - 4,121 4,121

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 4,046 4,046 - 4,145 4,145

- ซื้อสิทธิที่จะขาย - 33 33 - 16 16

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย 100 - 100 - - -

สินคาโภคภัณฑ

- สัญญาซื้อ - - - - 161 161

- สัญญาขาย - - - - 161 161
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตราต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตราต�าง
ประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 16,961 - 16,961 15,894 - 15,894

เงินลงทุน

- สัญญาซื้อ 2,640 - 2,640 2,907 - 2,907

- สัญญาขาย 4,126 - 4,126 3,677 - 3,677

ภาระผูกพันอื่น :

การคํ้าประกันอื่น 8,030 366 8,396 9,112 929 10,041

  ภาระผูกพันอื่น 706,963 842,614 1,549,577 517,889 385,263 903,152

  รวมภาระผูกพัน 707,146 844,816 1,551,962 518,909 388,423 907,332

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารมีภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยจํานวน 500 ลานบาท 

42.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองคดีในศาลในฐานะจําเลย 
ซึ่งสวนใหญจะเปนคดีละเมิดฟองเรียกรองคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารเช่ือวาเม่ือคดีสิ้นสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
ธนาคาร และบริษัทยอย สรุปไดดงัตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ทุนทรัพยในคดีที่กลุมบริษัทถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรง 305 577

ทุนทรัพยในคดีที่กลุมบริษัทถูกฟองในฐานะจําเลยรวม

  - ทุนทรัพยเฉพาะสวนในคดีที่สามารถระบุไดวาเปนสวนของกลุมบริษัท 328 1,189

  - ทุนทรัพยในคดีที่ไมสามารถระบุไดวาเปนสวนของกลุมบริษัท 24,578 24,589

  รวม 25,211 26,355

ในสวนของคดีฟองรองดงักลาว สวนหนึง่จาํนวน 24,500 ลานบาทเปนคดทีีธ่นาคารถกูฟองเปนจาํเลยรวมกบั บสท. และธนาคารอืน่ 
ซึ่งลูกหนี้ไดฟองรองเรียกคาเสียหายกรณีถูกโอนหน้ีจากธนาคารตางๆ ไปยัง บสท. แตการโอนลูกหนี้ดังกลาวเปนการโอนตาม
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ดังนั้นธนาคารเช่ือวาเมื่อคดีสิ้นสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตอธนาคาร ทั้งนี้หนี้ในสวนของธนาคารที่โอนไป บสท. มีจํานวนประมาณ 959 ลานบาท เปนหน้ีที่เกิดกอนธนาคารควบรวมกิจการ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ในจาํนวนดงักลาวขางตน มคีดคีวามทีศ่าลชัน้ตนพพิากษาใหธนาคารแพคดตีอโจทกในคดทีีธ่นาคาร
ถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรง และในคดีที่ธนาคารถูกฟองในฐานะจําเลยรวมเปนจํานวนทุนทรัพย 15 ลานบาท และ 20 ลานบาท 
ตามลําดับ อยางไรก็ตามธนาคารอยูระหวางการยื่นอุทธรณ (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 20 ลานบาท และ 30 ลานบาท
ตามลําดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจํานวนรวม 33 ลานบาท 
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 35 ลานบาท) ซึ่งฝายบริหารสรุปและเช่ือวา ประมาณการหน้ีสินดังกลาวเพียงพอท่ีจะรองรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองขางตน 

นอกจากนี้กลุมบริษัทยังไดรับรูสํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการคํ้าประกัน ซึ่งกลุมบริษัทถูกฟองคดี
ในศาลในฐานะจําเลยจํานวน 192 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 282 ลานบาท)
 
42.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และรถยนต โดยสัญญาเชามีอายุตั้งแต 
6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้กลุมบริษัทจะตองจายคาเชาในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเชาโดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ�ายภายใน
พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

1 - 3 ป 363 319 299 278

4 - 5 ป 6 5 6 5

6 - 10 ป 15 22 15 22

11 - 30 ป 2 81 2 81

รวม 386 427 322 386

42.4 ภาระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพัน เน่ืองจากธนาคารไดเขาทําสัญญาจางท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คงเหลือมูลคา
ที่ทางธนาคารจะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 81.8 ลานบาท และ 469 พันริงกิตมาเลยเซีย (วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 92 ลานบาท และ 77.3 พันเหรียญสหรัฐฯ)

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทยอย รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และ
กจิการทีเ่ปนบริษทัยอยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวของกันยงัหมายรวมถงึบรษิทัรวมและบคุคลซึง่ถอืหุนทีม่ี
สทิธอิอกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอทิธพิลอยางเปนสาระสําคัญกบัธนาคารและบริษทัยอย ผูบรหิารสําคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารและบรษิทัยอย ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวทีใ่กลชดิกบับคุคลดังกลาว และกจิการท่ีเกีย่วของกบับคุคลเหลานัน้

ในการพิจารณาความสัมพนัธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกันกบัธนาคารและบริษทัยอยแตละรายการธนาคารและบริษทัยอย
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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ในระหวางป กลุมบรษิทัมรีายการธรุกจิทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการธรุกจิดงักลาวเปนไปตามเกณฑตามสญัญา
ที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารและบริษัทเหลานั้น ซึ่งรายการท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

บริษัทยอย

รายได :

ดอกเบี้ยรับ - - 715 556

คาธรรมเนียมรับ - - 7 21

กําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย 12 104 12 -

คาใชจาย :

ดอกเบี้ยจาย - 1 2 2

คาธรรมเนียมจาย - - 119 -

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ - - (9) (9)

คาใชจายอื่น - - - 104

บริษัทใหญในลําดับสูงสุด

รายได :

 รายไดอื่น 290 127 290 127

คาใชจาย :

ดอกเบี้ยจาย - 5 - 5

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 34 6 34 6

คาใชจายอื่น 194 110 194 110

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายได :

ดอกเบี้ยรับ - 3 - 3

คาธรรมเนียมรับ 115 81 115 81

รายไดอื่น 25 - 25 -

คาใชจาย :

ดอกเบี้ยจาย (49) 157 (49) 157

คาธรรมเนียมจาย 148 83 148 83

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ (6) 8 (6) 8

คาใชจายอื่น - 98 - 98
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ยอดคงคางของรายการธุรกิจที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 

เงินให�สินเชื่อคง
ค�างถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

เงินให�สินเชื่อ
คงค�าง

ล�านบาท
ภาระผูกพัน
ล�านบาท

สินทรัพย�อื่น
ล�านบาท

เงินฝาก
ล�านบาท

เงินกู�ยืม
ล�านบาท

หนี้สินอื่น
ล�านบาท

ผูถือหุนใหญ

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099

- - 133 834 - - 1,099

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd - - - - - - 28

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11

CIMB NIAGA - - - 1 - - 1

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด - - - - - - 107

บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด - - - 2 39 - 10

- - - 3 39 - 159

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 23 24 - - 377 - 1

23 24 - - 377 - 1
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

เงินให�สินเชื่อคง
ค�างถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

เงินให�สินเชื่อ
คงค�าง

ล�านบาท
ภาระผูกพัน
ล�านบาท

สินทรัพย�อื่น
ล�านบาท

เงินฝาก
ล�านบาท

เงินกู�ยืม
ล�านบาท

หนี้สินอื่น
ล�านบาท

บริษัทยอย

บริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ

  จํากัด (มหาชน) - - - - - - 13

- - - - - - 13

ผูถือหุนใหญ

CIMB Bank Berhad - - 78 493 - - 451

- - 78 493 - - 451

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd - - - 187 - 2,525 267

CIMB NIAGA - - - 1 - - -

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด - - 1 - - - 45

บริษัทหลักทรัพยซีไอเอ็มบี

  (ประเทศไทย) จํากัด - - - - - - 923

บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด - - - 1 95 - 34

- - 1 189 95 2,525 1,269

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 14 23 - - 107 - -

14 23 - - 107 - -
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

เงินให�สินเชื่อ    
คงค�างถัวเฉล่ีย

ล�านบาท

เงินให�สินเชื่อ 
คงค�าง

ล�านบาท
ภาระผูกพัน
ล�านบาท

สินทรัพย�อื่น
ล�านบาท

เงินฝาก
ล�านบาท

เงินกู�ยืม
ล�านบาท

หนี้สินอื่น
ล�านบาท

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท เซ็นเตอรออโตลีส จํากัด 13,603 14,630 - 1 70 - -

บริษัท ซีที คอล จํากัด 7 7 - - 79 - 27

บริษัท เวิลดลีส จํากัด 2,938 2,669 - 1 62 - -

16,548 17,306 - 2 211 - 27

ผูถือหุนใหญ

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099

- - 133 834 - - 1,099

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd. - - - - - - 28

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11

CIMB NIAGA - - - 1 - - 1

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด - - - - - - 107

บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด - - - 2 39 - 10

- - - 3 39 - 159

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 23 24 - - 377 - 1

23 24 - - 377 - 1
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

เงินให�สินเชื่อ    
คงค�างถัวเฉล่ีย

ล�านบาท

เงินให�สินเชื่อ 
คงค�าง

ล�านบาท
ภาระผูกพัน
ล�านบาท

สินทรัพย�อื่น
ล�านบาท

เงินฝาก
ล�านบาท

เงินกู�ยืม
ล�านบาท

หนี้สินอื่น
ล�านบาท

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท เซ็นเตอรออโตลีส จํากัด 9,822 11,701 - 1 13 - -

บริษัท ซีที คอล จํากัด 6 6 - - 56 - 10

บริษัทเงินทุน

  กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) - - - - - - 13

บริษัท เวิลดลีส จํากัด 2,023 2,862 500 1 70 - -

11,851 14,569 500 2 139 - 23

ผูถือหุนใหญ

CIMB Bank Berhad - - 78 493 - - 451

- - 78 493 - - 451

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd - - - 187 - 2,525 267

CIMB NIAGA - - - 1 - - -

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด - - 1 - - - 45

บริษัทหลักทรัพยซีไอเอ็มบี

  (ประเทศไทย) จํากัด - - - - - - 923

บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด - - - 1 95 - 34

- - 1 189 95 2,525 1,269

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 14 23 - - 107 - -

14 23 - - 107 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารมีภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 500 ลานบาท

ธนาคารคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกันในอัตราปกติที่คิดกับผูฝากท่ัวไป 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีภาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธทางการเงนิกบักิจการทีเ่กีย่วของกนัดงัน้ี

พ.ศ. 2557

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตรา
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ผูถือหุนใหญ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 32,485 89 32,574

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 34,991 4,417 39,408

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา

- สัญญาซื้อ - 988 988

- สัญญาขาย - 116 116

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ - 4,467 4,467

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราตางประเทศ

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 22 22

- ขายสิทธิที่จะขาย - 24 24

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย 100 - 100

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา

- สัญญาซื้อ - 24 24
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พ.ศ. 2556

เงินบาท
ล�านบาท

เงินตรา
ต�างประเทศ
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ผูถือหุนใหญ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 44,845 89 44,934

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 37,242 4,937 42,179

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา

- สัญญาซื้อ - 1,410 1,410

- สัญญาขาย - 121 121

เครดิตและสินคาโภคภัณฑ

- สัญญาซื้อ - 81 81

- สัญญาขาย - 81 81

บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาขาย - 2,268 2,268

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา

- สัญญาซื้อ - 116 116

- สัญญาขาย - 4 4

44 ผลประโยชน�ที่จ�ายแก�กรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการ

ธนาคารไมมผีลตอบแทนหรือผลประโยชนอืน่ใดท้ังทีเ่ปนตวัเงินและ/หรอืไมเปนตวัเงินทีจ่ายใหกรรมการและพนักงานช้ันบริหารของ
ธนาคาร ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป รวมทั้งผูบริหารฝายบัญชีนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก เบี้ย
ประชุมกรรมการ บําเหน็จกรรมการ (ถามี) ภาษีเงินได เงินเดือนและโบนัส (ถามี) และผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใหหุน
เปนเกณฑ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

พ.ศ. 2557
ล�านบาท

พ.ศ. 2556
ล�านบาท

ผลประโยชนระยะส้ัน 344 265 323 244

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน ๆ 13 9 12 9

ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

  จากแผนการใหหุนทุน (หมายเหตุ 28) 11 3 11 3

ผลประโยชนที่จายแกกรรมการและ

  ผูมีอํานาจในการจัดการ 368 277 346 256
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ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
พันหน�วย

พ.ศ. 2556
พันหน�วย

หุนของกลุมบริษัท CIMB Group Holdings Berhad 320 88

45  การเสนอข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน สรุปไดดังนี้

ภาครายยอย
ภาครายยอย ใหบรกิารทางการเงนิกบัประชาชนทัว่ไปและลกูคาพาณชิยธนกจิ ซึง่ไดแก บรกิารดานชองทางการจาํหนายและกระจาย
สินคาแกผูบริโภคและการใหบริการทางการเงินแกลูกคารายยอย ลูกคาสวนบุคคล

ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปดวยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด
- สายวาณิชธนกิจ เปนการใหบริการดานที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย
- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เปนบริการทางดานการใหสินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย การบริการทาง

ดานการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ
อื่นๆ เปนฝายที่รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของระบบงานสวนกลาง และสวนสนับสนุน รวมถึงศูนยตนทุน สวนท่ีไมแสวงผลกําไร
และธุรกิจอื่นซึ่งไมสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
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ขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามสวนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 เปนดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ภาครายย�อย
ล�านบาท

ภาคธุรกิจ
ล�านบาท

อื่นๆ
ล�านบาท

รายการ
ตัดบัญชี
ล�านบาท

งบการเงินรวม
ล�านบาท

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

  ลูกคาภายนอก 5,694 1,765 429 - 7,888

  ระหวางสวนงาน (2) - - 2 -

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,110 339 (108) (2) 1,339

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 389 622 269 (1) 1,279

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ (5,492) (1,605) (44) 1 (7,140)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ

  ขาดทุนจากการดอยคา (1,913) (355) 111 27 (2,130)

ภาษีเงินได (1) - (246) - (247)

  (ขาดทุน)กําไรสุทธิสําหรับป (215) 766 411 27 989

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

ภาครายย�อย
ล�านบาท

ภาคธุรกิจ
ล�านบาท

อื่นๆ
ล�านบาท

รายการ
ตัดบัญชี
ล�านบาท

งบการเงินรวม
ล�านบาท

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

  ลูกคาภายนอก 4,627 1,529 369 - 6,525

  ระหวางสวนงาน (16) - - 16 -

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,007 293 (26) (16) 1,258

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 212 477 1,775 (1) 2,463

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ (4,763) (1,345) 12 1 (6,095)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ

  ขาดทุนจากการดอยคา (1,620) (56) (1,116) 48 (2,744)

ภาษีเงินได (15) - 98 - 83

  (ขาดทุน)กําไรสุทธิสําหรับป (568) 898 1,112 48 1,490
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46  เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมลูสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน” ประกอบดวย เงนิสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงนิใหสนิเช่ือ เงนิลงทุน 
เงินฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกูยืม ธนาคารมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย
การบรหิารความเสี่ยงดังนี้

46.1 ความเสี่ยงดานเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะหตามระยะเวลา
ครบกําหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

นับจาก พ.ศ. 2557 นับจาก พ.ศ. 2556

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 
1 ป�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท
ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 
1 ป�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 86 10 96 473 20 493

การคํ้าประกันเงินกูยืม 5 - 5 5 - 5

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคา

  เขาที่ยังไมครบกําหนด 605 - 605 569 - 569

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,679 - 1,679 2,613 - 2,613

การรับรอง 69 - 69 - - -

การคํ้าประกันอื่น 8,122 274 8,396 9,790 251 10,041

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นับจาก พ.ศ. 2557 นับจาก พ.ศ. 2556

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 
1 ป�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท
ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 
1 ป�

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 86 10 96 973 20 993

การคํ้าประกันเงินกูยืม 5 - 5 5 - 5

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคา

  เขาที่ยังไมครบกําหนด 605 - 605 569 - 569

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,679 - 1,679 2,613 - 2,613

การรับรอง 69 - 69 - - -

การคํ้าประกันอื่น 8,122 274 8,396 9,790 251 10,041
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46.2 ความเสี่ยงดานตลาด 

(ก) ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย จําแนกไดดังน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
อ�างอิงตาม
อัตราตลาด
ล�านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล�านบาท
ไม�มีดอกเบ้ีย

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด - - 3,990 3,990

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 471 1,855 4,197 6,523

เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 128,634 61,333 1 189,968

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพยทางการเงิน 129,155 114,956 15,195 259,306

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,379 140,273 2,243 183,895

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,633 10,743 929 18,305

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 344 344

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 7,693 - - 7,693

เงินกูยืม - 23,968 544 24,512

รวมหนี้สินทางการเงิน 55,705 174,984 4,060 234,749
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
อ�างอิงตาม
อัตราตลาด
ล�านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล�านบาท
ไม�มีดอกเบ้ีย

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด - - 3,329 3,329

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 466 29,707 3,383 33,556

เงินลงทุนสุทธิ 99 52,457 769 53,325

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - 11 11

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 110,050 61,036 1 171,087

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพยทางการเงิน 110,615 143,200 11,065 264,880

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,225 108,826 2,082 152,133

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,682 42,582 602 44,866

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 505 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 5,857 - - 5,857

เงินกูยืม 2,587 34,576 544 37,707

รวมหนี้สินทางการเงิน 51,351 185,984 3,733 241,068
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
อ�างอิงตาม
อัตราตลาด
ล�านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล�านบาท
ไม�มีดอกเบ้ีย

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด - - 3,988 3,988

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 411 1,855 4,187 6,453

เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - 1,325 1,325

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 130,190 57,981 - 188,171

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 130,651 111,604 16,507 258,762

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,522 140,340 2,244 184,106

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,633 10,668 929 18,230

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 344 344

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 7,693 - - 7,693

เงินกูยืม - 23,968 544 24,512

  รวมหนี้สินทางการเงิน 55,848 174,976 4,061 234,885
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
อ�างอิงตาม
อัตราตลาด
ล�านบาท

มีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี

ล�านบาท
ไม�มีดอกเบ้ีย

ล�านบาท
รวม

ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด - - 3,325 3,325

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 427 29,707 3,375 33,509

เงินลงทุนสุทธิ 99 52,457 769 53,325

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - 1,335 1,335

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 111,836 56,862 - 168,698

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 112,362 139,026 12,376 263,764

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,337 108,852 2,084 152,273

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,682 41,957 602 44,241

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 505 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 5,857 - - 5,857

เงินกูยืม 2,587 34,576 544 37,707

  รวมหนี้สินทางการเงิน 51,463 185,385 3,735 240,583
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�หรือวันครบกําหนด

รวม
ล�านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉล่ีย

ถ�วงนํ้าหนัก
ร�อยละรายการ

เม่ือ
ทวงถาม
ล�านบาท

0 - 3
เดือน

ล�านบาท

3 - 12
เดือน

ล�านบาท
1 - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

ไม�มี
กําหนด
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64

เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายได

  รอตัดบัญชี 71 22,859 14,908 20,858 2,637 - 61,333 8.68

รวมสินทรัพยทางการเงิน 101 29,298 16,671 65,647 3,239 - 114,956

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 8,322 49,433 63,453 19,065 - - 140,273 2.39

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,411 2,382 5,331 619 - - 10,743 1.65

เงินกูยืม 1,022 2,318 10,858 - 9,770 - 23,968 3.64

  รวมหนี้สินทางการเงิน 11,755 54,133 79,642 19,684 9,770 - 174,984

        

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�หรือวันครบกําหนด

รวม
ล�านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉล่ีย

ถ�วงนํ้าหนัก
ร�อยละรายการ

เม่ือ
ทวงถาม
ล�านบาท

0 - 3
เดือน

ล�านบาท

3 - 12
เดือน

ล�านบาท
1 - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

ไม�มี
กําหนด
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 2,000 27,707 - - - - 29,707 2.24

เงินลงทุนสุทธิ - 1,206 4,686 42,940 3,625 - 52,457 3.45

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายได

  รอตัดบัญชี 245 25,900 13,788 19,628 1,475 - 61,036 7.48

รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,245 54,813 18,474 62,568 5,100 - 143,200

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 4,824 41,733 55,064 7,205 - - 108,826 2.93

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,330 40,070 363 143 676 - 42,582 2.57

เงินกูยืม 7,711 17,358 3,507 - 6,000 - 34,576 3.15

  รวมหนี้สินทางการเงิน 13,865 99,161 58,934 7,348 6,676 - 185,984
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2557

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�หรือวันครบกําหนด

รวม
ล�านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉล่ีย

ถ�วงนํ้าหนัก
ร�อยละรายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

0 - 3
เดือน

ล�านบาท

3 - 12
เดือน

ล�านบาท
1 - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

ไม�มี
กําหนด
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64

เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 71 28,941 16,457 10,339 2,173 - 57,981 5.64

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 101 35,380 18,220 55,128 2,775 - 111,604

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 8,322 49,489 63,464 19,065 - - 140,340 2.40

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,411 2,369 5,294 594 - - 10,668 1.65

เงินกูยืม 1,022 2,318 10,858 - 9,770 - 23,968 3.64

  รวมหนี้สินทางการเงิน 11,755 54,176 79,616 19,659 9,770 - 174,976

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�หรือวันครบกําหนด

รวม
ล�านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉล่ีย

ถ�วงนํ้าหนัก
ร�อยละรายการ

เมื่อ
ทวงถาม
ล�านบาท

0 - 3
เดือน

ล�านบาท

3 - 12
เดือน

ล�านบาท
1 - 5 ป�
ล�านบาท

เกิน 5 ป�
ล�านบาท

ไม�มี
กําหนด
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 2,000 27,707 - - - - 29,707 2.24

เงินลงทุนสุทธิ - 1,206 4,686 42,940 3,625 - 52,457 3.45

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 245 28,547 17,579 9,541 950 - 56,862 4.47

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,245 57,460 22,265 52,481 4,575 - 139,026

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 4,824 41,748 55,074 7,206 - - 108,852 2.93

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,330 39,558 325 68 676 - 41,957 2.21

เงินกูยืม 7,711 17,358 3,507 - 6,000 - 34,576 3.15

  รวมหนี้สินทางการเงิน 13,865 98,664 58,906 7,274 6,676 - 185,385
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ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรู
รายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

นอกจากน้ี ธนาคารมสีนิทรพัย/หนีส้นิทางการเงนิทีก่อใหเกดิรายไดและคาใชจายยอดคงเหลอืถวัเฉลีย่ทีค่าํนวณโดยถวัเฉลีย่จากยอด
คงเหลือในระหวางงวดของสินทรัพย/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 เปนดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินป�นผล
ล�านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร�อยละ)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินป�นผล
ล�านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร�อยละ)

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,846 151 3.11 9,252 283 3.06

เงินลงทุนสุทธิ 53,194 1,535 2.89 46,157 1,425 3.09

เงินใหสินเชื่อ 178,422 12,234 6.86 153,793 10,665 6.93

  รวมสินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได 236,462 13,920 209,202 12,373

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย

เงินรับฝาก 162,817 3,921 2.44 139,884 3,636 2.60

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 19,753 340 1.72 19,182 435 2.27

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 7,981 193 2.42 4,327 120 2.27

เงินกูยืม 28,820 838 2.91 29,137 978 3.36

  รวมหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย 219,371 5,292 192,530 5,169
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินป�นผล
ล�านบาท

อัตราเฉลี่ย
(ร�อยละ)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉล่ีย
ล�านบาท

ดอกเบ้ียและ
เงินป�นผล
ล�านบาท

อัตราเฉล่ีย
(ร�อยละ)

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8,798 151 1.71 11,798 283 2.40

เงินลงทุนสุทธิ 54,519 1,587 2.91 47,298 1,591 3.36

เงินใหสินเชื่อ 176,541 10,767 6.10 151,233 9,318 6.16

  รวมสินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได 239,858 12,505 210,329 11,192

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย

เงินรับฝาก 163,091 3,923 2.44 140,076 3,637 2.60

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 20,462 327 1.60 18,636 377 2.02

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย

  มูลคายุติธรรม 7,981 193 2.42 4,327 120 2.77

เงินกูยืม 28,820 838 2.91 29,137 978 3.36

  รวมหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย 220,354 5,281 192,176 5,112

(ข) ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
นอกเหนือจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไดเปดเผยแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจําแนกเปนสกุลเงิน
ไดดังตอไปนี้

 (หนวย: เทียบเทาลานเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ*

ฐานะทันที 205.49 25.43 (107.32) 236.55 112.95 12.77

ฐานะลวงหนา

- สัญญาลวงหนา (216.88) (24.10) 106.49 (243.62) (113.06) (10.91)

  ฐานะสุทธิ (11.39) 1.33 (0.83) (7.07) (0.11) 1.86

* สําหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเปนเงินตราตางประเทศเทียบเทาสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
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46.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันท่ีที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

รายการ
เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

น�อยกว�า 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

ไม�มีกําหนด
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,988 - - 2 3,990

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,701 1,822 - - 6,523

เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 14,203(1) 46,298 129,467 - 189,968

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 - 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 22,892 57,113 178,430 871 259,306

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 51,944 112,886 19,065 - 183,895

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,706 626 - 18,305

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 344 - - - 344

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง

  ดวยมูลคายุติธรรม - - 7,693 - 7,693

เงินกูยืม 1,566 13,176 9,770 - 24,512

  รวมหนี้สินทางการเงิน 63,827 133,768 37,154 - 234,749

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนหน่ึงของเงินใหสินเชื่อท่ีครบกําหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 
6,355 ลานบาท และ 5,698 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 4,919 ลานบาท และ 4,497 ลานบาท ตามลําดับ) เปนจํานวนเงินคงคาง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดชําระและจัดชั้น ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

รายการ
เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

น�อยกว�า 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

ไม�มีกําหนด
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,325 - - 4 3,329

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,524 27,032 - - 33,556

เงินลงทุนสุทธิ - 5,892 46,574 859 53,325

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - - 11 11

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 13,061(1) 45,823 112,203 - 171,087

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 - 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 22,910 78,747 162,349 874 264,880

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 48,128 96,797 7,208 - 152,133

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,004 40,043 819 - 44,866

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 505 - - - 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง

  ดวยมูลคายุติธรรม - - 5,857 - 5,857

เงินกูยืม 8,256 20,864 8,587 - 37,707

  รวมหนี้สินทางการเงิน 60,893 157,704 22,471 - 241,068

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนหน่ึงของเงินใหสินเช่ือท่ีครบกําหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 
6,355 ลานบาท และ 5,698 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 4,919 ลานบาท และ 4,497 ลานบาท ตามลําดับ) เปนจํานวนเงินคงคาง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดชําระและจัดชั้น ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

รายการ
เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

น�อยกว�า 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

ไม�มีกําหนด
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,988 - - - 3,988

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,631 1,822 - - 6,453

เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - - 1,325 1,325

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 15,790(1) 53,922 118,459 - 188,171

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 - 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 24,409 64,737 167,422 2,194 258,762

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 52,088 112,953 19,065 - 184,106

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,655 602 - 18,230

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 344 - - - 344

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง

  ดวยมูลคายุติธรรม - - 7,693 - 7,693

เงินกูยืม 1,566 13,176 9,770 - 24,512

  รวมหนี้สินทางการเงิน 63,971 133,784 37,130 - 234,885

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนหน่ึงของเงินใหสินเชื่อท่ีครบกําหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 
6,355 ลานบาท และ 5,698 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 4,919 ลานบาท และ 4,497 ลานบาท ตามลําดับ) เปนจํานวนเงินคงคาง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดชําระและจัดชั้น ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556

รายการ
เมื่อทวงถาม
ล�านบาท

น�อยกว�า 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

ไม�มีกําหนด
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,325 - - - 3,325

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,477 27,032 - - 33,509

เงินลงทุนสุทธิ - 5,892 46,574 859 53,325

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - - 1,335 1,335

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 14,689(1) 52,254 101,755 - 168,698

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพยไทย - - 3,572 - 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 24,491 85,178 151,901 2,194 263,764

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 48,242 96,823 7,208 - 152,273

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,004 39,493 744 - 44,241

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 505 - - - 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง

  ดวยมูลคายุติธรรม - - 5,857 - 5,857

เงินกูยืม 8,256 20,864 8,587 - 37,707

  รวมหนี้สินทางการเงิน 61,007 157,180 22,396 - 240,583

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนหน่ึงของเงินใหสินเช่ือท่ีครบกําหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 
6,355 ลานบาท และ 5,698 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 4,919 ลานบาท และ 4,497 ลานบาท ตามลําดับ) เปนจํานวนเงินคงคาง
ตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดชําระและจัดชั้น ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม
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46.4 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระ ธนาคารไดมกีารประมาณการมลูคายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ
ตามหลักเกณฑดังนี้
 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายการ

มูลค�า
ตามบัญชี
ล�านบาท

มูลค�า
ยุติธรรม
ล�านบาท

มูลค�า
ตามบัญชี
ล�านบาท

มูลค�า
ยุติธรรม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,990 3,990 3,329 3,329

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,523 6,523 33,556 33,556

สินทรัพยตราสารอนุพันธทางการเงิน 10,804 10,804 9,101 9,101

เงินลงทุนสุทธิ 55,253 55,567 53,325 53,453

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - - 11 11

เงินใหสินเชื่อสุทธิ 184,376 184,376 166,244 166,244

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 3,572 3,572 3,572 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 264,518 264,832 269,138 269,266

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 183,895 183,895 152,133 152,133

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18,305 18,305 44,866 44,866

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 344 344 505 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 7,693 7,693 5,857 5,857

หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน 10,397 10,397 9,652 9,652

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 24,512 24,313 37,707 37,680

  รวมหนี้สินทางการเงิน 245,146 244,947 250,720 250,693
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายการ

มูลค�า
ตามบัญชี
ล�านบาท

มูลค�า
ยุติธรรม
ล�านบาท

มูลค�า
ตามบัญชี
ล�านบาท

มูลค�า
ยุติธรรม
ล�านบาท

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสด 3,988 3,988 3,325 3,325

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,453 6,453 33,509 33,509

สินทรัพยตราสารอนุพันธทางการเงิน 10,804 10,804 9,101 9,101

เงินลงทุนสุทธิ 55,253 55,567 53,325 53,454

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 1,325 1,325 1,335 1,335

เงินใหสินเชื่อสุทธิ 183,114 183,114 164,213 164,213

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 3,572 3,572 3,572 3,572

  รวมสินทรัพยทางการเงิน 264,509 264,823 268,380 268,509

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 184,106 184,106 152,273 152,273

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18,230 18,230 44,241 44,241

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 344 344 505 505

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 7,693 7,693 5,857 5,857

หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน 10,397 10,397 9,652 9,652

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 24,512 24,313 37,707 37,680

  รวมหนี้สินทางการเงิน 245,282 245,083 250,235 250,208
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46.4 ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
ธนาคารประกอบธรุกรรมเกีย่วกบัตราสารอนพุนัธทางการเงนิเปนไปตามปกตธิรุกจิของธนาคาร เพือ่ตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคา และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีตราสารอนุพันธทางการเงินซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดของ
สัญญา สามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

ไม�เกิน 1 ป�
ล�านบาท

มากกว�า 1 ป�
ล�านบาท

รวม
ล�านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทันที

  และลวงหนา

- สัญญาซื้อ 305,000 3,427 308,427 127,988 4,674 132,662

- สัญญาขาย 260,012 855 260,867 120,169 39 120,208

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

  อัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ 2,571 53,672 56,243 2,960 19,078 22,038

- สัญญาขาย 37,907 51,967 89,874 13,103 23,760 36,863

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 165,284 213,336 378,620 111,706 159,992 271,698

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 181,743 234,992 416,735 111,603 166,957 278,560

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

- ขายสิทธิที่จะซื้อ 33 - 33 - - -

- ขายสิทธิที่จะขาย 818 1,659 2,477 1,577 2,544 4,121

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ 2,544 1,502 4,046 1,805 2,340 4,145

- ซื้อสิทธิที่จะขาย 33 - 33 16 - 16

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย - 100 100 - - -

เครดิตและโภคภัณฑ

- สัญญาซื้อ - - - 161 - 161

- สัญญาขาย - - - 161 - 161

ธนาคารกาํหนดนโยบายและวงเงนิท่ีเกีย่วของกบัความเสีย่งโดยมขีัน้ตอนการรายงานและควบคมุความเสีย่งตาง ๆ  เพือ่ควบคมุธรุกรรม
ดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่ียงดานการผิดนัดชําระที่เกี่ยวของกับอนุพันธทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือ
ที่ใหกับลูกคาโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อนัทําใหธนาคารควบคุม
ระดับความเส่ียงที่ธนาคารสามารถรับได อยางไรก็ตาม อนุพันธทางการเงินอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได ซึ่งขึ้นอยู
กบัการขึน้ลงของอตัราดอกเบ้ียหรอือัตราแลกเปลีย่นและสามารถเปลีย่นแปลงไดอยางมสีาระสาํคญัตามสภาวะตลาดท่ีเปลีย่นแปลงไป
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47  สัญญาโอนลูกหนี้ด�อยคุณภาพให�บรรษัทบริหารสินทรัพย�ไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ธนาคารไดลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยเพื่อโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย (“บสท.”) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“พรก.”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีที่โอนไป บสท.ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ลูกหนี้ที่โอนขายไป บสท.

ราคา
ตามบัญชี
ล�านบาท

ราคาโอน
ล�านบาท

ราคา
ตามบัญชี
ล�านบาท

ราคาโอน
ล�านบาท

ลูกหนี้ที่ไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (CAP) 82,487 21,932 82,487 21,932

ลูกหนี้ที่ไมไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (NON CAP) 15,774 3,465 15,774 3,465

  รวม 98,261 25,397 98,261 25,397

หัก ตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดรับการไถถอนบางสวน   (25,389) (25,389)

  ตั๋วสัญญาใชเงินคงเหลือ (แสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะยาว

   ประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด) (หมายเหตุ 8.1 (ก)) 8 8

ธนาคารไดรับชําระราคาจากการโอนขายลูกหน้ีเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย บสท. ประเภทเปล่ียนมือไมได อายุ 10 ป โดยมี
กองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีดอกเบ้ียจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. คางรับจํานวน 0.5 ลานบาท (วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 0.4 ลานบาท)

สวนแบงกําไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ทั้งนี้ภายใตสัญญาโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบสท. ธนาคารมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เม่ือส้ินสุดสัญญานับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุน
สวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของ
ราคาโอน บสท. และธนาคารจะแบงความรับผิดชอบในสัดสวนท่ีเทากัน ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยทั้งน้ีคา
ใชจายของ บสท. และดอกเบี้ยจายของต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีออกโดย บสท. จะรวมอยูในการคํานวณผลกําไรขาดทุนดังกลาวดวย และ
หากกรณีที่การบริหารมีกําไร กําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอนจะแบงกันคนละคร่ึงระหวาง บสท. และธนาคาร 
ผลกาํไรสวนทีส่อง ซึง่เมือ่รวมกับผลกําไรสวนแรกแลวตองไมเกนิสวนตางระหวางมลูคาสนิทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชกีบัราคาโอน 
ธนาคารจะรับไปทั้งหมด สวนกําไรที่เกินกวานั้น จะเปนของ บสท. สวนลูกหนี้ที่ไมมีตนทุนการรับโอน เงินท่ีเรียกเก็บไดหลังหักคา
ใชจายในการบริหารหนี้จะเปนของธนาคารทั้งหมด 

อยางไรก็ตาม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ธนาคารไดโอนสิทธิในการรับสวนแบงกําไรจาก บสท. ในอนาคต ในสวนของ
ลกูหนีภ้ายใตสญัญาการบรหิารและชดเชยสนิทรพัยดอยคณุภาพ (“ลกูหน้ีทีไ่ดรบัการชดเชยภายใตสญัญา CAP”) ทีไ่ดโอนไป บสท. 
ดังกลาวขางตนใหกับกองทุนฟนฟูฯ แตภาระในการรวมรับผลขาดทุนกับ บสท. ยังคงอยูที่ธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมลีกูหนี ้บสท. ทัง้สิน้ 3,572 ลานบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 3,572 ลานบาท) 
ทั้งนี้ธนาคารไดรับจดหมายยืนยันการชําระสวนแบงผลกําไรดังกลาว จาก บริษัท เพลินจิต แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางบริหาร
สินทรัพยคงเหลือของ บสท. เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ตามบันทึกขอตกลงการแบงปนผลกําไรขาดทุน เลขท่ี กกม. 64/2558 ระหวางกรมบัญชีกลาง กองทุนฟนฟูฯ และธนาคารใน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลางตกลงจะชําระยอดคงคางจํานวนเงิน 3,572 ลานบาท โดยชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 
3,370 ลานบาท และต๋ัวสัญญาใชเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด จํานวนเงิน 202 ลานบาท ธนาคาร
ไดรับเงินและตั๋วแลกเงินในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 และวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ตามลําดับ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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ชื่อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2638-8000, 0-2626-7000
โทรสาร : 0-2633-9026
ศูนยบริการลูกคา Care Center  : 0-2626-7777, website:cimbthai.carecenter@cimbthai.com
นักลงทุนสัมพันธ : โทร. 0-2626-7293
Website : www.cimbthai.com 

บุคคล/แหลงอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(หุนสามัญ)   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 1
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
  โทรศัพท : 0-2229-2800, 0-2654-5599   โทรสาร : 0-2359-1263 
ผูสอบบัญชี  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  
  179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาทรใต 
  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท : 0-2344-1000, 0-2286-9999  โทรสาร : 0-2286-5050
โดย   -  นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339
  -  นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442
  -  นางอุณากร  พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3257 

ข�อมูลหลักทรัพย� 
ทุนจดทะเบียน  10,542,439,012.50 บาท (หนึง่หมืน่หารอยสีส่บิสองลานสีแ่สนสามหมืน่เกาพันสบิสองบาท
  หาสิบสตางค)แบงออกเปน 
  : หุนสามญั 21,084,878,025 หุน (สองหมืน่หนึง่พันแปดสบิสีล่านแปดแสนเจด็หมืน่แปดพนั
   ยี่สิบหาหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50  บาท (หาสิบสตางค)
  : หุนบุริมสิทธิ    -ไมมี- 
ทุนที่ออกและชําระแลว  10,542,439,012.50 บาท (หนึง่หมืน่หารอยสีส่บิสองลานสีแ่สนสามหมืน่เกาพันสบิสองบาท
  หาสิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามญั 21,084,878,025 หุน (สองหมืน่หนึง่พันแปดสบิสีล่าน
  แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันย่ีสิบหาหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

Contact Us!
นักลงทุนสัมพันธ  โทร. 0-2638-8615
ศูนยบริการลูกคา - Care Center โทร. 0-2626-7777 cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker :  CIMBT
SET (set.or.th) symbol:   CIMBT

ข�อมูลธนาคาร
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นิติบุคคลท่ีธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท้ังหมดที่ออกจําหนาย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)

บริษัท /  สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ�น จํานวนหุ�นทั้งหมดที่
ออกจําหน�าย

จํานวนหุ�น
ที่ถือ

ร�อยละ

1.  บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด
 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น 25, 32 ถ. สาทรใต แขวงยานนาวา 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ  โทร. 0-2673-9111

ลีสซิ่ง หุนสามัญ 350,000,000 349,999,994 
 

99.99 
 

2.  บริษัท ซีที คอลล จํากัด
 128/229-234 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 21 ถ. พญาไท แขวงทุงพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2638-8000

ติดตามทวงหนี้
และเรียกเก็บหนี้

หุนสามัญ 385,000
 

384,993 
 
 

99.99
 
 

3.  บริษัท เวิลดลีส จํากัด
 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น 34 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2675-6300 โทรสาร. 0-2675-6299

ลีสซิ่ง หุนสามัญ 60,000,000
 

59,999,998 
 

99.99 
 

4.  บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากัด (ลมละลาย)
 1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260 
 โทร. 0-2398-0027  โทรสาร. 0-2383-0201

ผลิตภัณฑ
พลาสติก

หุนสามัญ
 

83,332 31,410
 
 

37.69
 
 

5.  บริษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จํากัด
 1006/420 อาคารชุดมาสเตอรวิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส ชั้น 1 ถ.เจริญนคร 
 แขวงบางลําพู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600

บริษัทเฉพาะกิจ หุนสามัญ
 
 

10,000 
 
 

1,282 
 
 

12.82

6.  บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จํากัด
 80 ถ. สุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2236-0361 โทรสาร. 0-2236-3738

โรงแรม หุนสามัญ
 
 

33,909
 

3,390
 
 

10.00

7.  บริษัท ซันวาอินเตอรฟูด จํากัด
 2219-2223 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

ผลิตอาหาร
กึ่งสําเร็จรูป

หุนสามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00

8.  บริษัท สามชัย จํากัด (มหาชน) 
 522 รัชดาคอมเพล็กซ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

จําหนาย
เครื่องใชไฟฟา

หุนสามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00

*9.  บริษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย จํากัด (เลิก)
 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย หุนสามัญ
 

10,000 9,993
 

99.93

*10. บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร  ชั้น 15-16 159 สุขุมวิท 21 ถ. อโศก กรุงเทพฯ  

เงินทุน หุนสามัญ 
 

1,076,976,000
 

1,067,229,773  
 

99.10 
 

*11. บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (ลมละลาย)   
 295 ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 
 โทร. 0-2689-2626   

ใหเชาสํานักงาน
อุปกรณ และ
เฟอรนิเจอร

หุนสามัญ
 

2,000 340
 

17.00
 

12.  บริษัท โกลเบิล ลีสซิ่ง จํากัด (พิทักษทรัพย)
 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร  ชั้น 8 ถ. เพลินจิต  
 แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2652-0730 

ลีสซิ่ง หุนสามัญ
 

2,000,000
 

200,000 
 

10.00 
 

13.  บริษัท ที.พี.เอฟ. ลีสซิ่ง จํากัด (ลมละลาย)   
 82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ลีสซิ่ง หุนสามัญ
 
 

6,000,000
 

600,000
 
 

10.00
 
 

*14. บริษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด แคปปตอลแมเนจเมนท จาํกัด 
 (คืนสูทะเบียน) 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 18 ถ. หลังสวน  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษา หุนสามัญ 100,000 10,000 10.00

15. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท จํากัด (คืนสูทะเบียน)
 149 อาคารโมเดอรนโฮมทาวเวอร ถ.นนทรี  
 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย หุนสามัญ
 
 

500,000 
 

       499,999  
 

99.99
 
 

16.  บรษิัท ไทย - อัลตราออโตพารท  จํากัด (ลมละลาย)
 59 หมู 4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บานคาย จ. ระยอง 

จําหนาย
อะไหลรถ

หุนสามัญ
 

6,500,000
 

650,000
 

10.00
 

17. บริษัท แอดวานซ แมนูแฟคเจอริ่ง ลีสซ่ิง จํากัด (บริษัทราง) 
 246 อาคารไทมสแควร ชั้น 11 ถ. สุขุมวิท 12-14 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ      

ลีสซิ่ง หุนสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

18.  บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด(ลมละลาย)
 133/2 สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

การเงิน หุนสามัญ 240,000 40,000 16.67

19.  บริษัท โมเดิรนแอพไพรซิล จํากัด (บริษัทราง)
 3726/162-163 ชั้น 3 ถ.พระรามท่ี 3 แขวงบางโคล 
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผูประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ 20,000 2,000 10.00

หมายเหตุ *อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ ตําแหน�ง จํานวนหุ�นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค 57 

(หุ�น)

จํานวนหุ�นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 

(หุ�น)

จํานวนหุ�นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช/1 ประธานกรรมการ 1 1 -

หมายเหตุ /1 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดลาออกจากตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการ ทั้งน้ี การลาออกมีผลตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 
2557 เปนตนไป

เปรียบเทียบการถือหุนบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียด จํานวนหุ�นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 

(หุ�น)

จํานวนหุ�นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 

(หุ�น)

จํานวนหุ�นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายฐาภพ  คล่ีสุวรรณ    
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
- บจ. เซ็นเตอร ออโต ลีส 
- บจ. เวิลดลีส 

   2
   1

  2
1

-
-

นายสุธี ตันธนะ 
ผูอํานวยการอาวุโส ทีมบริหารชองทางการขาย
-  บจ. เวิลดลีส

  1 1 -

นายธนิต ออนนุช
หัวหนาสวนสนับสนุนธุรกิจพาณิชยธนกิจ
- บจ. เซ็นเตอร ออโต ลีส 

  2     2 -
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เครือข�ายซีไอเอ็มบี ไทย 

พื้นที่สีลม-พระนคร โทรศัพท โทรสาร
กลวยนํ้าไท 0-2712-3185-8 0-2712-3189
เคเอสแอล ทาวเวอร 0-2642-6762-3 0-2642-6764
จักรวรรดิ  0-2622-5660-1, 0-2622-9049 0-2622-5662
เซ็นจูรี่ พลาซา 0-2640-0235-8 0-2640-0239
เซ็นตหลุยส 0-2286-0335, 0-2286-0374, 0-2286-2438 0-2286-0318
เซ็นทรัลฯ พระราม 3  0-2673-7035-6 0-2673-7037
ถนนจันทน 0-2678-5670-1 0-2678-5672
ทาเตียน 0-2222-4323, 0-2224-8164-5     0-2224-8164
เทเวศร 0-2280-0481-2, 0-2281-5453, 0-2282-3568 0-2282-4085
บางโพ  0-2585-0192, 0-2585-8180 0-2585-0260
บางรัก 0-2234-6209, 0-2234-6435, 0-2234-9884 0-2233-5020
แพลทินัม ประตูนํ้า  0-2121-8454-57 0-2121-8477
มหานาค 0-2223-2650, 0-2223-6624, 0-2224-7021 0-2224-7022
มาบุญครองเซ็นเตอร  0-2686-3964-6 0-2686-3967
ยานนาวา 0-2289-3872-3 0-2289-0560
เยาวราช 0-2233-8696, 0-2234-4002, 0-2234-2552, 0-2266-4309 
 0-2234-4527, 0-2234-6713 
ราชดําเนิน (ถนนดินสอ) 0-2221-7679, 0-2221-7395, 0-2224-8053 0-2224-8052
ราชวงศ 0-2221-1333, 0-2224-8162-3 0-2222-3190
ลุมพินี 0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761    0-2286-0223
วรจักร 0-2223-5058, 0-2223-4988 0-2224-9011
วอลลสตรีท ทาวเวอร 0-2652-4605-8 0-2652-4609
ศรียาน  0-2636-9517-9 0-2636-9520
สยามพารากอน 0-2610-9742-5 0-2610-9746
สยามสแควร  0-2250-1735-6, 0-2658-3865 0-2250-1737
สาธุประดิษฐ 0-2210-2724-6 0-2210-2723
สํานักงานใหญ ถนนหลังสวน 0-2626-7101-3 0-2626-7104
สํานักสีลม 0-2770-4300 0-2770-4311
สําเพ็ง 0-2224-2313, 0-2226-0367 0-2224-2333
สีลม 0-2234-3010, 0-2236-4747-8 0-2236-4749
เอ็มไพร ทาวเวอร 0-2670-1621-2  0-2670-1623
  

พื้นที่บางนา-ธนบุรี โทรศัพท โทรสาร
จรัญสนิทวงศ 0-2411-0339, 0-2411-3603-4     0-2411-2245
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส 0-2665-8181, 0-2665-9906-7    0-2665-9908
ซีคอน บางแค 0-2458-2867-70 0-2458-2871
เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา  0-2745-7314-5 0-2745-7316
เซ็นทรัล ปนเกลา  0-2884-6725-7 0-2884-6728
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  0-2872-4307-8 0-2872-4309
เดอะมอลล ทาพระ  0-2477-7287-8 0-2477-7289
เดอะมอลล บางแค  0-2455-3515, 0-2413-0739, 0-2803-0608    0-2803-8609

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      รายงานประจําป 2557

242



ทองหลอ 0-2221-7679, 0-2221-7395, 0-2224-8053 0-2391-4790
ธนบุรี 0-2465-0442, 0-2472-1058, 0-2890-3103-4 0-2465-8758
บางนา-ตราด 0-2312-6752-4, 0-2312-6630-2 0-2312-6755
บางบอน 0-2416-8277-8, 0-2894-4075-6    0-2416-8279
บิ๊กซี บางพลี  0-2312-9695-6 0-2312-9596
ปูเจาสมิงพราย 0-2384-3670, 0-2384-7604-6, 0-2754-3324 0-2384-7605
พาราไดซ พารค ศรีนครินทร 0-2746-0330-1 0-2746-0332
เมกาบางนา 0-2105-1205-6 0-2105-1209
แยกอโศก-สุขุมวิท 0-2258-1913, 0-2258-1916, 0-2259-0601 0-2258-1939
ลาดกระบัง 0-2739-1705, 0-2739-1895-6 0-2739-1897
วัดไทร 0-2415-0909, 0-2415-1235, 0-2415-1378 0-2415-2712
สมุทรปราการ 0-2387-1806, 0-2387-1849, 0-2702-8618-9 0-2389-1349
สุขสวัสดิ์ 0-2463-2130, 0-2463-5345-6 0-2463-5344
เสนา เฟสท เจริญนคร 0-2108-9081-4 0-2108-9085
หนองแขม 0-2421-1122, 0-2421-1460, 0-2421-1991 0-2421-3788
ออนนุช  0-2730-3066-8 0-2730-3069
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 0-2380-6883-4 0-2380-6894
เอกมัยพาวเวอร เซ็นเตอร 0-2714-7370-2 0-2714-7347
  
พื้นที่ดอนเมือง-ลาดพราว-ภาคใต โทรศัพท โทรสาร
กระบี่ 0-7563-0572-5 0-7563-0576
กะรน 076-286-646-9 076-286-667
เกาะสมุย 077-447-529-32 077-447-533
งามวงศวาน 0-2580-1601, 0-2580-1920 0-2580-2451
ชุมพร 0-7750-4825, 0-7751-1698, 0-7757-0259 0-7751-1661
ซันทาวเวอรส ถนนวิภาวดีรังสิต  0-2617-7617-8 0-2617-7619
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 0-7636-7008-9  0-7636-7010
ดอนเมือง 0-2566-1588, 0-2566-1610, 0-2929-9947 0-2566-1593
ดานนอก สะเดา 0-7443-4192-3  0-7443-4194
เดอะมอลล บางกะป  0-2704-9156-8 0-2704-9159
ตลาดไท  0-2529-2277, 0-2529-2971     0-2529-4852
ตลาดยิ่งเจริญ  0-2972-3363-5 0-2972-3366
ถนนเพชรเกษม หาดใหญ 0-7436-7500-3 0-7436-7504
ถนนรัตนาธิเบศร 0-2527-8643-4, 0-2527-8723   0-2527-8722
ถนนศุภสารรังสรรค หาดใหญ 0-7435-1133-5 0-7435-1136
ถลาง ภูเก็ต  0-7631-3412-5 0-7631-3416
ทุงสง  075-332-561-4 075-332-565
นครศรีธรรมราช 0-7531-3201-4 0-7531-3707
นาหมอม 0-7438-3006 0-7438-3005
บางเขน 0-2511-4353, 0-2512-1716, 0-2512-1791 0-2511-4320
บางใหญ  0-2903-3120, 0-2903-3125  0-2903-3127
บิ๊กซี นวนคร 0-2520-4831-3, 0-2520-4799 0-2520-4834
บิ๊กซี หัวหมาก 0-2319-8567, 0-2319-8617, 0-2718-5320     0-2319-8575
ปาตอง 076-296-813-4, 076-286-824-5 076-296-821
พหลโยธิน 0-2278-1079, 0-2279-5088, 0-2279-8662 0-2279-0737
ฟอรจูนทาวเวอร  0-2642-0891-3 0-2642-0893
ฟวเจอร พารค รังสิต  0-2958-5310-3 0-2958-5314
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แฟชั่น ไอสแลนด  0-2947-5188, 0-2947-5189  0-2947-5190
ภูเก็ต 0-7621-1501, 0-7621-7153, 0-7625-8411 0-7621-1502
มีนบุรี  0-2906-3672-4 0-2906-3675
เมืองทองธานี  0-2981-4135, 0-2981-4172 0-2981-4446
รังสิต  0-2531-5893, 0-2567-2232, 0-2959-1990 0-2531-3020
รามอินทรา 0-2509-5713, 0-2510-4448 0-2509-5712
ลาดพราว 0-2530-1372, 0-2538-2493-4 0-2530-1371
วงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร  0-2913-9783-5 0-2913-9786
วังหิน  0-2942-6206-8 0-2942-6218
สงขลา 0-7431-1906, 0-7432-4050-1 0-7431-4391
สุราษฎรธานี 0-7721-3177, 0-7727-3574-5 0-7727-3575
หวยขวาง 0-2277-0554 0-2277-2863, 0-2277-9955 0-2277-0903
หัวหมาก 0-2377-1362-3, 0-2377-2555 0-2377-1365
หาดใหญ 0-7423-5777, 0-7422-5606-8     0-7422-5151
อมรรินี่ รามอินทรา 0-2919-6085-8  0-2919-6089 
อเวนิว รัชโยธิน 0-2939-4211-4 0-2939-4215
อาวนาง กระบ่ี  075-637-400-3 075-637-404
ไอที สแควร  0-2576-0476-7, 0-2576-0374   0-2576-0428
  
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โทรศัพท โทรสาร
กาญจนบุรี 0-3451-7554-7 0-3451-7558
จอมเทียน 038-303-951-2, 038-304-105-6 038-304-107
จันทบุรี 0-3934-0212-5 0-3934-0216
ฉะเชิงเทรา 0-3881-3041-3 0-3881-3044
ชลบุรี 0-3878-2161-4 0-3878-2166
ตึกคอม ชลบุรี 0-3818-4124-7 0-3818-4128
ถนนพระตําหนัก พัทยา 038-711-306-9 038-7111-310
ถนนพัทยาสาย 3 0-3848-8140-1 0-3848-8142
ถนนเลียบหาดพัทยา 038-413-673-4, 038-413-786-7 038-413-457
นครปฐม 0-3428-0198-9, 0-3425-4233-4 0-3425-1028
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 038-457-574-7 038-457-578
แปซิฟคพารค ศรีราชา 0-3877-1480-1, 0-3877-0187  0-3877-1482
พระนครศรีอยุธยา 0-3523-2932 0-3523-2932
เพชรบุรี 0-3242-5148, 0-3242-5302     0-3242-8227
ระยอง 0-3861-1220, 0-3861-1588-9 0-3861-4870
ราชบุรี 0-3231-5988-9, 0-3231-4962-3 0-3231-5588
สมุทรสงคราม 0-3471-1142, 0-3471-2429, 0-3472-3568 0-3472-4046
สมุทรสาคร 0-3481-0955-6, 0-3481-0242   0-3481-0957
สุพรรณบุรี 0-3550-2660-3  0-3550-2664
หนองมน 0-3874-6135-6 0-3874-5766
หัวหิน 0-3253-1461-2 0-3253-1463
ออมนอย 0-2810-5211-2 0-2810-5213
  
พื้นที่ภาคเหนือ โทรศัพท โทรสาร
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ขอนแกน 0-4322-0812, 0-4322-0925, 0-4332-2677 0-4322-1731
เชียงราย 0-5371-4029-30, 0-5371-9377-8 0-5371-5905
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เชียงใหม  0-5341-8338-40    0-5328-7078
เซ็นทรัลแอรพอรต เชียงใหม 0-5328-4447-8 0-5328-4449
เดอะมอลล นครราชสีมา 0-4439-3391-4 0-4439-3395
ตึกคอม แลนดมารค อุดรธานี  042-343-285-7 042-343-290 042-343-291
ถนนชางคลาน  0-5382-0913-6 0-5382-0917
ถนนสุเทพ  0-5380-8848-9, 0-5380-8912 0-5380-8913
นครราชสีมา 0-4424-4133, 0-4424-4153 0-4425-8161
นครสวรรค 0-5621-1137, 0-5622-2939, 0-5622-7473 0-5622-7474
บุรีรัมย 0-4462-5124, 0-4462-5183, 0-4462-5705, 0-4462-5698
 0-4462-5715
พิษณุโลก 0-5525-2179, 0-5525-2199, 0-5524-4060 0-5524-4061
มโนรมย  0-5649-1006, 0-5649-1223 0-5649-1224
แมสอด 0-5554-6141-4 0-5554-6145
แมสาย   0-5364-2495-7 0-5364-2498
ลําปาง  0-5432-3883-4, 0-5432-3902-3  0-5432-3907
โลตัส ขอนแกน 043-324-232-3, 043-324-789-90  043-324-791
สกลนคร 0-4271-1190, 0-4273-0557, 0-4273-0919 0-4271-1701
สระบุรี 0-3631-5303-4, 0-3631-5307, 0-3631-5309 0-3631-5303-4
สุรินทร 0-4452-1464-7 0-4452-1468
หนองคาย 0-4241-1728, 0-4241-1738, 0-4241-2791 0-4241-2624
อุดรธานี 0-4222-3248-9, 0-4234-4097 0-4224-7184
อุบลราชธานี 0-4528-4224-5, 0-4531-3395 0-4531-3467

สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศ

ในที่ทําการสาขา โทรศัพท โทรสาร
กะรน 076-286-646-9 076-286-667
จอมเทียน 038-303-951-2, 038-304-105-6 038-304-107
เชียงราย 0-5371-4029-30, 0-5371-9377-8 0-5371-5905
ถนนพระตําหนัก พัทยา 038-711-306-9 0-3871-1310
ปาตอง 076-296-813-4, 076-286-824-5 076-296-821
แยกอโศก-สุขุมวิท 0-2258-1913, 0-2258-1916, 0-2259-0601 0-2258-1939
ยานนาวา 0-2289-3872-3 0-2289-0560
ลุมพินี 0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761    0-2286-0223
วอลลสตรีท ทาวเวอร 0-2652-4605-8 0-2652-4609
สีลม 0-2234-3010, 0-2236-4747-8 0-2236-4749
หัวหิน 0-3253-1461-2 0-3253-1463
อาวนาง กระบี่  075-637-400-3 075-637-404
    
นอกสถาที่ทําการ โทรศัพท โทรสาร
กรีนโฮเต็ล 077-413-235 077-413-388
จังซีลอน 2 076-295-027 076-295-028
ซอยนานา 02-656-7016 02-656-7017
ซอยบัวขาว พัทยากลาง 038-720-931 038-720-932
ซินซิตี้สมุย 077-253-642 077-253-643
ถนนขาวสาร (ริกกา อินน) 02-629-4030 02-629-4031
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ถนนนเรศดําริห หัวหิน 032-533-018 032-533-019
ถนนรามบุตรี 02-629-0171 02-629-0172
ถนนราษฎรอุทิศ 200 ป 076-292-253 076-292-254
ถนนลอยเคราะห จ.เชียงใหม 053-272-082 053-272-083
ถนนเลียบหาดพัทยา 038-413-547 038-413-548
บานซาน 076-366-883 076-366-884
ประตูทาแพ 053-271-236 053-271-237
ปาลมไอรแลนดโฮเต็ล 077-601-224 077-601-218
โรงแรมมารคแลนด พัทยา 033-031-726 033-031-727 
โรงแรมเมอรเคียว ปาตอง 076-292-952 076-292-953
วงเวียนกะรน 076--396-584 076-396-585
วงเวียนปลาโลมา 038-371-303 038-371-304
วอลคกิ้ง สตรีท พัทยา 038-425-974 038-425-976
สนามบินดอนเมือง (ขาเขา 2) 02-504-3591 02-504-3592
สนามบินดอนเมือง (ขาเขา) 02-504-3224 02-504-3225
สนามบินดอนเมือง (ขาออก) 02-504-3390 0-2504-3391
สนามลบินภูเก็ต (ขาออก) 076-326-342 076-326-343
สยามเซ็นเตอร 02-658-1530 0-2658-1531
สุขุมวิทซอย 20 02-261-0408 02-261-0409
หาดกะตะ 076-330-874 076-330-875
หาดละไม 1 077-256-644 077-256-566
อเวนิว พัทยาสาย 2  038-710-755 038-710-756
อาคารธรรมเลิศ 02-255-1453 02-255-1454
อาวนางปริ้นซวิลล รีสอรท 075-695-576 075-695-577
    
รถรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเคลื่อนท่ี 
รถรับแลกเปล่ียนฯ 1  
รถรับแลกเปล่ียนฯ 2  
รถรับแลกเปล่ียนฯ 3  
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CIMB Thai Care Center
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

www.cimbthai.com


