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CTHAI:
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ธนาคารเห็นคุณค�า
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ของลูกค�าแต�ละท�านเป�น
สำคัญ เพ�่อการบร�การ
ที่เป�นเลิศ และความสัมพันธ�
ที่ต�อเนื่อง

การทำงานเป�นทีม
ธนาคารเชื่อมั่นใน
การทำงานเป�นทีม 
เพราะศักยภาพที่แท�จร�ง
นั้นย�อมเกิดจาก
ความร�วมมือร�วมใจกัน
ของการทำงาน

ความซื่อสัตย�
ธนาคารให�ความสำคัญกับ
ความซื่อตรงเป�นอย�างยิ�ง 
โดยตระหนักดีว�าธุรกิจ
ธนาคารเป�นธุรกิจที่อาศัย
ความเชื่อถือไว�วางใจ
เป�นหลัก ธนาคารพร�อม
ที่จะยอมรับทั้งความสำเร็จ
และอุปสรรคที่เกิดข�้น ซึ่ง
จะทำให�ลูกค�ามอบความ
ไว�วางใจใช�บร�การของ
ธนาคาร

อาเซียน
ธนาคารมุ�งที่จะเป�น
ธนาคารอาเซียนชั้นนำ
ในประเทศไทย โดยการ
ผสานจ�ดแข็งกับกลุ�ม
ซีไอเอ็มบี ทั้งด�านบุคลากร 
ผลิตภัณฑ� และเคร�อข�าย 
เพ�่อสร�างโอกาสและ
ผลประโยชน�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง

สร�างนวัตกรรม
ธนาคารมุ�งมั่นพัฒนา
อย�างต�อเนื่องโดยอาศัยพลัง
แห�งความคิดสร�างสรรค�
และสมรรถนะของพนักงาน 
สนับสนุนให�ทุกคนสร�างสรรค�
สิ�งใหม�ๆ ที่ไม�เหมือนใคร 
เพ�่อช�วยนำพาองค�กร
บรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว�

พันธกิจ
“มุ�งสู�การเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำของประเทศไทย ด�วยการนำเสนอผลิตภัณฑ�และ
นวัตกรรมทางการเง�น พร�อมบร�การที่เป�นเลิศให�แก�ลูกค�าอย�างไร�พรมแดน โดยการผสมผสาน
จุดแข�งกับกลุ�มซีไอเอ็มบี”

ธนาคารกำลังอยู�ในเส�นทางที่มุ�งมั่นเพ�่อบรรลุปณิธานของธนาคาร ได�แก�
. เป�นหนึ่งในสามธนาคารที่สร�างผลกำไรสูงที่สุด (วัดจากอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น หร�อ ROE)
. เป�นผู�นำตลาด ในธุรกิจอย�างน�อย 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ�/กลุ�มลูกค�า)
. เป�นนายจ�างในความต�องการของลูกจ�างจากการสร�างแบรนด�ที่แข�งแกร�งและขับเคลื่อนองค�กร
 ด�วยวัฒนธรรมการทำงานที่มีสมรรถนะสูง

ว�สัยทัศน�
“เป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำ
ของประเทศไทยเพ�่อผู�ที่เกี่ยวข�อง”

ค�านิยมองค�กร
“ค�านิยมองค�กรสะท�อนหลักความคิด
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค�านิยมนี้ 
จะไม�เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ� 
หร�อบุคคลใด แต�จะเป�นรากฐานของ
วัฒนธรรมองค�กรและเป�นหัวใจของธนาคารเรา”
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ฉันพ�ดได�เพ�ยงภาษาถิ�น
แต�
สินค�าของฉันพ�ดได�หลายภาษา

ธุรกิจเติบโตต�างแดนอย�างไร�กังวล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 32 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

“สำหรับลูกค�าผู�ถือบัตร 
CIMB Preferred เราพร�อมให�บร�การ
ด�วยเคร�อข�ายสาขาที่ครอบคลุม
ทั่วภูมิภาคเพ�่อทุกโอกาสใหม�ของคุณ 
มุ�งสู�ความเป�นเลิศทุกที่ในอาเซียน”

ผลิตภัณฑ�ถุงมือยาง
จากบร�ษัท เฮลตี้ โกลฟ� จำกัด
ลูกค�าพาณิชย�ธนกิจ

เราจ�งพร�อมให�บร�การธนาคาร
เพ�่อลูกค�ารายย�อยใน 5 ประเทศหลัก 
ได�แก� มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร� 
กัมพ�ชา และไทย รวมถึงสำนักงาน
ตัวแทนธนาคารในประเทศอื่นๆ

รวมถึงบร�การธุรกรรมการเง�น
ข�ามพรมแดนอย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ด�วยค�าธรรมเนียมอัตราพ�เศษ

และบร�การให�คำแนะนำในการทำ
ธุรกรรมทางการเง�น ตลอดจน
เอกสารทางธุรกิจจากผู�เชี่ยวชาญ  

 BIZ SOLUTIONs (SME)
เพราะ…
กลุ�มธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
เป�นหน่ึงในกลุ�มธนาคาร
ครบวงจรชั้นนำของ
อาเซียนที่มีเคร�อข�าย 
9 ใน 10 ประเทศอาเซียน 
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร� ไทย กัมพ�ชา 
บรูไน เว�ยดนาม เมียนมา 
และสปป. ลาว)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 54 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

จงเป�นป�กอิสระให�แก�ลูกนก
ถ�าอยากให�เขาบิน

ลดเง�่อนไขลง เพ�่ออิสระการเร�ยนรู�ที่มากข��น

มั่นใจทุกธุรกรรมการเง�น  ไม�ว�าจะศึกษาต�อ หร�อ 
ทำงานในประเทศสิงคโปร� มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
หร�อ กัมพ�ชา สะดวก รวดเร็ว ด�วยบร�การเป�ดบัญชี
ต�างประเทศล�วงหน�า (Pre-Account Opening 
Service) พร�อมให�คุณเป�ดบัญชีล�วงหน�าก�อนเดินทาง
ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ฟร�! ไม�มีค�าธรรมเนียม
ในการเป�ดบัญชี

ไม�ว�าจะอยู�ที่ใดในอาเซียน…เพ�ยงแค�พกบัตร 
CIMB Preferred เราพร�อมดูแลทุกโอกาส
ทางการเง�นด�วยบร�การที่หลากหลาย 
และเคร�อข�ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค

พร�อมมอบสิทธ�ประโยชน�ที่เอื้อ
ต�อการส�งเสร�มด�านการศึกษา
ของลูกค�าธนาคารด�วยเคร�อข�าย
บร�การธนาคารเพ�่อลูกค�ารายย�อย
ใน 5 ประเทศ ประกอบด�วย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร� 
กัมพ�ชา และไทย รวมถึงสำนักงาน
ตัวแทนธนาคารในประเทศอื่นๆ 

สะดวก..ไม�ต�องพกเง�นสดในการเดินทางไปมาเลเซีย 
สิงคโปร� อินโดนีเซีย กัมพ�ชา และไทย แค�มีบัตร
เอทีเอ็มของกลุ�มธนาคารซีไอเอ็มบี คุณก็สามารถ
กดถอนเง�นสด หร�อสอบถามยอดจากเคร�่องเอทีเอ็ม
ของกลุ�มธนาคารซีไอเอ็มบี ฟร�! ไม�มีค�าธรรมเนียม

ธุรกรรมการเง�น

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเง�่อนไขเพ��มเติม
จากสื่อประชาสัมพันธ�อื่นของธนาคาร
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บัตรเครดิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บัตรเดียวที่เกิดมาเพ�่อการท�องเที่ยว
เหนือกว�าทุกจุดหมายทั่วโลก 
มากกว�าเอกสิทธ�์ทั่วอาเซียน

ฟร�…ค�ากร�นฟ� 4 ครั้ง/สนาม/ป�
สิทธ�พ�เศษสำหรับลูกค�าผู�ถือบัตร CIMB Preferred 
Visa Platinum ออกรอบกอล�ฟใน 40 สนาม 7 ประเทศ
ในอาเซียน โดยไม�กำหนดจำนวนเพ�่อนร�วมก�วน

บัตรเครดิต ซีไอเอ็มบี 
เพ�่อนร�วมทางที่นักกอล�ฟทุกคนควรมี
เอกสิทธ�์ออกรอบกอล�ฟในสนาม
ชื่อดังของอาเซียน

Pick & Pack Currency แลกเง�นตรา
ต�างประเทศด�วยบัตรเครดิต ปลอดดอกเบี้ย
สูงสุด 55 วัน รับเง�นสะดวกได�ที่ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตามสาขาที่กำหนด

เหนือกว�าทุกการใช�จ�ายทั่วโลก
ด�วยค�าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการ
แปลงสกุลเง�นต�างประเทศ เพ�ยง 1% 
จากปกติ 2.5% เมื่อใช�จ�ายผ�านบัตร
ในสกุลเง�นต�างประเทศ

มั่นใจเมื่อเดินทางต�างประเทศ คุ�มครอง
ทุกเร�่องการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ
ทุกการเดินทาง คุ�มครองสูงสุด 6 ล�านบาท

เอกสิทธิ์เหนือระดับทั่วอาเซียน 
ส�วนลดที่พักระดับ 4-5 ดาว 100 แห�ง
ทั่วอาเซียน พร�อมส�วนลดร�านค�าชั้นนำ
ในสิงคโปร� มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
รับส�วนลด Eraman Duty Free มาเลเซีย

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเง�่อนไขเพ��มเติม
จากสื่อประชาสัมพันธ�อื่นของธนาคาร

สนามท่ีธุรกิจเดินหน�าอย�างเข�ยวขจ�

เกมที่… เรากับคู�แข�ง
เดินไปในทิศทางเดียวกัน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตามสาขาที่กำหนด

เหนือกว�าทุกการใช�จ�ายทั่วโลก
ด�วยค�าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการ
แปลงสกุลเง�นต�างประเทศ เพ�ยง 1% 
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ในสกุลเง�นต�างประเทศ

มั่นใจเมื่อเดินทางต�างประเทศ คุ�มครอง
ทุกเร�่องการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ
ทุกการเดินทาง คุ�มครองสูงสุด 6 ล�านบาท

เอกสิทธิ์เหนือระดับทั่วอาเซียน 
ส�วนลดที่พักระดับ 4-5 ดาว 100 แห�ง
ทั่วอาเซียน พร�อมส�วนลดร�านค�าชั้นนำ
ในสิงคโปร� มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
รับส�วนลด Eraman Duty Free มาเลเซีย

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเง�่อนไขเพ��มเติม
จากสื่อประชาสัมพันธ�อื่นของธนาคาร

สนามท่ีธุรกิจเดินหน�าอย�างเข�ยวขจ�

เกมที่… เรากับคู�แข�ง
เดินไปในทิศทางเดียวกัน
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คุณจร�พร จารุกรสกุล
ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารกลุ�มบร�ษัทและรองประธานกรรมการ
บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลูกค�าธุรกิจขนาดใหญ�

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป�นธนาคารที่ทันสมัยที่เข�าใจธุรกรรมสมัยใธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป�นธนาคารที่ทันสมัยที่เข�าใจธุรกรรมสมัยใหม� 
มีบร�การที่หลากหลาย มีเคร�อข�ายสาขาในต�างประเทศมาก และมีความเชมีบร�การที่หลากหลาย มีเคร�อข�ายสาขาในต�างประเทศมาก และมีความเชี่ยวชาญมีบร�การที่หลากหลาย มีเคร�อข�ายสาขาในต�างประเทศมาก และมีความเชี่ยวชาญมีบร�การที่หลากหลาย มีเคร�อข�ายสาขาในต�างประเทศมาก และมีความเช
เกี่ยวกับอาเซียน เข�าใจความต�องการของ WHA และพร�อมที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับอาเซียน เข�าใจความต�องการของ WHA และพร�อมที่จะสนับสนุน
การขยายตัวและการเติบโตของ WHA Group รวมถึงมีส�วนช�วย WHA การขยายตัวและการเติบโตของ WHA Group รวมถึงมีส�วนช�วย WHA 
ในการขยายธุรกิจไปยังประชาคมอาเซียนเป�นอย�างมาก นอกเหนือจากการในการขยายธุรกิจไปยังประชาคมอาเซียนเป�นอย�างมาก นอกเหนือจากการ
สนับสนุนทางการเง�นแล�ว ธนาคารยังสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน REIT สนับสนุนทางการเง�นแล�ว ธนาคารยังสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน REIT 
และเป�นเสมือนที่ปร�กษาทางการลงทุนให�แก� WHA อีกด�วย และเป�นเสมือนที่ปร�กษาทางการลงทุนให�แก� WHA อีกด�วย 
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คุณโรจนา มโนบูรชัยเลิศ
รองกรรมการผู�จัดการ 
บร�ษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจ�เนียร��ง จำกัด
ลูกค�าธุรกิจรายย�อย สาขาเยาวราช

คุณอภิว�ชญ� กิจกำจาย
ประธานกรรมการ 
บร�ษัท กีโต� (ประเทศไทย) จำกัด
ลูกค�าธุรกิจรายย�อย สาขาบางบอน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป�นธนาคารที่เข�ามาสนับสนุนธุรกิจในกลุ�มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป�นธนาคารที่เข�ามาสนับสนุนธุรกิจในกลุ�ม
ตั้งแต�เร��มแรก ทั้งเง�นทุน การให�คำปร�กษา และบร�การเสร�มอื่นๆตั้งแต�เร��มแรก ทั้งเง�นทุน การให�คำปร�กษา และบร�การเสร�มอื่นๆ
ที่เป�นประโยชน� ทำให�สามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได�ที่เป�นประโยชน� ทำให�สามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได�
อย�างต�อเนื่อง แม�ว�าในการขยายธุรกิจของกลุ�มไปยังธุรกิจใหม� อย�างต�อเนื่อง แม�ว�าในการขยายธุรกิจของกลุ�มไปยังธุรกิจใหม� 
ซึ่งถือเป�นความเสี่ยงของทั้งลูกค�าและธนาคาร แต�ธนาคารก็ยังซึ่งถือเป�นความเสี่ยงของทั้งลูกค�าและธนาคาร แต�ธนาคารก็ยัง
เชื่อมั่นในธุรกิจของกลุ�ม โดยให�การสนับสนุนอย�างเต็มที่ เจ�าหนเชื่อมั่นในธุรกิจของกลุ�ม โดยให�การสนับสนุนอย�างเต็มที่ เจ�าหน�าที่เชื่อมั่นในธุรกิจของกลุ�ม โดยให�การสนับสนุนอย�างเต็มที่ เจ�าหน�าที่เชื่อมั่นในธุรกิจของกลุ�ม โดยให�การสนับสนุนอย�างเต็มที่ เจ�าหน
ของธนาคารก็มีความเอาใจใส� ให�ความช�วยเหลือและสนับสนุนของธนาคารก็มีความเอาใจใส� ให�ความช�วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมต�างๆ ของบร�ษัทเป�นอย�างดีเสมอมากิจกรรมต�างๆ ของบร�ษัทเป�นอย�างดีเสมอมา

คุณเจษฎา รักษ�ศร�ทอง
ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัท เฮลตี้ โกล�ฟ จำกัด
ลูกค�าพาณิชย�ธนกิจ

บทสัมภาษณ�
ลูกค�า



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 9บทสัมภาษณ�ลูกค�า

คุณจร�พร จารุกรสกุล
ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารกลุ�มบร�ษัทและรองประธานกรรมการ
บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลูกค�าธุรกิจขนาดใหญ�
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เป�นลูกค�าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มานาน ผู�จัดการสาขาดูแลธุรกรรมทเป�นลูกค�าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มานาน ผู�จัดการสาขาดูแลธุรกรรมทางการเง�น
ให�แก�บร�ษัทตลอดมา ทั้งเง�นฝาก กองทุน หุ�นกู� และประกันชีว�ต กาให�แก�บร�ษัทตลอดมา ทั้งเง�นฝาก กองทุน หุ�นกู� และประกันชีว�ต การที่บร�ษัทประกอบธุรกิจ 
Aerospace ทำอะไหล�ชิ�นส�วนเคร�่องบิน ทำให�ต�องมีพนักงานจำนวนมาAerospace ทำอะไหล�ชิ�นส�วนเคร�่องบิน ทำให�ต�องมีพนักงานจำนวนมาก บร�ษัทก็ได�
สนับสนุนให�พนักงานเป�ดบัญชีเง�นฝาก ทำบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทสนับสนุนให�พนักงานเป�ดบัญชีเง�นฝาก ทำบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร�ทพอยต� 
หร�อแม�แต�การโอนเง�นไปต�างประเทศโดยใช�บร�การของธนาคาร  รู�สึกปรหร�อแม�แต�การโอนเง�นไปต�างประเทศโดยใช�บร�การของธนาคาร  รู�สึกประทับใจที่ธนาคาร
มีความน�าเชื่อถือ มีความมั่นคง และให�บร�การดีมีความน�าเชื่อถือ มีความมั่นคง และให�บร�การดี

คุณโรจนา มโนบูรชัยเลิศ
รองกรรมการผู�จัดการ 
บร�ษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจ�เนียร��ง จำกัด
ลูกค�าธุรกิจรายย�อย สาขาเยาวราช

ผมเป�นลูกค�าของธนาคารมา 10 กว�าป� เร��มตั้งแต�เป�นผมเป�นลูกค�าของธนาคารมา 10 กว�าป� เร��มตั้งแต�เป�น
ลูกค�าเง�นฝากในช�วงแรกๆ เพราะเง�นฝากดอกเบี้ยสูง ลูกค�าเง�นฝากในช�วงแรกๆ เพราะเง�นฝากดอกเบี้ยสูง 
จนกระทั่งมาเป�น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผมสนใจในเร�่อง
การลงทุน ธนาคารก็ดูแลผลิตภัณฑ�ด�านการลงทุน
ให�กับผม ทั้งเง�นฝาก หุ�นกู� กองทุน และประกัน เร�่องบร�การ
ไม�ต�องห�วงเลยครับ ผมประทับใจมาก

คุณอภิว�ชญ� กิจกำจาย
ประธานกรรมการ 
บร�ษัท กีโต� (ประเทศไทย) จำกัด
ลูกค�าธุรกิจรายย�อย สาขาบางบอน

คุณเจษฎา รักษ�ศร�ทอง
ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัท เฮลตี้ โกล�ฟ จำกัด
ลูกค�าพาณิชย�ธนกิจ

บทสัมภาษณ�
ลูกค�า



ข�อมูลสำคัญทางการเง�น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1110 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

ล �านบาท ล �านบาท ล �านบาท

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

2556 2557 2558

สินทรัพย� (ล�านบาท)รายได�จากการดำเนินงานจำแนกตามสายงาน

25582556 2557

สายธุรกิจรายย�อย สายพาณิชย�กิจ

สายธุรกิจขนาดใหญ� อื่นๆ

14.1 %

17.4 %

17.3 %

51.2 %

16.9 %

17 %

16.5 %

49.6 %

ข�อมูลสำคัญ
ทางการเง�น

2556 2557 2558

กำไรสุทธ� (ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

เง�นให�สินเชื่อ
(ล�านบาท)

2556 2557 2558

2557 25582556

2557 25582556

เง�นฝากและตั๋วแลกเง�น
(ล�านบาท)

2556 2557 2558 2556 2557 2558

2556 2557 2558

อัตราส�วนเง�นกองทุน
ต�อสินทรัพย�เสี ่ยง (BIS RATIO)

27.4 %

15.7 %

14.9 %

42 %

10,246 10,506 12,234
อัตราผลตอบแทน
ต�อส�วนของเจ�าของ (ROE)

อัตราผลตอบแทน
ต�อสินทรัพย� (ROA)

อัตราส�วนสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�
ต�อสินเชื่อรวม (GROSS NPL RATIO)

สินทรัพย�
304.6 พันล�านบาท

อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธ�
ต�อสินทรัพย�เฉลี่ย
3.27%
อัตราการเติบโตของสินเชื่อ
+4.5%
อัตราส�วนเง�นกองทุน
ต�อสินทรัพย�เสี่ยง
15.7%

7079421,282
1,0529891,490

กำไรสุทธ� (ล�านบาท)

1,282
1,4901,490

942
989989
942
989989

707
1,0521,052
707

1,0521,052

279,672 274,169 304,621
278,370 273,468 303,598

สินทรัพย� (ล�านบาท)(ล�านบาท)สินทรัพย� (ล�านบาท)

279,672279,672
278,370

(ล�านบาท)

274,169274,169
273,468
274,169274,169
273,468

279,672279,672
278,370

304,621304,621
303,598
304,621304,621
303,598

274,169274,169
273,468

168,698 188,171 196,646 161,066 188,458 179,320 14.1% 15.0% 15.5%
171,087 189,968 198,607 160,926 188,247 179,035 14.2% 15.2% 15.7%

4.3% 3.1%6.1% 0.6% 0.4% 0.2% 2.3% 3.0% 2.9%
4.4% 4.4%7.0% 0.7% 0.4% 0.4% 2.5% 3.3% 3.1%

ณ สิ �นป�

หนี้สินรวม

ส�วนของเจ�าของ

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได�ที ่ ไม�ใช�ดอกเบี้ย

รายได�รวม

กำไรต�อหุ�นขั ้นพ�้นฐาน (บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

ราคาป�ด (บาท)

ล�านบาท

277,513

27,108

8,477

3,757

12,234

0.05

1.10

1.05

2558

งบการเง�นรวม

251,578

22,591

7,889

2,617

10,506

0.05

1.07

1.91

2557

257,882

21,790

6,525

3,721

10,246

0.07

1.01

1.88

2556

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

25572556

251,328

22,140

6,432

2,168

8,600

0.04

1.07

-

256,988

21,382

5,233

3,268

8,501

0.06

1.01

-

2558

277,281

26,317

6,884

3,351

10,235

0.03

1.10

-



ข�อมูลสำคัญทางการเง�น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1110 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

ล �านบาท ล �านบาท ล �านบาท

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

2556 2557 2558

สินทรัพย� (ล�านบาท)รายได�จากการดำเนินงานจำแนกตามสายงาน

25582556 2557

สายธุรกิจรายย�อย สายพาณิชย�กิจ

สายธุรกิจขนาดใหญ� อื่นๆ

14.1 %

17.4 %

17.3 %

51.2 %

16.9 %

17 %

16.5 %

49.6 %

ข�อมูลสำคัญ
ทางการเง�น

2556 2557 2558

กำไรสุทธ� (ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

งบการเง�นรวม

เง�นให�สินเชื่อ
(ล�านบาท)

2556 2557 2558

2557 25582556

2557 25582556

เง�นฝากและตั๋วแลกเง�น
(ล�านบาท)

2556 2557 2558 2556 2557 2558

2556 2557 2558

อัตราส�วนเง�นกองทุน
ต�อสินทรัพย�เสี ่ยง (BIS RATIO)

27.4 %

15.7 %

14.9 %

42 %

10,246 10,506 12,234
อัตราผลตอบแทน
ต�อส�วนของเจ�าของ (ROE)

อัตราผลตอบแทน
ต�อสินทรัพย� (ROA)

อัตราส�วนสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�
ต�อสินเชื่อรวม (GROSS NPL RATIO)

สินทรัพย�
304.6 พันล�านบาท

อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธ�
ต�อสินทรัพย�เฉลี่ย
3.27%
อัตราการเติบโตของสินเชื่อ
+4.5%
อัตราส�วนเง�นกองทุน
ต�อสินทรัพย�เสี่ยง
15.7%

7079421,282
1,0529891,490

279,672 274,169 304,621
278,370 273,468 303,598

168,698 188,171 196,646 161,066 188,458 179,320 14.1% 15.0% 15.5%
171,087 189,968 198,607 160,926 188,247 179,035 14.2% 15.2% 15.7%

4.3% 3.1%6.1% 0.6% 0.4% 0.2% 2.3% 3.0% 2.9%
4.4% 4.4%7.0% 0.7% 0.4% 0.4% 2.5% 3.3% 3.1%

ณ สิ �นป�

หนี้สินรวม

ส�วนของเจ�าของ

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได�ที ่ ไม�ใช�ดอกเบี้ย

รายได�รวม

กำไรต�อหุ�นขั ้นพ�้นฐาน (บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

ราคาป�ด (บาท)

ล�านบาท

277,513

27,108

8,477

3,757

12,234

0.05

1.10

1.05

2558

งบการเง�นรวม

251,578

22,591

7,889

2,617

10,506

0.05

1.07

1.91

2557

257,882

21,790

6,525

3,721

10,246

0.07

1.01

1.88

2556

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

25572556

251,328

22,140

6,432

2,168

8,600

0.04

1.07

-

256,988

21,382

5,233

3,268

8,501

0.06

1.01

-

2558

277,281

26,317

6,884

3,351

10,235

0.03

1.10

-



เรียน ทานผูถือหุน
ป 2558 ยังคงเปนปที่การดำเนินธุรกิจตอง
ประสบกับความยากลำบากและความทาทาย
ทางเศรษฐกิจทั ้งจากภายในประเทศและ
ตางประเทศ อยางไรก็ตามทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจเชิงกลยุทธโดยการมุงเนนลูกคาเปนหลัก 
ทำใหธนาคารสามารถรักษาพลังการขับเคล่ือน
และสถานะอันแข็งแกรงไวไดอยางตอเนื่อง 
กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีรายไดจาก
การดำเนินงานตามงบการเงินรวมเพิ ่มขึ ้น 
1.7 พันลานบาทหรือรอยละ 16.4 เปน 12.2 
พันลานบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,052.5 ลานบาท 
เพิ่มขึ ้น 63.1 ลานบาท หรือรอยละ 6.4
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

ธุรกรรมที่มีความโดดเดนในป 2558 อาทิ 
การจับคูธุรกิจ (business matching) การ
สรางเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain 
networking) และการแนะนำลูกคาระหวางกัน
ในกลุมซีไอเอ็มบีทั่วอาเซียน ทั้งนี้ ธนาคาร
และบริษัทยอยมีการทำงานรวมกับกลุ ม
ซีไอเอ็มบีอยางใกลชิดและตอเนื่องโดยอาศัย
ความเชี ่ยวชาญในระดับภูมิภาคและความ
เขาใจภูมิภาคน้ีอยางแทจริงของกลุมซีไอเอ็มบี
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและสงเสริม
ใหมีการสรางมูลคาเพิ่มทางนวัตกรรมสำหรับ
ลูกคาข ามประเทศ พลวัตนี ้ช วยในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดธุรกรรมตางๆ ที่ธนาคาร
ดำเนินการโดยไดรับความไววางใจจากลูกคา
ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงในภาคอ ุตสาหกรรมต างๆ
ที่ตองการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญมีผู บริโภคมากกวา
600 ลานคน 

กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความมุงมั่น
ในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบาย
ในการตอตานการทุจริตตลอดจนยึดมั ่น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธนาคารมีความเช่ือม่ัน
ในการทำสิ ่งที ่เปนการตอบแทนแกสังคม 
มีการดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งสิ้นกวา 60 
โครงการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยในป 
2558 มีการสงมอบศูนยเรียนรูคอมพิวเตอร
และหองสมุดแกโรงเรียนในชนบทท่ีขาดแคลน
จำนวน 10 โครงการรวม 28 โรงเรียนรวมท้ัง
จัดทำโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 6 
โครงการโดยเนนการมีสวนรวมของพนักงาน
และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารได
เผยแพรรายละเอียดโครงการและกิจกรรม
CSR ในรายงานประจำปฉบับนี้แลว

ในโอกาสนี ้ ผมขอแสดงความขอบคุณ 
คุณเคนนี คิม และ คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
เพื ่อนกรรมการซึ ่งไดลาออกจากตำแหนง
กรรมการในปที่ผานมา ทั้งสองทานไดแสดง
ความเปนผูนำท่ีมีวิสัยทัศนและใหขอเสนอแนะ
ที่มีคุณคายิ่งแกกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ตลอดระยะเวลาที ่ดำรงตำแหนงกรรมการ 
ขณะเดียวกัน ผมขอตอนรับ ดาโตะ ลี ค็อก 
ควอน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
กรรมการเมื่อเร็วๆ นี้ 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอ
แสดงความขอบคุณผู ถ ือหุ นและผู ม ีส วน
เก่ียวของทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุนธนาคาร
ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานของ
กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกทานที่ได
ทุมเททำงานหนักเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดย
ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ ทามกลางสภาวะ
แวดลอมการดำเนินธุรกิจที ่ผันผวนอยาง
ตอเนื่องในชวงเวลาที่ผานมา

ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง
ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1312 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

“กลุ�มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความโปร�งใสตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบาย
ในการต�อต�านการทุจร�ตตลอดจน
ยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ธนาคารมีความเชื่อมั่นในการทำสิ�ง
ที่เป�นการตอบแทนแก�สังคม มีการ
ดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งสิ�น
กว�า 60 โครงการอย�างต�อเนื่อง
จนถึงป�จจุบัน”



เรียน ทานผูถือหุน
ป 2558 ยังคงเปนปที่การดำเนินธุรกิจตอง
ประสบกับความยากลำบากและความทาทาย
ทางเศรษฐกิจทั ้งจากภายในประเทศและ
ตางประเทศ อยางไรก็ตามทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจเชิงกลยุทธโดยการมุงเนนลูกคาเปนหลัก 
ทำใหธนาคารสามารถรักษาพลังการขับเคล่ือน
และสถานะอันแข็งแกรงไวไดอยางตอเนื่อง 
กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีรายไดจาก
การดำเนินงานตามงบการเงินรวมเพิ ่มขึ ้น 
1.7 พันลานบาทหรือรอยละ 16.4 เปน 12.2 
พันลานบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,052.5 ลานบาท 
เพิ่มขึ ้น 63.1 ลานบาท หรือรอยละ 6.4
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

ธุรกรรมที่มีความโดดเดนในป 2558 อาทิ 
การจับคูธุรกิจ (business matching) การ
สรางเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain 
networking) และการแนะนำลูกคาระหวางกัน
ในกลุมซีไอเอ็มบีทั่วอาเซียน ทั้งนี้ ธนาคาร
และบริษัทยอยมีการทำงานรวมกับกลุ ม
ซีไอเอ็มบีอยางใกลชิดและตอเนื่องโดยอาศัย
ความเชี ่ยวชาญในระดับภูมิภาคและความ
เขาใจภูมิภาคน้ีอยางแทจริงของกลุมซีไอเอ็มบี
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและสงเสริม
ใหมีการสรางมูลคาเพิ่มทางนวัตกรรมสำหรับ
ลูกคาข ามประเทศ พลวัตนี ้ช วยในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดธุรกรรมตางๆ ที่ธนาคาร
ดำเนินการโดยไดรับความไววางใจจากลูกคา
ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงในภาคอ ุตสาหกรรมต างๆ
ที่ตองการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญมีผู บริโภคมากกวา
600 ลานคน 

กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความมุงมั่น
ในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบาย
ในการตอตานการทุจริตตลอดจนยึดมั ่น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธนาคารมีความเช่ือม่ัน
ในการทำสิ ่งที ่เปนการตอบแทนแกสังคม 
มีการดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งสิ้นกวา 60 
โครงการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยในป 
2558 มีการสงมอบศูนยเรียนรูคอมพิวเตอร
และหองสมุดแกโรงเรียนในชนบทท่ีขาดแคลน
จำนวน 10 โครงการรวม 28 โรงเรียนรวมท้ัง
จัดทำโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 6 
โครงการโดยเนนการมีสวนรวมของพนักงาน
และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารได
เผยแพรรายละเอียดโครงการและกิจกรรม
CSR ในรายงานประจำปฉบับนี้แลว

ในโอกาสนี ้ ผมขอแสดงความขอบคุณ 
คุณเคนนี คิม และ คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
เพื ่อนกรรมการซึ ่งไดลาออกจากตำแหนง
กรรมการในปที่ผานมา ทั้งสองทานไดแสดง
ความเปนผูนำท่ีมีวิสัยทัศนและใหขอเสนอแนะ
ที่มีคุณคายิ่งแกกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ตลอดระยะเวลาที ่ดำรงตำแหนงกรรมการ 
ขณะเดียวกัน ผมขอตอนรับ ดาโตะ ลี ค็อก 
ควอน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
กรรมการเมื่อเร็วๆ นี้ 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอ
แสดงความขอบคุณผู ถ ือหุ นและผู ม ีส วน
เก่ียวของทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุนธนาคาร
ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานของ
กลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกทานที่ได
ทุมเททำงานหนักเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดย
ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ ทามกลางสภาวะ
แวดลอมการดำเนินธุรกิจที ่ผันผวนอยาง
ตอเนื่องในชวงเวลาที่ผานมา

ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง
ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1312 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

“กลุ�มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความโปร�งใสตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบาย
ในการต�อต�านการทุจร�ตตลอดจน
ยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ธนาคารมีความเชื่อมั่นในการทำสิ�ง
ที่เป�นการตอบแทนแก�สังคม มีการ
ดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งสิ�น
กว�า 60 โครงการอย�างต�อเนื่อง
จนถึงป�จจุบัน”



สารจาก
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

เรียน ทานผูถือหุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มุงมั่นดำเนินธุรกิจ
ผานอุปสรรคตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ไทยในป 2558 ทั้งรายไดภาคเกษตรที่ตกต่ำ 
หน้ีครัวเรือนสูง การลงทุนภาครัฐมีความลาชา
และการสงออกซบเซาในขณะท่ีการฟนตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักเปนไปอยางเชื่องชา 
และตลาดการเงินโลกมีความผันผวน ทั้งนี้
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสำคัญๆ ตางแสดงถึง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยมีอัตราการ
เติบโตของจีดีพีรอยละ 2.8 

อยางไรก็ตาม ป 2558 เปนปที่ธุรกิจของ
ธนาคารมีความแข็งแกรง ธนาคารมีรายได
จากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน 
1,727.8 ลานบาทหรือรอยละ 16.4 เปน 
12.2 พันลานบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,052.5 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.1 ลานบาทหรือรอยละ 
6.4 เทียบกับปที่ผานมา อัตราสวนคาใชจาย
ตอรายไดปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่รอยละ 58.3 
จากรอยละ 68.0 ในปที่ผานมาอันเปนผล
มาจากการบริหารจัดการคาใชจายที่ดีผนวก
กับรายไดที่เพิ่มขึ้น อัตราสวนรายไดดอกเบี้ย
สุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (NIM) อยูที่รอยละ 
3.27 เปรียบเทียบกับรอยละ 3.37 ในป 2557 
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพยที ่ใหผล
ตอบแทนต่ำ อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดตอเงินใหสินเชื่อรวม (NPL ratio) 
เทากับรอยละ 3.1 โดยมีเงินสำรองทั้งสิ้น
จำนวน 6.7 พันลานบาท ซึ่งเกินจากเกณฑ
ขั ้นต่ำของธนาคารแหงประเทศไทย 2.6 
พันลานบาท และมีอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี ่ยง (BIS ratio) รอยละ 15.7
โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 รอยละ 11.0

การที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปนหนึ่งใน
เครือขายซีไอเอ็มบีในอาเซียน ทำใหธนาคารมี
สถานะท่ีม่ันคงโดยมีการผสานความเช่ียวชาญ
และความรวมมือกับสมาชิกในเครือขาย

โดยเฉพาะดานบริหารเงินและวาณิชธนกิจ 
ในป 2558 ธุรกรรมบริหารเงินของธนาคาร
ไดรับรางวัลตางๆ 13 รางวัลจาก ASIA-
MONEY Polls ธนาคารไดรับการประกาศ
เกียรติคุณใหเปน The Best Structured
Product House in Thailand และ The Best 
Local Currency Bond Individual in 
Research, Sales and Trading for 2015 
จากนิตยสาร The Asset อีกทั้งไดรับการจัด
อันดับจาก Thomson Reuters ใหเปน The 
Best Foreign Currency Liquidity Provider 
in Thailand การจำหนายตราสารหนี้ภาค
เอกชนของธนาคารมีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนมา
อยูที่รอยละ 12.67 จากรอยละ 6.8 ในปที่
ผานมา ทำใหธนาคารไดรับรางวัลในฐานะ 
The Most Improved Bond House of the 
Year 2015 in Southeast Asia จาก Alpha 
Southeast Asia นอกจากนี้สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการของธนาคารยังไดรับรางวัลตางๆ 
รวม 8 รางวัลจาก Wells Fargo, Retail 
Banker International, The Asian Banker, 
Thailand Management Association (TMA) 
และ Technology Promotion Association 
(Thailand-Japan) ประกอบดวยรางวัล Wells 
Fargo Operational Excellence Appreciation 
Award, RBI Asia Trailblazers Award, The 
Asian Banker Technology Implementa-
tion Award, Innovation Project Award, 
Business Enabler Project Award, 
Thailand Lean Award, Excellent Award: 
Core Process Improvement และ Core 
Process Improvement Project Award 
นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารยังประสบความ
สำเร็จในการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิตามเกณฑ 
Basel III ของธนาคารไทยชั้นนำแหงหนึ่ง
มูลคา 1 พันลานริงกิต ซึ่งไดรับการตอบรับ
อยางลนหลามจากนักลงทุนในตลาดมาเลเซีย 
และไดรับรางวัล The Best Innovative Deal 
of the Year and Best Bank Capital Bond 

of Thailand จากนิตยสาร The Asset เปน
การสะทอนถึงความมุงมั่นของธนาคารในการ
แสวงหาและสรางโอกาสทางธุรกิจระดับ
ภูมิภาคใหแกลูกคาที ่ต องการลงทุนหรือ
ขยายกิจการไปยังอาเซียน 

ป 2559 จะเปนปที่สำคัญยิ่งในการเริ่มตน
ดำเนินการตามแผนงาน 3 ปสู Target 2018 
(T18) ที่กำหนดไว โดยธนาคารจะขับเคลื่อน
ผานกลยุทธหลักๆ ไดแก การบริหารอัตราสวน
คาใชจายหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบดุลและ
การจัดสรรเงินกองทุน การสรางฐานรายได
ที่เกิดขึ้นตอเนื่องประจำ (recurring income) 
การพัฒนากลยุทธทางเลือกเพิ่มเติมตอเนื่อง
ในการใหบริการ การปรับทบทวนเปาหมาย 
หลักเกณฑ และกระบวนการทำงาน ตลอดจน
การผสานความร วมม ือก ับสมาช ิกอ ื ่น
ในเครือขายซีไอเอ็มบีอยางตอเนื ่องโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยาง
ยั ่งย ืน เพิ ่มผลตอบแทนตอเง ินทุนและ
เสริมสรางเพื่อยกระดับมาตรฐานของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อตรงและโปรงใส
และใหการสนับสนุนโครงการ CSR ตางๆ 
เพื ่อสงเสริมการพัฒนาทั ้งดานการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตอไป

ผมขอแสดงความขอบคุณและความชื่นชมตอ
ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
ที่ไดใหการสนับสนุนแกธนาคารเปนอยางดี 
รวมถึงผู บริหารและพนักงานทุกทานที ่ได
ทุ มเทสรรคสรางและทำงานหนักมาอยาง
ตอเนื่องจนสามารถนำพาองคกรผานความ
ทาทายตางๆ ตลอดทั้งป ธนาคารจะยังคง
มุ งมั ่นในการดำเนินธุรกิจเพื ่อตอบสนอง
ความตองการอันหลากหลายของลูกคาและ
สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุนอยางยั่งยืนตอไป

สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1514 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

นายสุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

“ป� 2559 จะเป�นป�ที่สำคัญยิ�งในการเร��มต�นดำเนินการตามแผนงาน 3 ป�
สู� Target 2018 (T18) ที่กำหนดไว� โดยธนาคารจะขับเคลื่อนผ�านกลยุทธ�หลักๆ 
ได�แก� การบร�หารอัตราส�วนค�าใช�จ�ายหน้ีสูญต�อสินเชื่อรวม การเสร�มสร�าง
ประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการงบดุลและการจัดสรรเง�นกองทุน การสร�าง
ฐานรายได�ที่เกิดข��นต�อเนื่องประจำ (recurring income) การพัฒนากลยุทธ�
ทางเลือกเพ��มเติมต�อเน่ืองในการให�บร�การ การปรับทบทวนเป�าหมาย หลักเกณฑ� 
และกระบวนการทำงาน ตลอดจนการผสานความร�วมมือกับสมาชิกอื่นในเคร�อข�าย
ซีไอเอ็มบีอย�างต�อเน่ืองโดยมีจุดมุ�งหมายเพ�่อสร�างรายได�ให�เติบโตอย�างยั่งยืน
เพ��มผลตอบแทนต�อเง�นทุนและเสร�มสร�างเพ�่อยกระดับมาตรฐานของธนาคาร”



สารจาก
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

เรียน ทานผูถือหุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มุงมั่นดำเนินธุรกิจ
ผานอุปสรรคตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ไทยในป 2558 ทั้งรายไดภาคเกษตรที่ตกต่ำ 
หน้ีครัวเรือนสูง การลงทุนภาครัฐมีความลาชา
และการสงออกซบเซาในขณะท่ีการฟนตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักเปนไปอยางเชื่องชา 
และตลาดการเงินโลกมีความผันผวน ทั้งนี้
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสำคัญๆ ตางแสดงถึง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยมีอัตราการ
เติบโตของจีดีพีรอยละ 2.8 

อยางไรก็ตาม ป 2558 เปนปที่ธุรกิจของ
ธนาคารมีความแข็งแกรง ธนาคารมีรายได
จากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน 
1,727.8 ลานบาทหรือรอยละ 16.4 เปน 
12.2 พันลานบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,052.5 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.1 ลานบาทหรือรอยละ 
6.4 เทียบกับปที่ผานมา อัตราสวนคาใชจาย
ตอรายไดปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่รอยละ 58.3 
จากรอยละ 68.0 ในปที่ผานมาอันเปนผล
มาจากการบริหารจัดการคาใชจายที่ดีผนวก
กับรายไดที่เพิ่มขึ้น อัตราสวนรายไดดอกเบี้ย
สุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (NIM) อยูที่รอยละ 
3.27 เปรียบเทียบกับรอยละ 3.37 ในป 2557 
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพยที ่ใหผล
ตอบแทนต่ำ อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดตอเงินใหสินเชื่อรวม (NPL ratio) 
เทากับรอยละ 3.1 โดยมีเงินสำรองทั้งสิ้น
จำนวน 6.7 พันลานบาท ซึ่งเกินจากเกณฑ
ขั ้นต่ำของธนาคารแหงประเทศไทย 2.6 
พันลานบาท และมีอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี ่ยง (BIS ratio) รอยละ 15.7
โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 รอยละ 11.0

การที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปนหนึ่งใน
เครือขายซีไอเอ็มบีในอาเซียน ทำใหธนาคารมี
สถานะท่ีม่ันคงโดยมีการผสานความเช่ียวชาญ
และความรวมมือกับสมาชิกในเครือขาย

โดยเฉพาะดานบริหารเงินและวาณิชธนกิจ 
ในป 2558 ธุรกรรมบริหารเงินของธนาคาร
ไดรับรางวัลตางๆ 13 รางวัลจาก ASIA-
MONEY Polls ธนาคารไดรับการประกาศ
เกียรติคุณใหเปน The Best Structured
Product House in Thailand และ The Best 
Local Currency Bond Individual in 
Research, Sales and Trading for 2015 
จากนิตยสาร The Asset อีกทั้งไดรับการจัด
อันดับจาก Thomson Reuters ใหเปน The 
Best Foreign Currency Liquidity Provider 
in Thailand การจำหนายตราสารหนี้ภาค
เอกชนของธนาคารมีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนมา
อยูที่รอยละ 12.67 จากรอยละ 6.8 ในปที่
ผานมา ทำใหธนาคารไดรับรางวัลในฐานะ 
The Most Improved Bond House of the 
Year 2015 in Southeast Asia จาก Alpha 
Southeast Asia นอกจากนี้สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการของธนาคารยังไดรับรางวัลตางๆ 
รวม 8 รางวัลจาก Wells Fargo, Retail 
Banker International, The Asian Banker, 
Thailand Management Association (TMA) 
และ Technology Promotion Association 
(Thailand-Japan) ประกอบดวยรางวัล Wells 
Fargo Operational Excellence Appreciation 
Award, RBI Asia Trailblazers Award, The 
Asian Banker Technology Implementa-
tion Award, Innovation Project Award, 
Business Enabler Project Award, 
Thailand Lean Award, Excellent Award: 
Core Process Improvement และ Core 
Process Improvement Project Award 
นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารยังประสบความ
สำเร็จในการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิตามเกณฑ 
Basel III ของธนาคารไทยชั้นนำแหงหนึ่ง
มูลคา 1 พันลานริงกิต ซึ่งไดรับการตอบรับ
อยางลนหลามจากนักลงทุนในตลาดมาเลเซีย 
และไดรับรางวัล The Best Innovative Deal 
of the Year and Best Bank Capital Bond 

of Thailand จากนิตยสาร The Asset เปน
การสะทอนถึงความมุงมั่นของธนาคารในการ
แสวงหาและสรางโอกาสทางธุรกิจระดับ
ภูมิภาคใหแกลูกคาที ่ต องการลงทุนหรือ
ขยายกิจการไปยังอาเซียน 

ป 2559 จะเปนปที่สำคัญยิ่งในการเริ่มตน
ดำเนินการตามแผนงาน 3 ปสู Target 2018 
(T18) ที่กำหนดไว โดยธนาคารจะขับเคลื่อน
ผานกลยุทธหลักๆ ไดแก การบริหารอัตราสวน
คาใชจายหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบดุลและ
การจัดสรรเงินกองทุน การสรางฐานรายได
ที่เกิดขึ้นตอเนื่องประจำ (recurring income) 
การพัฒนากลยุทธทางเลือกเพิ่มเติมตอเนื่อง
ในการใหบริการ การปรับทบทวนเปาหมาย 
หลักเกณฑ และกระบวนการทำงาน ตลอดจน
การผสานความร วมม ือก ับสมาช ิกอ ื ่น
ในเครือขายซีไอเอ็มบีอยางตอเนื ่องโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยาง
ยั ่งย ืน เพิ ่มผลตอบแทนตอเง ินทุนและ
เสริมสรางเพื่อยกระดับมาตรฐานของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อตรงและโปรงใส
และใหการสนับสนุนโครงการ CSR ตางๆ 
เพื ่อสงเสริมการพัฒนาทั ้งดานการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตอไป

ผมขอแสดงความขอบคุณและความชื่นชมตอ
ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
ที่ไดใหการสนับสนุนแกธนาคารเปนอยางดี 
รวมถึงผู บริหารและพนักงานทุกทานที ่ได
ทุ มเทสรรคสรางและทำงานหนักมาอยาง
ตอเนื่องจนสามารถนำพาองคกรผานความ
ทาทายตางๆ ตลอดทั้งป ธนาคารจะยังคง
มุ งมั ่นในการดำเนินธุรกิจเพื ่อตอบสนอง
ความตองการอันหลากหลายของลูกคาและ
สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุนอยางยั่งยืนตอไป

สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1514 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

นายสุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

“ป� 2559 จะเป�นป�ที่สำคัญยิ�งในการเร��มต�นดำเนินการตามแผนงาน 3 ป�
สู� Target 2018 (T18) ที่กำหนดไว� โดยธนาคารจะขับเคลื่อนผ�านกลยุทธ�หลักๆ 
ได�แก� การบร�หารอัตราส�วนค�าใช�จ�ายหน้ีสูญต�อสินเชื่อรวม การเสร�มสร�าง
ประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการงบดุลและการจัดสรรเง�นกองทุน การสร�าง
ฐานรายได�ที่เกิดข��นต�อเนื่องประจำ (recurring income) การพัฒนากลยุทธ�
ทางเลือกเพ��มเติมต�อเน่ืองในการให�บร�การ การปรับทบทวนเป�าหมาย หลักเกณฑ� 
และกระบวนการทำงาน ตลอดจนการผสานความร�วมมือกับสมาชิกอื่นในเคร�อข�าย
ซีไอเอ็มบีอย�างต�อเน่ืองโดยมีจุดมุ�งหมายเพ�่อสร�างรายได�ให�เติบโตอย�างยั่งยืน
เพ��มผลตอบแทนต�อเง�นทุนและเสร�มสร�างเพ�่อยกระดับมาตรฐานของธนาคาร”



เต็งกู ดาโต�ะ ซาฟรูล� บิน เต็งกู อับดุล อาซิส
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มซีไอเอ็มบี

การเร่ิมดำเนินการตามกลยุทธสู Target 2018 (T18)
เปนพัฒนาการกาวสำคัญของธนาคาร ทั้งนี้ในการ
เสริมสรางสถานะความเปนธนาคารครบวงจรที่เนน
ความเปนอาเซียนและสามารถดำเนินธุรกิจอยาง
ม่ันคงในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจปจจุบัน ซีไอเอ็มบี
มีการปรับและทบทวนเปาหมาย หลักเกณฑ และ
กระบวนการทำงานทั ่วเครือขายซึ ่งรวมธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทยดวย โครงการหนึ่งที ่สำคัญ คือ 
โครงการ Retail Banking 2.0 ของ ซีไอเอ็มบี ไทย 
เพื่อปรับเปลี่ยนธนาคารสูความเปนหนึ่งในธนาคาร
ธุรกิจรายยอยชั้นนำในประเทศไทย โดยสรางระบบ
พ้ืนฐานในการบริหารความม่ังค่ังอยางย่ังยืน ในขณะ
เดียวกันก็เพิ่มสวนแบงตลาดในกลุม Affluent ดวย 
ในอนาคตขางหนาน้ีกลยุทธสำคัญสำหรับธนาคารคือ
การมุงมั่นสูความเปนธนาคารดิจิตอลและเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Digital Banking and FinTech) โดยมี
ความรวมมือเพ่ิมข้ึนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธทางธุรกิจ
เพ่ือขยายธุรกิจดานธนาคารดิจิตอลใหมากข้ึน อันจะ
เปนประโยชนตอลูกคาในดานของความสะดวกและ
ความครอบคลุมในการเขาถึงบริการ ท่ีสำคัญอยางย่ิง
คือ ธนาคารมีรูปแบบปฏิบัติการภูมิภาค (Regional 
Operating Model) ที่ไดมีการปรับทบทวนอยางดี
ซึ่งจะทำใหลูกคาสามารถใชประโยชนจากเครือขาย
ที ่กว างใหญและมั ่นคงของธนาคารไดด ีย ิ ่งข ึ ้น 
ผลประกอบการและพลวัตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย ในป 2558 เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงพันธะของ
กลุมซีไอเอ็มบีตอการเติบโตและพัฒนาการในอนาคต
ของอาเซียนเปนอยางดี จากความแข็งแกรงของ
เครือขายอันกวางใหญและความรู ความสามารถ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน 
และความมุงมั ่นในการปลูกฝงการทำงานเปนทีม
ภายในกลุมซีไอเอ็มบี ทำใหธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความพรอมที่จะกาวเขาสูป 2559 ดวยแผนการ
ดำเนินการที่ชัดเจนในการสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการที่ดีขึ้นแกลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคต โดย
ในป 2559 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 
3.3 อยางไรก็ตาม ธนาคารจะยังคงติดตามดูแล
คุณภาพของสินทรัพยโดยเฉพาะสินทรัพยในกลุม
พาณิชยธุรกิจอยางใกลชิดตอไป 

ในนามของกลุมซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณ
ตอรัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ลูกคา ผูถือหุน 
และเพื่อนพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต 
TeamCIMB ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ได
ใหความเช่ือม่ันและการสนับสนุนการดำเนินงานของ
ธนาคารดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา

สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซีไอเอ็มบี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1716 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

สารจาก
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
กลุ�มซีไอเอ็มบี “การเร��มดำเนินการตามกลยุทธ�

สู� Target 2018 (T18) 
เป�นพัฒนาการก�าวสำคัญ
ของธนาคาร ทั้งนี้ในการเสร�มสร�าง
สถานะความเป�นธนาคารครบวงจร
ที่เน�นความเป�นอาเซียน
และสามารถดำเนินธุรกิจ
อย�างมั่นคงในสภาวะแวดล�อม
ทางธุรกิจป�จจุบัน ซีไอเอ็มบี
มีการปรับและทบทวนเป�าหมาย 
หลักเกณฑ� และกระบวนการ
ทำงานทั่วเคร�อข�ายซึ่งรวม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยด�วย”

เรียน ทานผูถือหุน
ตลาดเกิดใหมตองประสบกับปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายประการ
ในป 2558 เศรษฐกิจโลกขยายตัวปานกลางในขณะที่เศรษฐกิจจีน
ยังคงชะลอตัวตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศสงออก กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหมลดลงติดตอกันเปนปท่ี 5 สกุลเงินเอเชีย
ออนคาลง และตลาดสินคาโภคภัณฑยังคงออนแอ ถึงกระนั้นก็ดี 
เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในอัตรารอยละ 2.8 อันเปนผลมาจาก
การเติบโตของภาคการทองเที ่ยวและการเรงเบิกจายงบประมาณ
ภาครัฐซึ่งชวยชดเชยการหดตัวของการสงออก ทามกลางสภาวการณ
ดังกลาว รายไดจากการดำเนินงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ิมข้ึน
อยางนาพอใจที่รอยละ 16.4 โดยมาจากธุรกิจขนาดใหญเปนหลัก 
ในขณะที่คาใชจายในการดำเนินงานมีการบริหารจัดการดี โดยลดลง
รอยละ 0.2 เทียบกับปท่ีผานมา ทำใหธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน
กอนสำรองเพิ่มขึ้นรอยละ 51.7 อยางไรก็ตาม จากสภาพแวดลอม
การดำเนินธุรกิจที่ทวีความทาทายมากขึ้น ธนาคารไดกันสำรองหนี้สูญ
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 77.0 จากปที ่ผานมา โดยสวนใหญมาจากลูกคา
พาณิชยธนกิจและบรรษัทธุรกิจ สำหรับปบัญชี 2558 ธนาคารมีกำไร
กอนภาษีเงินไดจำนวน 1,337 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 จากป
ที่ผานมา ทำใหสัดสวนกำไรของธนาคารตอกำไรรวมของกลุมซีไอเอ็มบี
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.0 จากรอยละ 9.0 ในป 2557

การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความแข็งแกรงในกลุมธุรกิจขนาดใหญ
ตลอดป 2558 โดยมาจากการแนะนำลูกคาตางประเทศระหวางกัน 
(offshore referrals) เปนหลัก ทำใหกำไรจากธุรกิจตางประเทศ
กอนภาษีเงินไดของธนาคารเติบโตถึงรอยละ 73.0 เทียบกับปที่ผานมา 
จากการผสานความรวมมือระหวางทีมธุรกิจขนาดใหญในประเทศแและ
ทีมฯ ในประเทศอื่นทั่วภูมิภาค ทำใหธนาคารสามารถนำเสนอบริการ
ทางการเงินในระดับภูมิภาคอยางมีประสิทธิผลแกลูกคาขามประเทศ
โดยผานธุรกรรมขนาดใหญตางๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค

นอกจากนี้ธนาคารยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ
ตามเกณฑ Basel III ของธนาคารไทยช้ันนำแหงหน่ึงมูลคา 1 พันลาน
ริงกิตซึ่งทำใหธนาคารไดรับรางวัล The Best Innovative Deal of the 
Year and Best Bank Capital Bond of Thailand จาก The Asset 
Triple A การจำหนายตราสารหนี้ภาคเอกชนของธนาคารทำใหธนาคาร
มีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 12.67 จากรอยละ 6.8 และไดรับ
การประกาศเกียรติคุณใหเปน The Most Improved Bond House 
of the Year 2015 in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia 
อีกทั้งในดานธุรกิจรายยอย ยังไดรับรางวัลดานนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ 
Strategy Excellence in Business Model Innovation จาก Retail
Banker International เปนปที่ 2 ติดตอกัน 



เต็งกู ดาโต�ะ ซาฟรูล� บิน เต็งกู อับดุล อาซิส
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มซีไอเอ็มบี

การเร่ิมดำเนินการตามกลยุทธสู Target 2018 (T18)
เปนพัฒนาการกาวสำคัญของธนาคาร ทั้งนี้ในการ
เสริมสรางสถานะความเปนธนาคารครบวงจรที่เนน
ความเปนอาเซียนและสามารถดำเนินธุรกิจอยาง
ม่ันคงในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจปจจุบัน ซีไอเอ็มบี
มีการปรับและทบทวนเปาหมาย หลักเกณฑ และ
กระบวนการทำงานทั ่วเครือขายซึ ่งรวมธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทยดวย โครงการหนึ่งที ่สำคัญ คือ 
โครงการ Retail Banking 2.0 ของ ซีไอเอ็มบี ไทย 
เพื่อปรับเปลี่ยนธนาคารสูความเปนหนึ่งในธนาคาร
ธุรกิจรายยอยชั้นนำในประเทศไทย โดยสรางระบบ
พ้ืนฐานในการบริหารความม่ังค่ังอยางย่ังยืน ในขณะ
เดียวกันก็เพิ่มสวนแบงตลาดในกลุม Affluent ดวย 
ในอนาคตขางหนาน้ีกลยุทธสำคัญสำหรับธนาคารคือ
การมุงมั่นสูความเปนธนาคารดิจิตอลและเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Digital Banking and FinTech) โดยมี
ความรวมมือเพ่ิมข้ึนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธทางธุรกิจ
เพ่ือขยายธุรกิจดานธนาคารดิจิตอลใหมากข้ึน อันจะ
เปนประโยชนตอลูกคาในดานของความสะดวกและ
ความครอบคลุมในการเขาถึงบริการ ท่ีสำคัญอยางย่ิง
คือ ธนาคารมีรูปแบบปฏิบัติการภูมิภาค (Regional 
Operating Model) ที่ไดมีการปรับทบทวนอยางดี
ซึ่งจะทำใหลูกคาสามารถใชประโยชนจากเครือขาย
ที ่กว างใหญและมั ่นคงของธนาคารไดด ีย ิ ่งข ึ ้น 
ผลประกอบการและพลวัตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย ในป 2558 เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงพันธะของ
กลุมซีไอเอ็มบีตอการเติบโตและพัฒนาการในอนาคต
ของอาเซียนเปนอยางดี จากความแข็งแกรงของ
เครือขายอันกวางใหญและความรู ความสามารถ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน 
และความมุงมั ่นในการปลูกฝงการทำงานเปนทีม
ภายในกลุมซีไอเอ็มบี ทำใหธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความพรอมที่จะกาวเขาสูป 2559 ดวยแผนการ
ดำเนินการที่ชัดเจนในการสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการที่ดีขึ้นแกลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคต โดย
ในป 2559 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 
3.3 อยางไรก็ตาม ธนาคารจะยังคงติดตามดูแล
คุณภาพของสินทรัพยโดยเฉพาะสินทรัพยในกลุม
พาณิชยธุรกิจอยางใกลชิดตอไป 

ในนามของกลุมซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณ
ตอรัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ลูกคา ผูถือหุน 
และเพื่อนพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต 
TeamCIMB ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ได
ใหความเช่ือม่ันและการสนับสนุนการดำเนินงานของ
ธนาคารดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา

สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซีไอเอ็มบี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 1716 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

สารจาก
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
กลุ�มซีไอเอ็มบี “การเร��มดำเนินการตามกลยุทธ�

สู� Target 2018 (T18) 
เป�นพัฒนาการก�าวสำคัญ
ของธนาคาร ทั้งนี้ในการเสร�มสร�าง
สถานะความเป�นธนาคารครบวงจร
ที่เน�นความเป�นอาเซียน
และสามารถดำเนินธุรกิจ
อย�างมั่นคงในสภาวะแวดล�อม
ทางธุรกิจป�จจุบัน ซีไอเอ็มบี
มีการปรับและทบทวนเป�าหมาย 
หลักเกณฑ� และกระบวนการ
ทำงานทั่วเคร�อข�ายซึ่งรวม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยด�วย”

เรียน ทานผูถือหุน
ตลาดเกิดใหมตองประสบกับปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายประการ
ในป 2558 เศรษฐกิจโลกขยายตัวปานกลางในขณะที่เศรษฐกิจจีน
ยังคงชะลอตัวตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศสงออก กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหมลดลงติดตอกันเปนปท่ี 5 สกุลเงินเอเชีย
ออนคาลง และตลาดสินคาโภคภัณฑยังคงออนแอ ถึงกระนั้นก็ดี 
เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในอัตรารอยละ 2.8 อันเปนผลมาจาก
การเติบโตของภาคการทองเที ่ยวและการเรงเบิกจายงบประมาณ
ภาครัฐซึ่งชวยชดเชยการหดตัวของการสงออก ทามกลางสภาวการณ
ดังกลาว รายไดจากการดำเนินงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ิมข้ึน
อยางนาพอใจที่รอยละ 16.4 โดยมาจากธุรกิจขนาดใหญเปนหลัก 
ในขณะที่คาใชจายในการดำเนินงานมีการบริหารจัดการดี โดยลดลง
รอยละ 0.2 เทียบกับปท่ีผานมา ทำใหธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน
กอนสำรองเพิ่มขึ้นรอยละ 51.7 อยางไรก็ตาม จากสภาพแวดลอม
การดำเนินธุรกิจที่ทวีความทาทายมากขึ้น ธนาคารไดกันสำรองหนี้สูญ
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 77.0 จากปที ่ผานมา โดยสวนใหญมาจากลูกคา
พาณิชยธนกิจและบรรษัทธุรกิจ สำหรับปบัญชี 2558 ธนาคารมีกำไร
กอนภาษีเงินไดจำนวน 1,337 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 จากป
ที่ผานมา ทำใหสัดสวนกำไรของธนาคารตอกำไรรวมของกลุมซีไอเอ็มบี
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.0 จากรอยละ 9.0 ในป 2557

การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความแข็งแกรงในกลุมธุรกิจขนาดใหญ
ตลอดป 2558 โดยมาจากการแนะนำลูกคาตางประเทศระหวางกัน 
(offshore referrals) เปนหลัก ทำใหกำไรจากธุรกิจตางประเทศ
กอนภาษีเงินไดของธนาคารเติบโตถึงรอยละ 73.0 เทียบกับปที่ผานมา 
จากการผสานความรวมมือระหวางทีมธุรกิจขนาดใหญในประเทศแและ
ทีมฯ ในประเทศอื่นทั่วภูมิภาค ทำใหธนาคารสามารถนำเสนอบริการ
ทางการเงินในระดับภูมิภาคอยางมีประสิทธิผลแกลูกคาขามประเทศ
โดยผานธุรกรรมขนาดใหญตางๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค

นอกจากนี้ธนาคารยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ
ตามเกณฑ Basel III ของธนาคารไทยช้ันนำแหงหน่ึงมูลคา 1 พันลาน
ริงกิตซึ่งทำใหธนาคารไดรับรางวัล The Best Innovative Deal of the 
Year and Best Bank Capital Bond of Thailand จาก The Asset 
Triple A การจำหนายตราสารหนี้ภาคเอกชนของธนาคารทำใหธนาคาร
มีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 12.67 จากรอยละ 6.8 และไดรับ
การประกาศเกียรติคุณใหเปน The Most Improved Bond House 
of the Year 2015 in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia 
อีกทั้งในดานธุรกิจรายยอย ยังไดรับรางวัลดานนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ 
Strategy Excellence in Business Model Innovation จาก Retail
Banker International เปนปที่ 2 ติดตอกัน 
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ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสำรอง
ในคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

1

นายสุคนธ� กาญจนหัตถกิจ  
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นางวาทนันทน� พ�เทอร�สิค 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทนสรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ

3

ดาโต�ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

4

นายจ�ตรพงษ� กว�างสุขสถิตย�
กรรมการ
กรรมการและประธานสำรอง 
Board Risk Committee

5

นางสาวเซร�น�า ตัน เหม� ชเว�น
กรรมการ
กรรมการ Board Risk Committee

6

ดาโต�ะ ลี ค็อก ควอน
กรรมการ
ประธาน Board Risk Committee

7

นายสุภัค ศิวะรักษ� 
กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
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คณะกรรมการจัดการ

12 นายตัน คีท จ�น
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านกลยุทธ�

13 นายสุธ�ร� โล�วโสภณกุล
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารเง�น

1 นายสุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการผู�จัดการใหญ�และ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

2 นางปนุท ณ เชียงใหม� 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารความเสี่ยง

3 นางกนกไพ วงศ�สถิตย�พร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านบร�หารทรัพยากรบุคคล

นายอดิศร เสร�มชัยวงศ�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจรายย�อย

4

5 นางสิร�พร อำพันวงษ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านปฏิบัติการและรักษาการผู�บร�หารสูงสุด
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

6 นายณรงค� เลิศลักขณาวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านการตลาดและบร�หารผลิตภัณฑ�
ธุรกิจต�างประเทศ  และรักษาการผู�บร�หารสูงสุด
สายบร�หารธุรกรรมการเง�น

นายพรชัย ป�ทมินทร
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจขนาดใหญ�

7

8 นายสุรชัย จ�ตตรัตน�เสนีย�
รองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
และรองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายสนับสนุนธุรกิจ

นายประภาส ทองสุข
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านสื่อสารองค�กร

11

นางสาวสิร�พร สนั่นไพเราะ
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านตรวจสอบภายใน

9

นายเจสัน ลีออง ก�อก ยิว
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
รักษาการผู�บร�หารสูงสุดสายการเง�น

10

คณะกรรมการจัดการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 2120 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558
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คณะกรรมการจัดการ

12 นายตัน คีท จ�น
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านกลยุทธ�

13 นายสุธ�ร� โล�วโสภณกุล
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารเง�น

1 นายสุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการผู�จัดการใหญ�และ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

2 นางปนุท ณ เชียงใหม� 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารความเสี่ยง

3 นางกนกไพ วงศ�สถิตย�พร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านบร�หารทรัพยากรบุคคล

นายอดิศร เสร�มชัยวงศ�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจรายย�อย

4

5 นางสิร�พร อำพันวงษ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านปฏิบัติการและรักษาการผู�บร�หารสูงสุด
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

6 นายณรงค� เลิศลักขณาวงศ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านการตลาดและบร�หารผลิตภัณฑ�
ธุรกิจต�างประเทศ  และรักษาการผู�บร�หารสูงสุด
สายบร�หารธุรกรรมการเง�น

นายพรชัย ป�ทมินทร
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจขนาดใหญ�

7

8 นายสุรชัย จ�ตตรัตน�เสนีย�
รองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
และรองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายสนับสนุนธุรกิจ

นายประภาส ทองสุข
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านสื่อสารองค�กร

11

นางสาวสิร�พร สนั่นไพเราะ
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
ด�านตรวจสอบภายใน

9

นายเจสัน ลีออง ก�อก ยิว
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
รักษาการผู�บร�หารสูงสุดสายการเง�น

10

คณะกรรมการจัดการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 2120 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



โครงสร�างองค�กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 2322 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

โครงสร�างองค�กร

ฝ�ายกำกับการปฏิบัติงาน

ด�านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู�จัดการใหญ� / ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานกรรมการ / คณะกรรมการธนาคาร

สายสนับสนุน
ธุรกิจ

สายการเง�น สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 1

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 2

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 3

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 4

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 5

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 6

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 7

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 8

ด�านว�เคราะห�สินเชื่อ
พาณิชย�ธนกิจ

ด�านพัฒนาและ
บร�หารผลิตภัณฑ�
พาณิชย�ธนกิจ

ด�านการเสร�มสร�าง
ทางธุรกิจสายงาน
พาณิชย�ธนกิจ

สายพาณิชย�ธนกิจ

เคร�อข�ายสาขา

ธนบดีธนกิจ

ผลิตภัณฑ�เง�นฝาก
และลูกค�ารายย�อย

ผลิตภัณฑ�สินเชื่อ
รายย�อย

ผลิตภัณฑ�บัตร
และค�าธรรมเนียม

บร�หารช�องทาง
การขาย

บร�หารและ
สนับสนุนการขาย

ผลิตภัณฑ�การออม
และที่ปร�กษา
การลงทุน

บร�หารสินเชื่อ
รายย�อย

งานกลยุทธ�
การตลาดลูกค�า
บุคคล

สายธุรกิจ
รายย�อย

สายธุรกิจ
ขนาดใหญ�

สายบร�หาร
ธุรกรรมการเง�น

สายบร�หาร
ความเสี่ยง

ด�านกลยุทธ�

ด�านสื่อสารองค�กร

สำนักกรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านบร�หารทรัพยากรบุคคล

มีผลบังคับใช�ตั ้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2559 เป�นต�นไป

.  ฝ�ายตรวจสอบสินเชื่อ

.  ฝ�ายตรวจสอบสำนักงานใหญ�

.  ฝ�ายตรวจสอบธุรกิจรายใหญ�และความเสี่ยง

.  ฝ�ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

.  ฝ�ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

.  ฝ�ายพัฒนางานตรวจสอบ

.  ฝ�ายสอบทานสินเชื่อ

สายบร�หารเง�น

สายบรรษัทธุรกิจ

ทีมอาเซียน 1

ทีมอาเซียน 2

ทีมธุรกิจ 1

ทีมธุรกิจ 2

สายวาณิชธนกิจ

ทีมวาณิชธนกิจ 1

ทีมวาณิชธนกิจ 2

ทีมวาณิชธนกิจ 3
และ CLMV

ด�านธุรกิจญี่ปุ�น

ด�านธุรกิจ
สถาบันการเง�น

ด�านว�เคราะห�สินเชื่อ
และบร�หารความเสี่ยง

ด�านบร�หาร
จัดการธุรกิจ

รองสายบร�หารเง�น

 ด�านการตลาด
 ผลิตภัณฑ�การเง�น

 ด�านโครงสร�าง
 การเง�นและตลาดเง�น

 ด�านธุรกรรม
 ตลาดทุน

 ทีมค�าอนุพันธ�
 การเง�น

 ทีมพัฒนา
 ผลิตภัณฑ�การเง�น

Regional 
Commercial
Business 
Development and 
e-Treasury

ทีมว�เคราะห�
ความเสี่ยง
ธุรกิจบร�หารเง�น

งานพัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ�

ด�านการตลาด
ผลิตภัณฑ�บร�หาร
ธุรกรรมการเง�น

ด�านการตลาดและ
บร�หารผลิตภัณฑ�
ธุรกิจต�างประเทศ

ด�านบร�หารผลิตภัณฑ�
และช�องทางธุรกรรม
การเง�น

ด�านบร�หาร
ความสัมพันธ�ลูกค�า

ด�านบร�การ
ธุรกิจหลักทรัพย�

ด�านการบร�หาร
กลยุทธ�และการตลาด
ธุรกรรมการเง�น

ด�านว�เคราะห�
ความเสี่ยงด�านเครดิตและ
ระบบบร�หารความเสี่ยง

ทีมความเสี่ยง
ด�านปฏิบัติการ

ทีมความเสี่ยงด�านตลาด

ทีมความเสี่ยง
ด�านสินทรัพย�และหนี้สิน

ทีมความเสี่ยง
ด�านสินเชื่อรายย�อย

ด�านความเสี่ยง
ด�านเครดิต

สำนักว�จัย

งานสนับสนุน
บร�หารความเสี่ยง

ด�านกฎหมาย

ทีมบร�หารสินทรัพย�
ด�อยคุณภาพ

ฝ�ายจัดซื้อจัดจ�าง
และบร�หารสำนักกลาง

สาขาเว�ยงจันทน�

ด�านการเง�น

ด�าน 
Centralized MIS

ด�านบร�หารเง�น
กองทุน สินทรัพย�
และหนี้สิน

ด�านเทคโนโลยี

ด�านปฏิบัติการ

ด�านว�ศวกรรม
ธุรกิจ

ทีมวางแผน
กลยุทธ�
สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ
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โครงสร�างองค�กร

ฝ�ายกำกับการปฏิบัติงาน

ด�านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู�จัดการใหญ� / ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานกรรมการ / คณะกรรมการธนาคาร

สายสนับสนุน
ธุรกิจ

สายการเง�น สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 1

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 2

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 3

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 4

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 5

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 6

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 7

ด�านพาณิชย�ธนกิจ 8

ด�านว�เคราะห�สินเชื่อ
พาณิชย�ธนกิจ

ด�านพัฒนาและ
บร�หารผลิตภัณฑ�
พาณิชย�ธนกิจ

ด�านการเสร�มสร�าง
ทางธุรกิจสายงาน
พาณิชย�ธนกิจ

สายพาณิชย�ธนกิจ

เคร�อข�ายสาขา

ธนบดีธนกิจ

ผลิตภัณฑ�เง�นฝาก
และลูกค�ารายย�อย

ผลิตภัณฑ�สินเชื่อ
รายย�อย

ผลิตภัณฑ�บัตร
และค�าธรรมเนียม

บร�หารช�องทาง
การขาย

บร�หารและ
สนับสนุนการขาย

ผลิตภัณฑ�การออม
และที่ปร�กษา
การลงทุน

บร�หารสินเชื่อ
รายย�อย

งานกลยุทธ�
การตลาดลูกค�า
บุคคล

สายธุรกิจ
รายย�อย

สายธุรกิจ
ขนาดใหญ�

สายบร�หาร
ธุรกรรมการเง�น

สายบร�หาร
ความเสี่ยง

ด�านกลยุทธ�

ด�านสื่อสารองค�กร

สำนักกรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านบร�หารทรัพยากรบุคคล

มีผลบังคับใช�ตั ้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2559 เป�นต�นไป

.  ฝ�ายตรวจสอบสินเชื่อ

.  ฝ�ายตรวจสอบสำนักงานใหญ�

.  ฝ�ายตรวจสอบธุรกิจรายใหญ�และความเสี่ยง

.  ฝ�ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

.  ฝ�ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

.  ฝ�ายพัฒนางานตรวจสอบ

.  ฝ�ายสอบทานสินเชื่อ

สายบร�หารเง�น

สายบรรษัทธุรกิจ

ทีมอาเซียน 1

ทีมอาเซียน 2

ทีมธุรกิจ 1

ทีมธุรกิจ 2

สายวาณิชธนกิจ

ทีมวาณิชธนกิจ 1

ทีมวาณิชธนกิจ 2

ทีมวาณิชธนกิจ 3
และ CLMV

ด�านธุรกิจญี่ปุ�น

ด�านธุรกิจ
สถาบันการเง�น

ด�านว�เคราะห�สินเชื่อ
และบร�หารความเสี่ยง

ด�านบร�หาร
จัดการธุรกิจ

รองสายบร�หารเง�น

 ด�านการตลาด
 ผลิตภัณฑ�การเง�น

 ด�านโครงสร�าง
 การเง�นและตลาดเง�น

 ด�านธุรกรรม
 ตลาดทุน

 ทีมค�าอนุพันธ�
 การเง�น

 ทีมพัฒนา
 ผลิตภัณฑ�การเง�น
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Business 
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e-Treasury

ทีมว�เคราะห�
ความเสี่ยง
ธุรกิจบร�หารเง�น

งานพัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ�

ด�านการตลาด
ผลิตภัณฑ�บร�หาร
ธุรกรรมการเง�น

ด�านการตลาดและ
บร�หารผลิตภัณฑ�
ธุรกิจต�างประเทศ

ด�านบร�หารผลิตภัณฑ�
และช�องทางธุรกรรม
การเง�น

ด�านบร�หาร
ความสัมพันธ�ลูกค�า

ด�านบร�การ
ธุรกิจหลักทรัพย�

ด�านการบร�หาร
กลยุทธ�และการตลาด
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ความเสี่ยงด�านเครดิตและ
ระบบบร�หารความเสี่ยง
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ด�านปฏิบัติการ

ทีมความเสี่ยงด�านตลาด

ทีมความเสี่ยง
ด�านสินทรัพย�และหนี้สิน

ทีมความเสี่ยง
ด�านสินเชื่อรายย�อย

ด�านความเสี่ยง
ด�านเครดิต

สำนักว�จัย

งานสนับสนุน
บร�หารความเสี่ยง

ด�านกฎหมาย

ทีมบร�หารสินทรัพย�
ด�อยคุณภาพ

ฝ�ายจัดซื้อจัดจ�าง
และบร�หารสำนักกลาง

สาขาเว�ยงจันทน�

ด�านการเง�น

ด�าน 
Centralized MIS

ด�านบร�หารเง�น
กองทุน สินทรัพย�
และหนี้สิน

ด�านเทคโนโลยี

ด�านปฏิบัติการ

ด�านว�ศวกรรม
ธุรกิจ

ทีมวางแผน
กลยุทธ�
สายสารสนเทศ
และปฏิบัติการ



นอกจากนั้น ธนาคารยังใหความสำคัญตอการ
ดำเนินโครงการดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง โดยในปท่ีผานมาไดจัดทำโครงการรวม 
6 โครงการ เนนการมีสวนรวมของชุมชน สราง
แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
พรอมท้ังระดมความรูจากผูเช่ียวชาญและปราชญ
ในทองถิ่นจัดงานสัมมนาทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการสานตอเชื่อมโยงเครือขาย
และการถายทอดองคความรูจากประสบการณจริง
ของปราชญในทองถิ่น จนตกผลึกทางความคิด
จัดทำเปนหลักสูตรการเรียนรู ถายทอดจากรุน
สูรุนมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา 

ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินโครงการมีพลังที่เขมแข็ง
และเกิดการตอยอด ธนาคารยังคงเชิญชวน
ลูกคาในภูมิภาคตางๆ รวมถึงมูลนิธิและองคกร
ท่ีไมแสวงหากำไร หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนส่ือมวลชนเขารวมเปนพันธมิตรดำเนิน
โครงการรวมกัน อาทิ มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มูลนิธิ
ครอบครัวขาว สถานีโทรทัศนชอง 3 บริษัท 
มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด จำกัด บริษัท คิงสเมน 
ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท มายด
เอ็กซซิบิท จำกัด เปนตน

นับเปนปที่ 5 กับ 60 กวาโครงการ ที่ธนาคารยังคงมุงมั่นดำเนินโครงการ

เพื่อสังคม เปนการตอบแทนแกสังคมไทย โดยเนนดานการศึกษาซึ่งถือเปน

รากฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาประเทศ ผานการสรางเสริมคุณภาพการเรียน

การสอนทางดาน ICT (Information and Communication Technology) 

โดยในป 2558 ธนาคารไดสงมอบศูนยเรียนรูคอมพิวเตอรและระบบ 

Internet ใหแกโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 10 โครงการ 28 

โรงเรียน เพื่อเปดโลกกวางทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียน

การสอนของเยาวชนในพื้นที่หางไกลความเจริญใหดียิ่งขึ้น ควบคูกับการจัด

โปรแกรมอบรมการใชคอมพิวเตอรและ Internet เบื ้องตนแกชุมชน

ในเขตพื้นที่ใหบริการของโรงเรียน โดยมุงหวังที่จะใหชุมชนนำความรูที่ไดรับ

กลับไปตอยอดพัฒนาอาชีพใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น รวมถึงเปนชองทางในการ

สรางอาชีพใหม เพิ่มรายได สรางความมั่นคงฐานะทางการเงินของครอบครัว

ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งและความเจริญกาวหนาใหแกโรงเรียนได

ตอไปในอนาคต

โครงการและกิจกรรมด�าน CSR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 25

โครงการและ
กิจกรรมด�าน CSR

24 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารยังสงเสริม
ใหพนักงานและผู บริหารธนาคารไดมี
สวนรวมในโครงการเพ่ือสังคม เปนการปลูก
จิตสำนึกการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
ของพนักงานธนาคาร อาทิ กิจกรรมบริจาค
โลหิต กิจกรรมอาสาปนรักจากจิตอาสา
แกผู พิการ เปนตน โครงการครั ้งหนึ ่ง
ในชีวิตจิตอาสา เปนกิจกรรมที่หนุมสาว
ชาวแบงกไปทำนาในทุงนาจริง เพื ่อให
พนักงานเขาใจถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่มี
ความแตกตางกันและเปนการสรางความรัก
ความสามัคคีในหมูจิตอาสาและผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมตามชนบทอีกดวย
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โครงการและกิจกรรมด�าน CSR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558 2726 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558

โครงการดานการศึกษา
ศูนยเรียนรูคอมพิวเตอรและ
หองสมุดชุมชน 10 โครงการ
จำนวน 28 โรงเรียน ไดแก

. โรงเรียนบานบึงพิชัย 
 (ทับทองอุทิศจิตโต) 
 อำเภอหาดใหญ 
 จังหวัดสงขลา

. โรงเรียนบานเปาปาแสด 
 อำเภอหนองสูง 
 จังหวัดมุกดาหาร

. โรงเรียนบานไทยสันติสุข 
 อำเภอพนมดงรัก 
 จังหวัดสุรินทร

. โรงเรียนบานบึงสาร 
 อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

 . โรงเรียนในเมือง 
 อำเภอสทิงพระ 
 จังหวัดสงขลา 

. โรงเรียนวิเชียรชม 
 อำเภอเมืองสงขลา 
 จังหวัดสงขลา

. โรงเรียนบานโคกสวางนาดี 
 อำเภอหนองหาน 
 จังหวัดอุดรธานี  

. โรงเรียนบานปาเหมือด 
 อำเภอสันทราย 
 จังหวัดเชียงใหม 

. โรงเรียนวัดสมอ 
 อำเภอสรรพยา 
 จังหวัดชัยนาท

. โรงเรียนบานทาเกษม 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานเนินสะอาด 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานทุงหินโคน 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานเนินผาสุก 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานหนาสถานี 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานวังยาง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานเขาดิน 
 จังหวัดสระแกว

 โครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 6 โครงการ ดังนี้

. โครงการปลูกปา 3 ลานกลา ศาสนาค้ำพะยูง ปที่ 2 
 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

. ฟูมฟกรักษปา ศูนยเรียนรูปาชายเลน 
 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

. ติดปกเติมฝน สรางสรรคศิลปะเด็ก ปที่ 2

. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานรี 
 อำเภอบานรี จังหวัดสระบุรี

. บริจาคโลหิต

. โรงพยาบาลจักษุบานแพว (องคกรมหาชน)

. โรงเรียนบานชุมทอง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานทัพหลวง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานพรสวรรค 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานวังบูรพา 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานคลองสิบสาม 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานซับมะนาว 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานธารนพเกา 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานเขาแหลม 
 จังหวัดสระแกว
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 จังหวัดสระแกว
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 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

. ติดปกเติมฝน สรางสรรคศิลปะเด็ก ปที่ 2

. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานรี 
 อำเภอบานรี จังหวัดสระบุรี

. บริจาคโลหิต

. โรงพยาบาลจักษุบานแพว (องคกรมหาชน)

. โรงเรียนบานชุมทอง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานทัพหลวง 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานพรสวรรค 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานวังบูรพา 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานคลองสิบสาม 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานซับมะนาว 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานธารนพเกา 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานเขาแหลม 
 จังหวัดสระแกว

. โรงเรียนบานวังใหม 
 จังหวัดสระแกว



การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2558 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ�ากดั (มหาชน)  
ได้รับการรับรองให้เป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ” อย่างสมบรูณ์ จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดย 
คณุฐาภพ คลีส่วุรรณ ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส�านกักรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ ได้เป็นผูแ้ทนจากธนาคารในพธิรีบัมอบประกาศนยีบตัร 
แก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมี ดร. กอปร กฤตยากีรณ  
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เป็นผู้มอบประกาศนยีบัตรดงักล่าว
แก่ธนาคาร

นอกจากนี ้คณะกรรมการของธนาคารตระหนักถงึความรับผดิชอบ 
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ จงึจดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน 
ได้โดยตรงไปยงัประธานกรรมการ หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  
หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และได้ท�า 
การเปิดเผยช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคาร
จะด�าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้ง 
ข้อร้องเรยีน เพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จ้งข้อร้องเรยีน 
ดังกล่าว

เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารมแีนวปฏบิตัแิละข้อก�าหนดทีเ่หมาะสมในการ
ป้องกันคอร์รัปชั่น ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง 
“การต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนด�าเนนิการทบทวนแนวทางปฏบิตั ิโครงสร้างการรบัผดิชอบ  
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ  
เพ่ือป้องกันการทจุรติภายในองค์กร และนอกเหนือจากการประกาศ
ใช้นโยบายแล้ว ธนาคารยงัมแีผนงานทีจ่ะจดัท�าไว้ในระบบ E-Learning  
เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญัในด้านการป้องกนัและลดโอกาส 
ของการน�ามาซึง่ความเสีย่งต่อการเกดิคอร์รปัชัน่ คณะกรรมการจงึมี
การก�าหนดมลูค่าของการเลีย้งรบัรอง หรอืของขวญัทีพ่นกังานสามารถ
รับได้ พร้อมกับขั้นตอนในการปฏิบัติ โดยบรรจุอยู่ทั้งในนโยบาย
และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ 
พนักงาน รวมถงึการขยายผลไปยงัคู่ค้าของธนาคาร โดยการส่งเสรมิ
ให้คูค้่าของธนาคารทราบถงึนโยบายและแนวปฏบิตั ิเรือ่ง “การต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

28 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
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ประชาคมอาเซียน ... 
นับวันจะยิ่งเข้มแข็ง

ภาพรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้รับการจารึกเป็นวันส�าคัญ
ในประวตัศิาสตร์อาเซยีนอกีวนัหนึง่ เม่ือประเทศสมาชิกอาเซยีนทัง้  
10 ประเทศได้ร่วมกันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
การรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน ซ่ึงหมายถึงการบูรณาการ
ทั้งด้านกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และการสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
การเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมให้มจีดุยนืร่วมกนันัน้ เป็นกระบวนการ 
ต่อเนื่อง ดังนั้น การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมิใช่เป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 
ดังกล่าว หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปของอาเซียน

ความเป็นมาและโอกาสที่เปิดกว้าง
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกต่างพยายามส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
และช่วยกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนซ่ึงประกอบด้วยเสาหลัก  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วม
กนัอย่างสนัตแิละเข้มแขง็ ภายใต้สังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความมัน่คง 
ตลอดจนเกดิการรวมตวักนัทางเศรษฐกจิและอ�านวยความสะดวกใน
การติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้
  
ในส่วนของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของตลาดมีความแข็งแกร่ง รองรับด้วยขนาด
ของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และ
การเกิดกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางมากขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนเป็น
ตลาดที่มีจ�านวนผู้บริโภคมากกว่า 628 ล้านคน หรือประมาณ
เกือบร้อยละ 10 ของประชากรโลก จึงเป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญ
ทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อาเซียนอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฐานการผลิตท่ีกว้างใหญ่ไพศาลและเป็น
เส้นทางขนส่งทางทะเลที่ส�าคัญซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างการ
เตบิโตและส่งเสรมิความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิท่ีย่ังยืนและเท่าเทยีม 
ในด้านจีดีพีรวมของตลาดอาเซียนปัจจุบันมีมูลค่า 2,460 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,575 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2563 จากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศหรอืไอเอม็เอฟ ในขณะที ่ GDP per capita หรอืระดบัรายได้ 
ต่อคนอยู่ที่ 3,991 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังต�่ากว่าระดับรายได้ต่อคน 

เฉลี่ยของโลกที่ 10,880 ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ประมาณ 2.7 เท่า 
อย่างไรกต็าม ชนชัน้กลางของอาเซยีนมปีระมาณ 190 ล้านคนหรอื
ร้อยละ 30 ของประชากรอาเซียน จะมีส่วนช่วยหนุนการขยายตัว
ของการบริโภคภายในอาเซียน

กลไกของอาเซียนในช่วง 10 ปีข้างหน้า
อาเซียนเป็นกลไกทางภูมิภาคที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
สมาชิกสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพลวัตสูง
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาเซียนมีประชากรที่มีความเป็นมาและมี
วัฒนธรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย การเกิดการค้าเสรีในทุกรูปแบบ 
ตาม “วิถีอาเซียน” ย่อมต้องใช้เวลาและความอดทนสูง อาเซียน
จึงจ�าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ซึ่งระบุ
ภาพรวมและทิศทางของอาเซียนในช่วง 10 ปีข้างหน้าที่จะต้องมี 
การรวมตัวกันอย่างลึกซ้ึงมากขึ้นและมีแผนงานฉบับใหม่เพื่อ 
ขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ 
ส�านักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ใน
ส่วนของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองค์ประกอบ
หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักที่ 1: มีการบูรณาการและการรวมตัวสูง (An  
Integrated and Highly Cohesive Economy) ประกอบด้วย 
การเปิดเสรสีนิค้า โดยมุง่เน้นการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและ 
การบรกิาร การเปิดเสรบีรกิารด้านการเงนิและการพฒันาตลาดทนุ  
การอ�านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและ 
นักธรุกิจ และการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประเทศสมาชกิอาเซยีน
ในห่วงโซ่มูลค่าโลก 

องค์ประกอบหลักที่ 2 : เป็นประชาคมที่มีความสามารถในการ
แข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต (A Competitive, Innovative 
and Dynamic Community) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค การเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขับเคลื่อนการเติบโตด้วย
ประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส�าคัญของโลก (global mega trends) 

30 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 ประชาคมอาเซียน ... นับวันจะยิ่งเข้มแข็ง



องค์ประกอบหลักที่ 3 : มีการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและ
การบูรณาการรายภาคอุตสาหกรรม (Enhanced Economic 
Connectivity and Sector Integration) โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ
และบรูณาการด้านการขนส่งในภมูภิาค เพือ่สนบัสนนุการเคลือ่นย้าย
ของสนิค้าและประชากรอย่างไร้พรมแดน รวมทัง้มุง่เน้นการรวมตวั
รายภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อาหาร เกษตรและป่าไม้ 
การท่องเที่ยว สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์ประกอบหลักที่ 4: มีความครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น 
และยึดถือคนเป็นศูนย์กลาง (A Resilient, Inclusive and 
People-Centered Community) โดยมุ่งสร้างความเข้มเข็งให้แก่
ธรุกจิขนาดกลาง-ขนาดย่อม การเพิม่บทบาทของภาคเอกชน ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

องค์ประกอบหลกัที ่5: การเป็นส่วนสาํคัญส่วนหนึง่ของประชาคม
โลก (Global ASEAN) โดยการทบทวนและปรับปรุงกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและประเทศ
พันธมิตรภายนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของอาเซียนใน
เวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

มองไปข้างหน้า
กลุ่มซไีอเอม็บ ีทีม่เีครอืข่ายรองรบัความเชือ่มโยงในภูมภิาคอาเซยีน 
เชือ่ว่าอาเซยีนยงัเป็นภูมภิาคทีเ่ปิดกว้างมาโดยตลอด เป็นภมูภิาคที่
มีความยืดหยุ่นและมีพลวตั และเป็นภูมิภาคท่ีมีความร่วมมอืทัง้จาก
ภายในและภายนอกภมูภิาค จงึมคีวามพร้อมในการสนบัสนุนลกูค้า
ทั้งบรรษัทธุรกิจและธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมที่ต้องการขยาย
ธรุกจิหรอืการลงทุนไปในภูมภิาคอาเซยีน อาทิ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี 
สงิคโปร์ ไทย เป็นต้น โดยอาศัยความแขง็แกร่งและความเชีย่วชาญ
ของกลุ่มซีไอเอ็มบี ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี มีความ
พร้อมในการสนับสนนุและเพ่ิมโอกาสของผูป้ระกอบการไทยในการ
ลงทนุหรอืขยายการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน โดยเฉพาะประเทศ
กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม หรอืประเทศกลุม่ CLMV 
ทีม่กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ มทีรพัยากรการผลติทีอ่ดุม
สมบูรณ์ และต้นทุนแรงงานต�่า เพื่อรักษาหรือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ทั้งความได้เปรียบในการเข้าถึงวัตถุดิบ ด้านราคา
วัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมท่ี
ต้องใช้แรงงานเข้มข้นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงานที่ต�่ากว่า 
ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น GSP จากประเทศ
พัฒนาแล้ว เป็นต้น
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 
และแนวโน้มปี 2559

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
ปี 2558 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในประเทศ
และต่างประเทศ ท�าให้การฟื้นตัวช้ากว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้  
จากทิศทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลกที่มีกรอบการฟื้นตัว
ที่ค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป 
ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงตามภาวะการค้าโลกที่อุปสงค์
อ่อนตวัและสนิค้าโภคภณัฑ์ทีม่รีาคาตกต�า่ลง  ทัง้นี ้ถงึแม้เศรษฐกจิ
สหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน ส่งผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี อย่างไร
กต็าม ตลาดเงนิและตลาดทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศมคีวาม
ผันผวนมากขึ้นสะท้อนผลการด�าเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน
ของธนาคารกลางประเทศพัฒนาแล้ว

ส่วนปัจจัยภายในประเทศนั้น ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจาก
ภยัแล้งซึง่เป็นข้อจ�ากดัต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิโดยรวม ขณะที่ 
รายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด
โลกที่ลดลง ท�าให้รายได้ของครัวเรือนในภาพรวมไม่ดีนัก ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนยังมีข้อจ�ากัดจากการใช้ก�าลังการผลิตที่ยังอยู่
ในระดับต�่า ทั้งนี้ แม้ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโต และเป็นแรงขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2558 แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพา
การส่งออกสินค้ามากถึงร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศหรือจีดีพี ท�าให้แรงส่งของภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วน
เพียงร้อยละ 10 ของจีดีพีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่มากเท่า
ที่ควร เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2558 จึงขยายตัวเพียงร้อยละ 
2.8 จากปีที่ผ่านมา

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559
ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้น
ตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจะมาจาก
การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคมขนส่งมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท รวมทั้งระดับ
อัตราดอกเบี้ยและราคาน�้ามันที่ทรงตัวในระดับต�่า จะช่วยหนุน
อ�านาจซื้อของครัวเรือนและภาคการท่องเท่ียวให้ขยายตัวอย่าง 
ต่อเนือ่ง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิต่างๆ ท่ีออกมาในช่วง
ปลายปีก่อนและต่อเนื่องมาถึงปี 2559 อาทิ มาตรการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบ
การเอสเอ็มอี มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน
การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ นโยบาย

คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการ
ผลติของอตุสาหกรรมเป้าหมาย ตามยทุธศาสตร์ของส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต 
อย่างไรกต็าม การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี (China Factor) ระดบั
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ สงครามค่าเงนิหรอืการแข่งขนั
ลดค่าเงินเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
และภาคธุรกิจ ตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของ 
ทกุฝ่าย ล้วนเป็นข้อจ�ากัดและปัจจยัเสีย่งต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

ส�านักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีความเห็นว่า ทิศทางการ
เติบโตในปี 2559 จะมาจากนโยบาย/มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาครัฐ เพราะเมื่อมีความชัดเจนก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นได้และดึงให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐจะช่วยน�าร่องการลงทุนภาคเอกชน
และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ขณะเดียวกันการกระตุ้น 
การลงทุนภาคเอกชนผ่านนวัตกรรมหรือด้านวิจัยและพัฒนาก็จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอดห่วงโซ่อุปทานได้ ในส่วนของการ
ค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว เมียนมาและ
กัมพูชา ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6-7 และ
ยังมีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยค่อนข้างมาก รวมถึงภาค
การท่องเที่ยวที่ยังจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าสดัส่วนภาคท่องเท่ียวจะมปีระมาณร้อยละ 10 ของจดีพีกีต็าม 

ส่วนค่าเงนิบาทในปี 2559 คาดว่าจะอยูท่ี ่38 บาท/ดอลลาร์สหรฐัฯ 
อ่อนค่าลงจากปี 2558 ที ่36.02 บาท/ดอลลาร์สหรฐัฯ ทัง้นี ้ปัจจัยท่ี
จะท�าให้ค่าเงนิบาทอ่อนลงมาจากการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียสหรฐัฯ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากตลาดเกิดใหม ่
รวมถงึประเทศไทยด้วย ส่วนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของ
ไทยในปี 2559 คาดว่ามีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรบัเพิม่ขึน้ได้ในช่วงปลายปี 
หากเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัขึน้อย่างชดัเจนในช่วงครึง่ปีหลัง แต่โดยรวม
แล้วคาดว่า กนง. จะยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ 1.5 ต่อปี 
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป ทั้งน้ี 
ส�านักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 
จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 จากปี 2558 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.8
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กลยทุธ์ในปี 2559 เพื่อการพฒันาในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ 3 ปีสู่ Target 2018 (T18) ของกลุ่ม 
ซีไอเอ็มบี 
•	 	 เสรมิสรา้งเสถยีรภาพ	โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	 คุณภาพของ
ลูกค้ารายใหม่	แนวโน้มความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำาระหนี้	
และการติดตามหนี้	

•	 	 ผสานพลงัการทำางานระหวา่งหนว่ยงานต่างๆ	ภายใน	ซไีอเอม็บี
ไทย	 และระหว่างกิจการต่างๆในกลุ่มซีไอเอ็มบี	 เพ่ือสะท้อน
ความเป็นธนาคารอาเซียนภายใต้เครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี		
อีกทั้งยังเอื้อต่อการบริหารอัตราค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้
รวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•	 	 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบดุล	และการจัดสรร	
เงินกองทุน	โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ยง	
ตอ่เงนิทนุ	อตัราผลตอบแทนดอกเบีย้สทุธ	ิอตัราสว่นเงนิกองทนุ	
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

•	 	 เน้นการสร้างฐานรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องประจำา	 (recurring	
income)	ทั้งรายได้จากดอกเบี้ย	และรายได้จากค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ	ของธรุกจิบรหิารเงิน	ธุรกจิวาณชิธนกจิ	และธุรกิจรายยอ่ย		
เป็นต้น

•	 	 พัฒนากลยุทธ์ทางเลือกเพิ่มเติมต่อเนื่องในการให้บริการ
ธุรกรรมธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ	 และกำาหนดกลยุทธ์ใหม่
เพื่อแยกธนาคารออกจากกระบวนทัศน์ของการเป็นธนาคาร
ขนาดเล็กและเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันเทียบเคียงกับ	
ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	(non-banks)												

•	 	 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานและวางรูปแบบการใช้
ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การดำาเนิน
โครงการ	Leanovation	

สายธุรกิจรายย่อย
ปี	2558	เป็นปีแห่งผลงานความสำาเรจ็สำาหรบัสายธุรกจิรายย่อย	ทัง้ใน	
ด้านการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
กองทุนและประกันอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมการให้บริการเสมือนเป็น	
ผูใ้ห้คำาปรกึษาด้านการลงทนุเพือ่ประโยชน์สงูสดุของลกูค้าด้วยทมีงาน	
ทีม่คีวามสามารถ	ทัง้พนกังานขาย	พนกังานดแูลลกูค้า	และผูจ้ดัการ
สาขา	นอกจากนี	้ธนาคารยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์	บรกิาร	และจดุบรกิาร	
ลกูค้าอย่างต่อเนือ่งโดยร่วมกบับรษิทัชัน้นำาอย่าง	AIS	และ	7-Eleven	
นำาเสนอบรกิารทีแ่ตกต่าง	อาท	ิการเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารทีศ่นูย์
บรกิาร	AIS	และ	การออกบตัร	เอทเีอม็	ซไีอเอม็บ	ีไทย	สมาร์ทพอยต์		
ที่เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็มและบัตรใช้จ่ายสินค้าในบัตรเดียวกัน	 เพื่อให้
ลกูค้าสามารถใช้จ่ายผ่านบตัรท่ีร้าน	7-Eleven	ท่ัวประเทศ	นอกจากนี	้	
ธนาคารยังได้มกีารพัฒนาระบบและรปูแบบเพือ่เตรยีมการขายและ

ให้บริการสินเชื่อต่างๆนอกสถานที่ด้วยระบบดิจิตอล	ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยประหยัดเวลาและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า	

จากผลประกอบการโดยรวมในปี	2558	สายธรุกิจรายย่อยมยีอดขาย	
ผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้	(ข้อมูล	ณ	
31	ธันวาคม	2558)
•	 	 ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมียอดขายประมาณ	 26,500	 ล้านบาท	

เติบโตร้อยละ	46	เมื่อเทียบกับปี	2557
•	 	 ยอดขายผลติภณัฑ	์IPO	ตราสารหนี	้เพ่ิมขึน้เทา่ตวัจากป	ี2557	

ด้วยยอดขายกว่า	26,700	ล้านบาท	
•	 	 ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์	มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ	8,200	

ล้านบาท	โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.02
•	 	 ผลิตภัณฑ์ประกันมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ	18	เป็น	1,700	ล้านบาท

สายบริหารธุรกรรมการเงิน
สายบรหิารธรุกรรมการเงนิของซไีอเอม็บ	ีไทย	ให้บรกิารทีค่รอบคลมุ
ในด้านต่างๆ	เช่น	การบรหิารเงนิสด	(Cash	Management)	สินเช่ือ
ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ	(Trade	Finance)	และบรกิารด้านหลกั
ทรพัย์	(Securities	Services)	ด้วยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในการให้
บริการคำาปรึกษาและผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเฉพาะเจาะจงสำาหรับ
ลูกค้าแต่ละรายเพ่ือตอบสนองความต้องการบรกิารทางการเงินของ
ลูกค้าในแต่ละวนั	โดยใช้เครอืข่ายเทคโนโลยแีละบรกิารของธนาคาร

ปี	2558	เป็นปีที่สายบริหารธุรกรรมการเงินดำาเนินการต่อเนื่องทั้ง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์	 ระบบ	 เทคโนโลยี	
และบริการต่อเนื่องจากปี	 2557	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ของธนาคาร	 โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าของธนาคาร	และการให้บรกิารแก่
ลกูค้า	ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุขัน้ตอนต่างๆในการทำางาน	ตลอดจนการ
ให้บริการ	และข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าหลังการขาย	ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้	ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัสายงานในการก้าวไป
ข้างหน้าและสามารถรองรับการให้บริการกับลูกค้าที่จะเพ่ิมจำานวน
ขึ้นในอนาคต	 โดยเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและ
การลงทนุไปยงัประเทศต่างๆในกลุม่อาเซยีน	หรอืลกูค้าจากประเทศ
อ่ืนในกลุ่มอาเซียนท่ีต้องการลงทุน	 หรือทำาธุรกิจในประเทศไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวของสายงาน	 ซึ่งยังคงเป็นการนำาเสนอ	
ผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มซีไอเอ็มบีมีความแข็งแกร่งและความ
เชีย่วชาญในระดบัภมูภิาค	เพือ่สร้างความแตกต่างในบรกิารผลติภัณฑ์	
ทางการเงินที่นำาเสนอแก่ลูกค้าและสร้าง	 Value	 Proposition	 ใน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถ
แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาค	นอกจากนี้	ทีมงาน	
ยังคงเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองกับลูกค้าทั่วประเทศผ่าน	
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เครือข่ายสาขาตลอดจนผ่านระบบ	 Internet	 Banking	 เพื่อให้
ครอบคลุมฐานลูกค้าอย่างทั่วถึง

การบริหารเงินสดและสินเชื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ
ธนาคารเป็นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับลูกค้า	 โดยมี	
BizChannel	 เป็นช่องทางบริการ	 Internet	Banking	ของธนาคาร
ที่ทำาให้ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมต่างๆทางการเงินของสายบริหาร
ธุรกรรมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ในปี	 2558		
ยังคงมีการนำาเสนอบริการหลักๆท่ีเป็นที่ต้องการของลูกค้าในตลาด
และการนำาเสนอช่องทางให้บริการของธนาคารที่ได้รับความนิยม
จากลูกค้า	เช่น	บริการ	Trade	Finance	Quick	Guarantee	และ	
Cheque	Payment	Centre	ท่ีสำานกังานใหญ่ของธนาคาร	ซ่ึงสามารถ
รองรบัการให้บรกิารลกูค้าในการทำาการจ่ายเงนิให้กบัซพัพลายเออร์	
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ในปีทีผ่่านมาธนาคารมปีรมิาณ	
รายการทำาการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์	ผ่านบริการรับออกเช็ค
สัง่จ่ายแทนลูกค้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้ในส่วนของบรกิาร
สินเชื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ	
ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบของธนาคารเพื่อสนับสนุนระบบการ
ชำาระเงินและการออกหนังสือคำ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์	อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Government	Procurement	(e-GP)	
ของกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

ในการให้บริการทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ธนาคารได้รับใบอนุญาต
สำาหรับการให้บริการประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 บริการนายทะเบียน	
บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริการบริหารกองทุน	และบริการดูแล
รักษาหลักทรัพย์	จากใบอนุญาตดังกล่าว	ทำาให้การบริการทางด้าน
ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารเป็นไปอย่างครบวงจร	โดยรวมถึงการ
เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้บรกิารนายทะเบยีนและตวัแทนชำาระเงิน	บรกิาร
ดูแลรักษาหลักทรัพย์	บริการตัวแทนหลักทรัพย์ต่างๆ	เช่น	บริการ	
Safe	Keeping	เป็นต้น	ทั้งนี้	การให้บริการเหล่านี้มีการรองรับด้วย
ระบบเทคโนโลยีทีม่ั่นคง	ซ่ึงทำาให้บรกิารเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ
และมีความคล่องตัว	 ประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมงาน	 ทำาให้	
บริการของธนาคารสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นได้

สินทรัพย์ภายใต้การดูแลของธนาคารมาจากธุรกรรมดังต่อไปนี้		
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558):
(ก)	การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำานวน	38	รายการ	มูลค่า	86,935	

ล้านบาท
(ข)	การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำาระเงินสำาหรับ	

หุ้นสามัญจำานวน	18	หลักทรัพย์	หุ้นกู้เอกชนจำานวน	167	ราย		

พันธบัตรรัฐบาลจำานวน	4	รายการ	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	184,080	
ล้านบาท

(ค)	การเป็นตัวแทนด้าน	Long	Term	Facility	และตัวแทนหลักทรัพย์	
มูลค่า	29,690	ล้านบาท

สายธุรกิจขนาดใหญ่
บรรษัทธุรกิจ
สายบรรษทัธรุกจิของธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีไทย	ให้บรกิารทางการเงนิ	
ครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย	 อาทิ	 ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย	์	
ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และขนส่ง	 เป็นต้น	
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร	
ธนาคารจึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การ
สนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยัง่ยนื	ควบคูไ่ปกบัการเป็นสือ่กลางในการมอบโอกาสทางธรุกิจและ	
การลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี

ในปี	2558	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวเล็กน้อย	แต่ยัง
เปน็การฟื้นตวัทีช่า้	เนื่องจากยังมีปัจจยัสง่ผลกระทบทีส่าคญั	ไดแ้ก่	
เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	
สถานการณ์ภยัแล้ง	ราคาสนิค้าเกษตรทีต่กตำา่ต่อเนือ่ง	ล้วนส่งผลให้	
ทั้งการขยายธุรกิจของลูกค้ารายใหญ่	 และการพิจารณาให้สินเชื่อ	
ของธนาคารเป็นไปด้วยความระมัดระวัง	 ดังนั้น	 สายบรรษัทธุรกิจ
จึงได้ปรับแนวทางการหารายได้	 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้	
ที่เป็นค่าธรรมเนียมมากขึ้น	ทดแทนรายได้จากการให้สินเชื่อ	ซึ่งมี
ความเสีย่งและใช้เงนิกองทนุจานวนสงู	ในขณะเดยีวกัน	ได้มกีารปรบั	
คุณภาพของพอร์ตลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	
โดยพิจารณาคัดเลือกให้สนิเชือ่แก่ลูกค้ารายใหญ่ท่ีมรีะดบัความเสีย่ง	
ด้านเครดิตที่ดี	 และอยู ่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม	
ความเสี่ยงตำ่า	 รวมทั้งการให้สินเชื่อที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง
ประจำาจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น	(Cross-selling)	เช่น	สินเชื่อ
โครงการขนาดใหญ่	ที่ก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร	ทั้งรายได้ดอกเบี้ย	
รายได้ค่าธรรมเนยีม	รายได้ทีป่รกึษาทางการเงนิ	รวมถงึรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน	 เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง		
การประกนัการจดัจำาหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุน	เพ่ือตอบสนอง	
ความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ

ในปี	2558	สายธุรกิจขนาดใหญ่	(ประกอบด้วยสายบรรษัทธุรกิจ
และสายวาณิชธนกิจ)	มีอัตราการเติบโตของรายได้รวม	ประมาณ	
ร้อยละ	16	โดยมสีดัส่วนรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้เพิม่ขึน้จากร้อยละ	36		
เป็น	ร้อยละ	47	ต่อรายได้รวม	แสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพในการใช้	
สินทรัพย์	 ซึ่งสายงานได้ใช้ความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ	 มิได	้
มุ่งเน้นการเติบโตในภาวะที่เศรษฐกิจยังผันผวน	 แต่หันมาเน้น	
การสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ยกระดับการให้	
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บริการให้มีสถานะเป็นธนาคารหลักสำาหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ก่อให้	
เกิดรายได้อย่างมีนยัสำาคญัต่อธนาคาร	และมุ่งเน้นการสนบัสนนุลกูค้า	
ขยายธุรกิจไปยังอาเซียนภายใต้แนวคิดหลัก	“Be	More	Relevant		
to	Important	Clients	and	Accelerate	Our	ASEAN	Initiatives”
ดงันัน้	นอกเหนอืจากการสร้างรายได้ในประเทศแล้ว	สายงานประสบ
ความสำาเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่าง	
เด่นชัด	โดยจากการทีธ่นาคาร	ซไีอเอม็บ	ีไทย	เป็นหนึง่ในสมาชกิของ	
กลุม่ซไีอเอม็บ	ีทีมี่ศักยภาพทางด้านเงินทุน	บุคลากร	และเครอืข่าย	
พนัธมติรในกลุ่มประเทศอาเซียน	ทำาให้สายธรุกจิขนาดใหญ่ประสบ	
ความสำาเร็จในการทำาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีเครือข่าย	
การลงทนุสงูทัง้ในประเทศและการขยายการลงทนุไปยังต่างประเทศ	
โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน	โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวัง	 ทั้งนี้
ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี	ขยายฐานรายได้ให้
กบักลุม่ในต่างประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง	คดิเป็นอัตราการเตบิโตของ
รายได้สูงถึงร้อยละ	73

นับจากปี	2559	เป็นต้นไป	สายบรรษัทธุรกิจจะยังคงมุ่งการขยาย
ตวัอย่างต่อเนือ่ง	การรกัษาคณุภาพสินเชือ่	การลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้	และการสร้างรายได้ต่อเนือ่งประจำา	(Recurring	Income)	
รวมทัง้เดนิหน้าต่อเนือ่งในการสนบัสนนุการขยายธรุกจิของลกูค้าไป
ยังอาเซยีน	และการเพิม่ธรุกจิจากลกูค้าต่างประเทศทีเ่ข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย	ภายใต้การผสานพลงัความร่วมมือกบักลุม่ซไีอเอม็บใีน
ประเทศต่างๆ	ต่อไป

วาณิชธนกิจ
ปี	2558	เป็นปีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสาคญัทางด้านวาณชิธนกจิ	ได้มี	
การปรบัโครงสร้างหน่วยงาน	โดยรวมสาย	Corporate	Finance	and		
Equity	Capital	Markets	เข้ากบัสายวาณชิธนกจิ	และมกีารเปล่ียนแปลง	
บุคลากรหลัก	 มีการสร้างทีมงานใหม่ที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความชำานาญในธุรกิจเข้ามาร่วมงานเพิ่มเติม

ในปีที่ผ่านมา	มีความท้าทายต่างๆ	ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคง
ผนัผวน	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลายรายได้ชะลอการควบรวมกจิการ	
(Merger	 &	 Acquisition)	 และการนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยออกไป	เพือ่รอให้สภาวะเศรษฐกจิ
เอื้ออำานวย	อย่างไรก็ตาม	ทีมงานวาณิชธนกิจยังคงดำาเนินขั้นตอน
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมในการดำาเนินการ
ให้ธุรกรรมต่างๆ	บรรลุผลสาเร็จในปี	2559	ซึ่งคาดว่าจะมีธุรกรรม
รายใหญ่เกิดขึ้นจำานวนหลายราย

ทัง้นี	้ในช่วงไตรมาส	4	ของปี	2558	สายงานสามารถผลกัดนัธรุกรรม	
การเป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย	ทรัสต์	
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ		
บิสซิเนส	คอมเพล็กซ์	(WHABT	REIT)	มูลค่า	2,020	ล้านบาท
ได้สำาเร็จ

ในปี	 2558	 ที่ผ่านมา	 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรโดย
การรวมสายบรรษทัธรุกจิ	เข้ากบัสายวาณชิธนกจิแล้ว	ธนาคารยงัได้	
ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองในการเสรมิสร้างจดุแขง็ร่วมกับกลุม่ซไีอเอม็บ	ี	
ในการจดัให้มเีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละอตุสาหกรรมเป็น
ผูด้แูลโดยประสานงานแลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อมลูอตุสาหกรรมใน
ระดับอาเซียน	 เพื่อให้สามารถนำาเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้า
อย่างครบวงจร	ซึง่รวมถงึการให้คำาปรกึษาด้านกลยทุธ์และคำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า	 ดังนั้น	 จึงสามารถ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า	รวมทั้งยัง
ครอบคลมุไปถงึการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการคดิค้น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆ	ที่เหมาะสมกับลูกค้า

จากการผนกึกำาลงัของสายบรรษทัธรุกจิ	สายวาณชิธนกจิ	และกลุม่
ซไีอเอม็บใีนระดบัอาเซยีน	จะทำาให้ธนาคารมศีกัยภาพก้าวสู่การเป็น	
ธนาคารท่ีสาคัญและมีความหมายสำาหรับลูกค้าท่ีมีความสำาคัญต่อ
ธนาคาร	นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการร่วมกันก้าวสู่ธุรกิจการ
ลงทุนในอาเซียน
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ในปี	2558	ธนาคารมีธุรกรรมสำาคัญๆ	ที่ประสบความสำาเร็จดังนี้

ตราสารหนี้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 28,000

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 20,000

บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 15,555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 10,000	

บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 7,100

บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 6,000	

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 5,300

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,227

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000

บริษัท	ควอลิตี้	เฮ้าส์	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000

การไฟฟ้านครหลวง ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 3,600

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 3,000

บริษัท	อีซี่	บาย	จำากัด	(มหาชน) ผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย 2,500

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,366

บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	1979	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000	

บริษัท	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำากัด ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000	

บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	1979	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	อีซี่	บาย	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000

บริษัท	ทิสโก้	โตเกียว	ลีสซิ่ง	จำากัด ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000

บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000

บริษัท	ปริญสิริ	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 600

บริษัท	ปริญสิริ	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 500

บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 500	

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 385

บริษัท	เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 300
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ตราสารหนี้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 300

บริษัท	ถิรไทย	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 200

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 130

บริษัท	ฐิติกร	จำากัด	(มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 120

ตราสารทุน หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	จัสมิน	(JASIF) ตัวแทนจ�าหน่าย 55,000.00

บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	(SPRC) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

15,617.84	

บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(PLAT)	 ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

5,180.00

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อมตะซัมมิทโกรท	(AMATAR)

ตัวแทนจ�าหน่าย 3,578.90	

บริษัท	บางกอกแร้นช์	จำากัด	(มหาชน)	(BR) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

3,171.52

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ	บิสซิเนส	คอมเพล็กซ์	(WHABT)

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย
2,020.00	

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	(SCN) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

1,500.00

บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด	(มหาชน)	(TKN) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

1,440.00	

บริษัท	พีเอ็ม	โทรีเซน	เอเชีย	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)	(PMTA) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย
637.56

บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จำากัด	(มหาชน)	(RP) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย

465.00

สายพาณิชย์ธนกิจ
สายพาณชิย์ธนกจิ	ให้บริการลกูค้าทีเ่ป็นกจิการภายในครอบครวัไป
จนถงึธรุกจิขนาดกลาง	โดยเจ้าหน้าทีข่องธนาคารทีม่คีวามเชีย่วชาญ	
ผ่านศูนย์ธุรกิจที่ต้ังอยู่ตามพื้นที่กลยุทธ์ทั่วประเทศ	 และด้วยการ	
นำาเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิอย่างครบวงจร	เช่น	วงเงนิ
หมุนเวยีนในธรุกจิ	ผลติภณัฑ์สำาหรบัการค้าระหว่างประเทศ	(Trade		
Finance)	ตลอดจนผลติภณัฑ์สำาหรบัการบรหิารความเสีย่ง	นอกจากนี้		
สายพาณชิย์ธนกจิยงัผลกัดนัให้ลกูค้าไปขยายธุรกจิในอาเซยีน	เพือ่
เปิดโอกาสทางธุรกิจจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ ่มซีไอเอ็มบีที่มีความแข็งแกร่งและ
ครอบคลุมทั่วภูมิภาค

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 สายพาณิชย์ธนกิจมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองท้ังในด้านของขนาดสินทรัพย์และรายได้	 อย่างไรก็ตาม	
ในปี	2558	จากสภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน	สายพาณิชย์ธนกิจ	
จึงดำาเนินนโยบายรักษาขนาดสินทรัพย์	โดยมียอดสินเชื่อ	ณ	เดือน
ธันวาคมอยู่ที่	51	พันล้านบาท	สำาหรับปี	2559	สายพาณิชย์ธนกิจ	
จะมุง่เน้นการสร้างรากฐานทีม่ัน่คง	โดยการรกัษาคณุภาพของพอร์ต	
สินเชื่อ	 การพัฒนาระบบงานต่างๆ	 และการวางแผนปล่อยสินเชื่อ	
ตามพ้ืนทีแ่ละอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ	เพ่ือตอบสนองความต้องการ	
ของลกูค้าและรกัษาการเตบิโตของการดำาเนนิธรุกจิด้านพาณชิย์ธนกจิ	
อย่างยั่งยืน
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ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด หน่วย	(ล้านบาท)

ธนาคาร สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด เงินให้สินเชื่อ ส่วนแบ่งตลาด

ธนาคารกรุงเทพ 	2,835,852	 18.1% 	2,090,965	 18.6% 	1,868,903	 17.0%

ธนาคารกรุงไทย 	2,815,333	 18.0% 	2,135,499	 19.0% 	2,027,440	 18.5%

ธนาคารกสิกรไทย 	2,555,305	 16.3% 	1,705,379	 15.2% 	1,609,887	 14.7%

ธนาคารไทยพาณิชย์ 	2,774,309	 17.7% 	1,890,729	 16.8% 	1,833,406	 16.7%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 	1,705,517	 10.9% 	1,046,290	 9.3% 	1,303,454	 11.9%

ธนาคารทหารไทย 	838,937	 5.4% 	644,694	 5.7% 	580,776	 5.3%

ธนาคารธนชาต 	997,581	 6.4% 	669,454	 5.9% 	714,628	 6.5%

ธนาคารทิสโก้ 	280,294	 1.8% 	158,125	 1.4% 	238,260	 2.2%

ธนาคารเกียรตินาคิน 	236,144	 1.5% 	104,327	 0.9% 	177,966	 1.6%

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 	304,621	 1.9% 	170,217	 1.5% 	198,607	 1.8%

ธนาคารอื่นๆ* 	322,870	 2.1% 	637,310	 5.7% 	433,977	 3.9%

รวม 	15,666,763 	11,252,988 	10,987,305

แหล่งข้อมูล งบการเงินรวม ณ ธันวาคม 2558 ของธนาคารพาณิชย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
แหล่งเงินทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ธนาคารมีเงินรับฝากจำานวน	183.0	
พันล้านบาท	 (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)	
เงนิกูย้มื	(รวมรายการเงนิกูย้มืระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ)	56.4	
พันล้านบาท	ธนาคารใช้เงินทุนประมาณร้อยละ	82.3	จากเงินทุน
ทั้งหมดสำาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ	 ส่วนที่เหลือใช	้
ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและการลงทุน	
ธนาคารมีการติดตาม	Liquidity	Gap	ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของ
ธนาคารในการควบคุมการใช้ไปของแหล่งเงนิทนุให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

จากการเปรยีบเทยีบเงนิให้สนิเชือ่และเงนิฝาก	เงนิให้สนิเชือ่ทีม่อีายุ
ไม่เกิน	1	ปี	มีจำานวน	75.9	พันล้านบาทในขณะที่เงินให้สินเชื่อที่มี	
อายุมากกว่า	1	ปีมีจำานวน	130.9	พันล้านบาท	ในด้านเงินฝากที่มี	

อายุไม่เกิน	1	ปี	มีจำานวน	181.2	พันล้านบาท	และเงินฝากที่มีอายุ
มากกว่า	1	ปี	มีจำานวน	1.8	พันล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Capital	Adequacy	Ratio)
ธนาคารมกีารคำานวณเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง	(CAR)	เงนิกองทุน	
ชัน้ที	่1	ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่ง	(CET1)	และเงนิกองทนุ	
ชัน้ท่ี	1	ตามเกณฑ์	Basel	III	ซ่ึงได้มีการกำาหนดให้เพ่ิมฐานเงินทนุ	
เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น	โดย	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	
2558	ธนาคารมกีารดำารงเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งทีร้่อยละ	15.5		
การดำารงเงนิกองทนุชัน้ที	่1	ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เส่ียง	
และเงินกองทุนชั้นท่ี	 1	 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ท่ีร้อยละ	 10.8	 และ
ร้อยละ	10.8	ตามลำาดับ	ซึ่งเห็นได้ว่าธนาคารยังคงรักษาระดับเงิน
กองทนุของธนาคารสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ตำา่ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยได้
กำาหนดไว้ที่ร้อยละ	8.5	ร้อยละ	4.5	และร้อยละ	6.0	ตามลำาดับ
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หน่วย:	พันล้านบาท

เงินกองทุน 31 ธันวาคม 

2558

31 ธันวาคม 

2557

31 ธันวาคม 

2556

กองทุนชั้นที่	1	 24.7 21.0 19.6

เงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 24.7 21.0 19.6

กองทุนชั้นที่	2	 10.7 10.7 8.3

เงินกองทุนรวม 35.4 31.7 27.9

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	(%)	 10.8 9.9 9.9

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 10.8 9.9 9.9

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	2	(%) 4.7 5.1 4.2

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(%) 15.5 15.0 14.1

สินทรัพย์เสี่ยง 229.0 211.5 198.0

สายบริหารเงิน
ปี	2558	เป็นอกีปีแห่งความสำาเรจ็ของสายบรหิารเงนิ	โดยสายบรหิารเงนิ	
สามารถสร้างรายได้เตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมีอัตราเตบิโตเกนิกว่า	
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้	ถงึแม้เป็นปีทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวัและมคีวามผนัผวน
เป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	 ความสำาเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ
พนักงานในสายงานและหน่วยงานต่างๆของกลุ่มธนาคารและกลุ่ม
ซีไอเอ็มบี	รวมถึงการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยความพร้อมในการให้บริการแบบมืออาชีพ	 สายบริหารเงินได้
พัฒนาและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและเป็นทีย่อมรบัของลกูค้า	โดยในปี	2558	ธนาคารได้รบั	
รางวัลในด้านผลิตภัณฑ์บริหารเงินและบริหารความเสี่ยงต่างๆ	
จำานวน	13	รางวัล	จากการสำารวจของนติยสาร	ASIAMONEY	ดงัน้ี

	 1.	ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด	
	 	 (Best	for	Overall	FX	Services)
	2.	ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการด้าน	FX	Options	ดีที่สุด	
	 	 (Best	for	FX	Options)
	3.	ธนาคารต่างชาติท่ีมีผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านอัตรา	

แลกเปลี่ยนดีที่สุด	(Best	for	FX	Products	and	Services)
	4.	ธนาคารต่างชาติที่มีงานวิจัยด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด	

(Best	for	FX	Research	and	Market	Coverage)
	5.	ธนาคารที่ให้บริการด้านตราสารหนี้ภาคเอกชนดีท่ีสุดใน

ประเทศไทย	(Overall	Best	for	Credit)

	6.	ธนาคารที่ให้บริการหุ้นกู้ภาคเอกชนดีที่สุดในประเทศไทย	
	 	 (Best	for	Credit	Services)
	7.	ธนาคารที่มีงานวิจัยด้านตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนดีที่สุด

ในประเทศไทย	 (Best	 for	 Credit	 Research	 and	 Market	
Coverage)

	8.	ธนาคารที่มีทีมการตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนดีที่สุดใน
ประเทศไทย	(Best	for	Credit	Sales)

	9.	ธนาคารที่เสนออนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อดีที่สุดในประเทศไทย	(Best	for	Credit	Derivatives)

	10.	ธนาคารท่ีใหบ้รกิารบรหิารความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ดีทีสุ่ด
ในประเทศไทย	(Overall	Best	for	Interest	Rates)

	11.	ธนาคารที่มีงานวิจัยด้านอัตราดอกเบี้ยดีที่สุดในประเทศไทย	
(Best	for	Interest	Rate	Research)

	12.	ธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และการเสนอขายผลิตภัณฑ์บริหาร	
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดีที่สุดในประเทศไทย

	 	 (Best	for	Interest	Rate	Products	and	Sales)
	13.	ธนาคารทีเ่สนออนุพันธท์างการเงนิดา้นอตัราดอกเบีย้ดทีีส่ดุใน

ประเทศไทย	(Best	for	Interest	Rate	Derivatives)
ทั้งนี้	ในปี	2558	ทีมบริหารผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ได้รับรางวัล		
“สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย”	(The	Best	Structured	Product	House	in	Thailand)		
ติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง	 รวมถึงทีมงานตลาดสถาบันได้รับรางวัล	
“สถาบันการเงินท่ีมีการวิจัย	 การจำาหน่าย	 และการค้าตราสารหนี	้
สกุลเงินท้องถิ่นที่ดีที่สุด”	 (The	 Best	 Local	 Currency	 Bond		
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Individual	 in	Research,	Sales	and	Trading)	ประจำาปี	2558	
โดยนติยสาร	The	Asset	นอกจากนี	้ทมีงานบรหิารความเสีย่งอตัรา	
แลกเปลีย่นยังได้รับรางวัล	“ผูใ้ห้บรกิารสภาพคล่องเงนิตราต่างประเทศ	
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย”	(The	Best	Foreign	Currency	Liquidity	
Provider	in	Thailand)	โดยการจัดอันดับจาก	Thomson	Reuters	

ในด้านการให้บริการเป็นผู้รับประกันการจัดจำาหน่ายตราสารหน้ี	
ธนาคารได้รับการจัดอันดับที่	2	จาก	Bloomberg	และเป็นหนึ่งใน
สถาบันการเงินที่มียอดการซ้ือขายตราสารหนี้ในตลาดรองสูงสุด	
ห้าอันดบัแรก	(The	Top	5	Most	Active	Bond	House)	ซึง่จดัอนัดบั	
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	

ปี	 2559	 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายสำาหรับการดำาเนินธุรกิจด้าน
บริหารเงนิ	จากการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN		
Economic	Community)	อย่างเป็นทางการ	ธนาคารตัง้เป้าหมายทีจ่ะ	
เป็นธนาคารทางเลอืกแรกของลกูค้า	และเป็น	ASEAN	Bank	for	You		
สำาหรับลกูค้า	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวของธนาคาร	สายบรหิารเงนิ	
ได้จัดตั้งทีม	Regional	Business	and	e-Treasury	Product	ซึ่งเป็น
ทีมงานใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการเตรียมความพร้อมและก้าวสู่
การรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ

สายบริหารเงินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บริหารเงินและบริการ
ต่างๆ	ทีช่่วยบรหิารความเสีย่งและผลตอบแทนแก่ลกูค้า	ด้วยความเป็น	
มืออาชีพและมีการคำานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถหา
แหล่งเงินทุนได้ทันท่วงทีต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต	
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ	
กลับมาเป็นเงินสด	หรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา	คณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายจดัการมบีทบาทสำาคญัย่ิงในการบริหารสภาพคล่อง
ของธนาคาร	คณะกรรมการธนาคารได้ให้อำานาจแก่คณะกรรมการ
บริหารสินทรพัย์และหนีส้นิ	ทำาหน้าท่ีกำากบัดแูลหน่วยงานธรุกจิต่างๆ		
ซ่ึงรวมถึงสายบริหารเงิน	 ในการดูแลและบริหารสภาพคล่อง	 โดย
คณะกรรมการมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารใน	
เชิงรุกและฉับไวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	โดยมี	
การประชุมทุกเดือน	 หรือประชุมเพิ่มเติมเมื่อจำาเป็น	 นอกจากนี	้	
ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่เสนอนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร	
และสายบริหารเงินมีหน้าท่ีทบทวนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็น
ประจำา	และเพือ่ความเหมาะสมและรดักมุในการบรหิารสภาพคล่อง	
ธนาคารกำาหนดให้ใช้นโยบายดังกล่าวกับบริษัทย่อยด้วย

ธนาคารจะยังคงให้ความสำาคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุง
ฐานลูกค้ารายย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับการเตบิโตของสนิทรพัย์ของ
ธนาคาร	 กลยุทธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารได้แก่	
การผลักดนัการขยายเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวัน		
(CASA)	รวมทัง้เงนิฝากประจำารายย่อย	ซึง่เป็นแหล่งเงนิทนุทีม่ต้ีนทนุ
การเงินตำ่าและมั่นคง	 ในขณะที่ใช้เงินฝาก	 (รวมตั๋วแลกเงิน	 หุ้นกู้	
ระยะสัน้	และหุน้กูอ้นพุนัธ์)	จากลกูค้าบรรษทัธรุกจิ	หรอืลกูค้าราย
ใหญ่ซึง่มคีวามอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลกูค้ารายย่อย	เพือ่เป็น	
ช่องทางในการบริหารความสมดลุของการระดมเงนิและสภาพคล่อง
ของธนาคาร	โดยธนาคารมทีมีงานทีร่บัผดิชอบในการวางกลยทุธ์การ
ตลาดให้เหมาะสมสำาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและเสริมความสัมพันธ์
กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 อันจะนำาไปสู่การรักษาการเติบโตของ	
เงินฝากในระยะยาว	 นอกจากนี้	 ธนาคารมีการจัดทำาระบบเตือน	
ล่วงหน้า	ซึง่จะมกีารตดิตามดแูลอย่างใกล้ชดิ	ตลอดจนมแีผนระดม
สภาพคล่องฉกุเฉนิ	ซึง่จะทำาให้ฝ่ายจดัการสามารถดำาเนินมาตรการ
ต่างๆ	ได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในภาวะท่ีขาดสภาพคล่อง		
ตลอดจนภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออำานวย

นโยบายหลักประกัน 
ธนาคารมนีโยบายการให้สนิเชือ่โดยให้ความสำาคญัต่อความสามารถ
ในการชำาระหนี้	โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดำาเนินงานตาม
ปกติของลูกค้าและแหล่งอื่นๆ	 ที่จะนำามาชำาระหนี้	 อย่างไรก็ตาม	
ธนาคารก็ให้ความสำาคัญต่อหลักประกันที่จะมาคำ้าประกันการกู้ยืม
ด้วย	เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัของการชำาระหนีแ้ละช่วยบรรเทาความ
เสียหายของธนาคารกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้	สำาหรับสินทรัพย์
ที่ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลักประกัน	ประกอบด้วย	เงินฝาก	
พันธบตัรรฐับาล	ตราสารหนี	้ตราสารทนุ	ทีด่นิ	สิง่ปลกูสร้าง	เครือ่งจักร		
เป็นต้น	 โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อ
มลูค่าหลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งของการให้สินเช่ือ	
อันดับเครดิตของผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน	 โดยธนาคาร
มีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่งอย่างมีประสทิธผิลและเป็นไปตาม
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยหลักประกันท่ี
ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมิน
ที่เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารกำาหนด

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้ 
ธนาคารได้กำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและ
ติดตามหน้ีท่ีมีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา	 (Watch-list)		
อย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็	มีประสทิธภิาพ		
และเพือ่ให้การปฏบิตังิานในเรือ่งการตดิตามหนีม้ปัีญหาเป็นมาตรฐาน	
เดียวกัน	 โดยธนาคารได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติในการติดตาม
หน้ีตั้งแต่ประเภทลูกหน้ีที่มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา	 ลูกหน้ีท่ีกล่าวถึง

40 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558



เป็นพิเศษ	จนถึงลูกหนี้ที่ตำ่ากว่ามาตรฐานลงมา	และมีการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี	
ยิง่ขึน้	นอกเหนอืไปจากการจดัช้ันลกูหนีต้ามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย	
กำาหนดแล้ว	ธนาคารยังมีการจดัช้ันหนีต้ามเกณฑ์คณุภาพ	(Qualitative		
Criteria)	ซึง่เป็นการจดัชัน้ล่วงหน้าสำาหรบัลกูหนีท้ีม่สีญัญาณบ่งบอก	
ว่าอาจมปัีญหาก่อนทีจ่ะมกีารผดินดัชำาระหนี	้ทัง้นี	้เพือ่ให้การบรหิาร	
จัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไป	
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	ธนาคารจงึได้จดัทำาแนวทาง	การตดิตาม	
และรายงานผลลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวขึ้นเรียกว่า	 Early	 Warning	
Process	เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าทีส่นิเชือ่ในการตรวจสอบ
สถานะของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ	 ซ่ึงหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็น
ปัญหาในอนาคตจะได้มีการกำาหนดแผนการปฏบัิติต่อลกูค้าดงักล่าว
ให้เหมาะสมและทนัท่วงทเีพือ่ลดความเสีย่งให้แก่ธนาคาร	ทัง้น้ี	ลูกหน้ี	
ทีค่าดว่าจะมีปัญหาดงักล่าว	จะถกูจดัให้เป็นลกูหนีก้ลุม่	Watch	List	
โดยแบ่งเป็น	3	ระดบัตามความรนุแรงของปัญหาและความเสีย่ง	คือ	
Watch	List	–	Low,	Medium	และ	High	ในส่วนของกลุ่ม	Watch	
List	–	Low	ยังถือว่าเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติของธนาคาร	ขณะที่กลุ่ม	
Watch	List-Medium	และ	High	ถือเป็นลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น
พเิศษ	โดยลกูหนีก้ลุม่	Watch	List	ท้ัง	3	ระดบัดงักล่าว	รวมถงึลกูหน้ี	
NPL	ทีย่งัอยูร่ะหว่างเจรจาปรบัปรงุโครงสร้างหนีท่ี้มียอดหน้ีเกนิกว่า		
10	ล้านบาทขึ้นไป	จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการ	
แก้ไขปัญหาต่อคณะทำางานบริหารจัดการหนี้ท่ีมีปัญหา	 (Problem		
Loan	Working	Group	(PLM))	เป็นประจำาทกุเดอืน	โดยคณะทำางาน		
PLM	 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามดูแลและพิจารณาให้คำาแนะนำา
การจัดการหนี้ของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวและรวมถึงลูกหนี้กลุ่มอื่นที่
ธนาคารต้องการดูแลใกล้ชิด	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเช่ือได้มีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาลกูหนีไ้ด้ทันเวลาก่อนทีจ่ะกลายเป็นหน้ีทีม่ปัีญหา	
อันจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทำาให้ธนาคาร	
มีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเชื่อที่มีปัญหากลับมามาก

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ธนาคารมีนโยบายที่จะดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
ที่ให้ความร่วมมือ	 มีศักยภาพ	 และมีแนวโน้มสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ธนาคารและลูกหน้ีได้รับ
ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน	กล่าวคือ	ธนาคาร
มีโอกาสได้รับชำาระหนี้คืนสูงสุด	หรือมีส่วนสูญเสียตำ่าสุด	ในขณะที่	
ลูกหนี้ยังคงสามารถดำาเนินธุรกิจได้ต่อไป	 แต่อาจจะต้องรับความ
สูญเสียบางส่วนของตนด้วย	 โดยธนาคารจะดำาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และ
ระมดัระวงัมใิห้เป็นการหลกีเลีย่งการจดัชัน้หนี	้การกนัเงนิสำารองเพิม่	
และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้

ธนาคารพิจารณาการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้	โดยธนาคารจะถอืปฏบิตัิ	
ตามหลกัเกณฑ์	ขัน้ตอน	และวธิกีารทีก่ำาหนดไว้สำาหรบักระบวนการ
ปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ซึง่ครอบคลมุการวเิคราะห์ลกูหน้ี	การอนุมตั	ิ
การจดัทำาเอกสารสญัญา	การตดิตามและประเมนิผล	ซึง่การปฏบิตั	ิ
ดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัของทางการและของธนาคาร		
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำาเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว	
บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามที่เป็นผู้ชำานาญการ
เฉพาะซ่ึงได้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกจิท่ีปรกึษาทางการเงินให้เป็นที่
ปรกึษาทางการเงนิ	หรอืทำาการปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้		
โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะต้องนำาเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร	 หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	 หรือ	
ผู้มีอำานาจอนุมัติตามคำาสั่งของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์
และการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
กำาหนดให้จัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
อตัราทีก่ำาหนดสำาหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้แต่ละประเภท	ทัง้นี	้เป็นไปตาม	
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ที	่สนส.	31/2551	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
การจัดชั้นหนี้	 และการกันเงินสำารองของสถาบันการเงิน	 ลงวันที	่	
3	สงิหาคม	2551	หรอืตามทีจ่ะมกีารแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	
เป็นระยะๆ	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมี	
หลกัเกณฑ์ทีเ่ข้มงวดกว่า	โดยมทีัง้การจดัชัน้ตามเกณฑ์คณุภาพ	และ
การจัดชั้นตามจำานวนวันค้างชำาระตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กำาหนด	โดยใช้ผลท่ีด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงักล่าวเป็นผลสรปุ
การจัดชั้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้

นอกจากการกันเงนิสำารองรายลกูหนี/้รายบญัช	ี(Specific	Provision)		
ธนาคารอาจจะให้มกีารกันเงนิสำารองท่ัวไป	(General	Provision)	ตามที	่
ธนาคารเห็นสมควร	 ทั้งนี้	 เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	
โดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจ	และจากปัจจัยอื่นๆ

กิจกรรมและการดำาเนินงาน
ด้านภาพลักษณ์ที่สำาคัญในรอบปี
การสร้างภาพลักษณ์ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดในเชิงรุก
เพ่ือก่อให้เกดิผลทางธรุกจิ	ถอืเป็นแนวทางทีธ่นาคารให้ความสำาคญั	
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของธนาคารได้มีประสบการณ์ร่วม
และรู้จักธนาคารให้มากยิ่งขึ้น		โดยในปี	2558	ธนาคารได้ดำาเนิน
กิจกรรมการตลาดอย่างหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมกลุม่เป้าหมาย
อย่างทัว่ถงึ	เช่น	แคมเปญสือ่สารการตลาดในแต่ละช่วงเทศกาล	ไม่ว่า	
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จะเป็น	 ตรุษจีนอินเลิฟ	 ชุ่มฉำ่าซัมเมอร์	 สุขใจให้แม่	 และแคมเปญ	
วันพ่อ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ธนาคารได้ออกแคมเปญโฆษณาผลิตภัณฑ์
เด่นๆ	อย่างต่อเนื่อง	เช่น	แคมเปญโฆษณา	Beat	Banking	ซึ่งร่วม
กบั	AIS	แคมเปญโฆษณาบัตรเอทีเอ็ม	ซีไอเอ็มบี	ไทย	สมาร์ทพอยต์	
ที่สามารถชำาระค่าสินค้าได้ที่ร้าน	 7-Eleven	 โดยร่วมกับ	 Smart	
Purse	 รวมทั้งการออกแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ	์
สนิเชือ่บคุคล	สนิเช่ือบ้าน	และบตัรเครดติ	เพือ่ขยายฐานและอำานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิง่ขึน้ด้วยการสมคัรใช้บรกิารผ่านตาม
ช่องทางต่างๆ	รวมถงึส่งเสรมิภาพลกัษณ์ความทนัสมยัของธนาคาร
อีกทางหนึ่ง	
		
นอกจากนี้	 ธนาคารยังดำาเนินกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ	
เพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น	 เช่น	 การ
ร่วมงานมหกรรมการเงิน	 Money	 Expo	 รวม	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	
กรุงเทพฯ	นครราชสีมา	อุดรธานี	 เชียงใหม่	 และสงขลา	 (อำาเภอ
หาดใหญ่)		ภายใต้แนวคิด	“Gardening	Your		Wealth	in	ASEAN”		
กิจกรรม	 Mini	 Golf	 Challenge	 และ	 CIMB	 Preferred	 Golf		
Challenge		ตลอดจนงานสัมมนาต่างๆ	ทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค	
เช่น	งานเสวนาหวัข้อ	“โอกาสและผลกระทบของ	AEC	ต่อเศรษฐกจิ
และพืน้ท่ีภาคเหนอื”	ที	่จ.	เชยีงใหม่		และงานเสวนา	“นบัถอยหลงัสู่		
AEC:	แม่สอด-เมียวดี	นครเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อโอกาสและความ
ท้าทายของผูป้ระกอบการไทย”	ที	่อ.	แม่สอด	จ.	ตาก	ซึง่ได้รบัเกียรติ	
จากทัง้ประธานหอการค้าและประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัตาก		
และนางตนิตนิ	เมีย๊ะ	ประธานหอการค้า	จ.	เมียวด	ีประเทศเมยีนมา		
เข้าร่วมเสวนา	เป็นต้น	
				

ทั้งนี้	อาเซียน	คือจุดยืนของธนาคาร	ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ร่วมเฉลิมฉลองวันอาเซียน	(ASEAN	Day)	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	
2558	 โดยจัดงานแข่งขันจักรยานขึ้น	ภายใต้ชื่อ	 “One	Ride	 for	
ASEAN”	 ที่	 ต.	 บ้านหนองใหญ่	 จ.	 ชลบุรี	 	 มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้ง	
ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า	 700	 คน	 อันนับเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นธนาคารอาเซียนและสอดรบักบั	
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที	่
31	ธันวาคม	2558	เป็นต้นไปอีกด้วย		

ธนาคารยังได้ร่วมกับพันธมิตรของธนาคาร	 ได้แก่	 สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวสีช่ีอง	3	และไทยแอร์เอเชยี		ดำาเนินกจิกรรมท้ังในกรงุเทพฯ
และต่างจังหวัด		เช่น	งานสัมมนา	“กระบี่ี:	มิติการท่องเที่ยวลงทุน
กบัการก้าวสูศ่นูย์กลางเศรษฐกจิภาคใต้”		ที	่จ.	กระบี	่ซึง่มนีกัธรุกจิ
และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	300	คน		

ขณะเดียวกัน	 ธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของธนาคารอย่าง	
ต่อเนื่อง	 	 ไม่ว่าจะเป็น	 ความก้าวหน้าทางธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆที่หลากหลายยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในด้านผลงานวิจัยและ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ	โดยสำานักวิจัยของธนาคาร	ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่างสูงจากสื่อมวลชนในการนำาเสนอข่าว	 นับเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของความเป็นธนาคารระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี	
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานโดยรวม

1.  ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม
ผลการดำาเนนิงานของกลุม่ธนาคาร	สำาหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม		
2558	มรีายได้จากการดำาเนนิงานจำานวน	12.2	พนัล้านบาทเพ่ิมขึน้	
1,727.8	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.4	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2557	
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ	7.5	
รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธร้ิอยละ	9.6	และรายได้อืน่ร้อยละ	
79.0	กำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนหกัหนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมขึน้ร้อยละ	
51.7	เป็นจำานวน	5,106.8	ล้านบาท	เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	
มกีารควบคุมทีดี่	ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานลดลงร้อยละ	0.2	
กำาไรสทุธเิพิม่ขึน้จำานวน	63.1	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	6.4	เป็นจำานวน	
1,052.5	ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2557	สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิม่ขึน้ของรายได้อ่ืนและการควบคมุค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	
สุทธิกับการเพิ่มขึ้นในสำารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ	 77.0	 เป็นผล
เนื่องมาจากสำารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าภาคธุรกิจและนโยบาย
การตั้งสำารองอย่างระมัดระวัง

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	 (Net	 Interest		
Margin	–	NIM)	อยู่ที่ร้อยละ	3.27	สำาหรับปี	2558	ในขณะที่ปี	
2557	อยู่ที่ร้อยละ	3.37	เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนตำ่า

วันที่	31	ธันวาคม	2558	เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	
(รวมเงนิให้สนิเชือ่ซึง่คำา้ประกนัโดยธนาคารอืน่และเงนิให้สนิเชือ่แก่
สถาบันการเงนิ)	ของกลุม่ธนาคารอยูท่ี่	199.0	พนัล้านบาท	เพ่ิมขึน้	
ร้อยละ	4.3	เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	
กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก	 (รวมต๋ัวแลกเงิน	 หุ้นกู้	 และผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิบางประเภท)	จำานวน	218.4	พนัล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ		
3.2	จากสิ้นปี	2557	ซึ่งมีจำานวน	211.7	พันล้านบาท	อัตราส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝาก	(the	Modified	Loan	to	Deposit	Ratio)	ของ
กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	91.2	 จากร้อยละ	90.1	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2557

(ก) สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
เมือ่เปรียบเทยีบผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2558	และ	2557	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น	 588.3	ล้านบาท	
หรอืร้อยละ	7.5	เป็นผลจากการขยายสนิเชือ่	(แต่หากไม่รวมผลจาก
การไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนก่อนกำาหนด

แล้วรายได้ดอกเบีย้สทุธจิะเพ่ิมขึน้จำานวน	678.3	ล้านบาทหรอืร้อย
ละ	8.7)	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น	128.8	ล้าน
บาท	หรอืร้อยละ	9.6	ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าธรรมเนยีม
จากการให้บริการสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำาหน่าย	
หน่วยลงทุน	 สำาหรับรายได้จากการดำาเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น	 1,010.7		
ล้านบาท	หรือร้อยละ	79.0	ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมบริหารเงิน	

(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้สำาหรบัปี	2558	มจีำานวนทัง้สิน้	6,143.0	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	104.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.7	มีสาเหตุหลัก
จากการเพิ่มขึ้นของเงินนำาส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/กองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจาก
สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	
ลดลงจำานวน	12.7	ล้านบาทหรือร้อยละ	0.2	เมื่อเทียบกับปี	2557	
สาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นสุทธิกับ
การเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าภาษอีากร	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั	
พนักงานและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที	่อตัราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงานสำาหรับปี	 2558	 อยู่ที่
ร้อยละ	58.3	ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2557	อยู่ที่ร้อยละ	68.0	
เป็นผลจากแผนการบรหิารจดัการเพือ่ควบคมุค่าใช้จ่ายทีด่ผีนวกกบั	
รายได้ที่เพิ่มขึ้น

(ค) กำาไรสุทธิ
กำาไรสทุธเิพ่ิมขึน้จำานวน	63.1	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	6.4	เป็นจำานวน	
1,052.5	ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2557	สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพ่ิมขึน้ของรายได้อืน่และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน	
สุทธิกับการเพ่ิมขึ้นในสำารองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ	 77.0	 เป็นผล
เนื่องมาจากสำารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าภาคธุรกิจและนโยบาย
การตั้งสำารองอย่างระมัดระวัง

(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปี	 2558	 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ร้อยละ	4.4	เมื่อเทียบกับปี	2557	อยู่ที่ร้อยละ	4.4	สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นในกำาไรสุทธิของบริษัทย่อย	สุทธิกับการเพิ่มขึ้น
ของทนุทีอ่อกและชำาระแล้ว	ขณะเดยีวกนัอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
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ของเจ้าของของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ	3.1	เมื่อเทียบกับปี	2557	อยู่
ทีร้่อยละ	4.3	เนือ่งจากการเพิม่ทนุทีอ่อกและชำาระแล้วในระหว่างปี	

2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

สินทรัพย์
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำานวน	
304.6	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากวันที่	31	ธันวาคม	2557	จำานวน	
30.5	พันล้านบาท	หรือร้อยละ	11.1	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 (สินทรัพย์)	 จำานวน	 14.3	
พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	7.8	พันล้านบาท	หรือร้อยละ	119.1	
เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

สนิทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์	จำานวน	25.6	พนัล้านบาท	เพิม่ขึน้จำานวน	
14.8	พนัล้านบาท	หรอืร้อยละ	136.8	เป็นผลจากทำาธุรกรรมสญัญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

เงนิลงทนุสทุธจิำานวน	54.9	พนัล้านบาท	ลดลงจำานวน	362	ล้านบาท		
หรือร้อยละ	0.7	ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบ
กำาหนดและเงนิลงทนุเพือ่ค้า	สุทธิกบัการเพิม่ขึน้ในเงินลงทนุเผือ่ขาย	

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำานวน	 192.3	 พันล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.3	จากปี	2557	ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่
มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย	

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	ลดลงจำานวน	3.6	พันล้านบาท	
หรือร้อยละ	100	เนื่องจากกรมบัญชีกลางชำาระยอดคงค้างดังกล่าว
ในเดือนกุมภาพันธ์	2558

คุณภาพของสินทรัพย์
(1)	เงินให้กู้ยืมและการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชีจำานวน	198.6	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	8.6	
พันล้านบาทหรือร้อยละ	4.5	เมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2557	ซ่ึงมีจำานวน	190.0	พันล้านบาท	เงนิให้สนิเชือ่แบ่งเป็นการให้	
กูย้มืแก่กลุม่อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์	สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั		
และการสาธารณปูโภคและบรกิาร	มสีดัส่วนรวมร้อยละ	65.8	ของเงิน	
ให้สินเชื่อรวม	 ทั้งนี้มีเงินให้กู้ยืมแก่	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำานวน	
53.3	พันล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนสูงอยู่ที่ร้อยละ	26.9	สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของธนาคาร	 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
จำานวน	52.4	พนัล้านบาท	หรอืร้อยละ	26.4	และการสาธารณปูโภค
และบริการจำานวน	24.9	พันล้านบาท	หรือ	ร้อยละ	12.5	สนิเชือ่ทีม่	ี
อตัราการขยายตวัได้แก่	สนิเชือ่เพือ่การเกษตรและเหมอืงแร่	สินเช่ือ	
ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย	สนิเชือ่การสาธารณูปโภคและบริการ	สนิเชือ่บุคคล	และอืน่ๆ		
ซ่ึงเตบิโตร้อยละ	79.9	ร้อยละ	9.9	ร้อยละ	9.7	ร้อยละ	6.7	ร้อยละ		
6.3	และร้อยละ	6.0	ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2557	

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 การเปลี่ยนแปลง

เงินให้สินเชื่อจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน %

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,052 3.0 3,365 1.8 2,687 79.9

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 52,411 26.4 54,804 28.9 (2,393) (4.4)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 15,800 8.0 17,103 9.0 (1,303) (7.6)

การสาธารณูปโภคและบริการ 24,918 12.5 23,345 12.3 1,573 6.7

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,180 5.6 10,517 5.5 663 6.3

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 53,337 26.9 48,603 25.6 4,734 9.7

สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้
			ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 20,962 10.6 19,075 10.0 1,887 9.9

อื่นๆ 13,946 7.0 13,156 6.9 790 6.0

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 198,606 100.0 189,968 100.0 8,638 4.5

44 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานโดยรวม



ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจ
ต่างๆ	เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง	โดยจะ	
ครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเลก็และรายย่อย	

(2)		การจัดชั้นสินทรัพย์
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรบั		
(ไม่รวมเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่สถาบันการเงิน)ของกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี	
199.1	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.6	เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ	
ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2557	โดยจดัชัน้ตามหลกัเกณฑ์ทีป่ระกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	สินเชื่อจัดชั้นปกติ	176.6	
พันล้านบาท	 สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 16.1	 พันล้านบาท		
และสินเชื่อด้อยคุณภาพจัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน	 จัดชั้นสงสัย	 และ	
จดัช้ันสงสยัจะสญูมจีำานวน	2.0	พนัล้านบาท	2.0	พนัล้านบาท	และ	
2.4	พันล้านบาท	ตามลำาดับ

อัตราส่วนเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	อยู่ที่ร้อยละ	106.5	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี		
2557	ซึง่อยูท่ีร้่อยละ	95.2	ตามนโยบายการตัง้สำารองอย่างระมดัระวงั		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เงินสำารองของธนาคารและบริษัทย่อย
อยู่ที่จำานวน	 6.7	 พันล้านบาท	 ซึ่งเป็นสำารองส่วนเกินตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยจำานวน	2.6	พันล้านบาท

(3)	สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPLs)	 อยู่ที่	 6.4	 พันล้านบาท	
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น	(NPL	
ratio)	อยูท่ีร้่อยละ	3.1	ลดลงเมือ่เทยีบกบั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557		
อยู่ที่ร้อยละ	 3.3	 มีสาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ	
ในไตรมาส	4/2558	ประกอบกบัธนาคารมมีาตรการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	และการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการปรับปรุงแนวทางในการเรียกเก็บหน้ีจาก
สินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีอยู่

(4)	การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง	 โดยธนาคารจะ
หยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้	 สำาหรับลูกหนี้ท่ีค้างชำาระดอกเบี้ยเกินกว่า	
สามเดือนนบัจากวันทีค่รบกำาหนดชำาระหรอืมคีวามไม่แน่นอนเก่ียว
กับการชำาระหนี้	โดยจะใช้เกณฑ์การรับชำาระเงินแทน	และธนาคาร
ยงัได้บนัทกึยกเลกิรายได้สำาหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กูยื้มทีค้่างชำาระ
ดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ธนาคารจะรับรู	้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมือ่ลกูหนีไ้ด้ชำาระเงนิต้นและดอกเบีย้	
ที่ค้างชำาระครบถ้วนแล้ว

ธนาคารรบัรูร้ายได้สำาหรบัลกูหนีภ้ายหลงัการปรบัโครงสร้างหนีใ้หม่
ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดยีวกบัเงนิให้สนิเชือ่ทีก่ล่าวข้างต้น	ยกเว้นหน้ี	
ตามสญัญาปรบัโครงสร้างหน้ีทีอ่ยูร่ะหว่างการตดิตามผลการปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่	ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชำาระเงินแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนี้สิน
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	กลุม่ธนาคารมหีนีส้นิรวมจำานวน	277.5	
พันล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากวันที่	 31	ธันวาคม	2557	จำานวน	25.9		
พันล้านบาท	หรือร้อยละ	10.3	โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงนิรบัฝากจำานวน	170.2	พันล้านบาท	ลดลงจำานวน	13.7	พนัล้านบาท		
หรือร้อยละ	7.4	ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินฝากประจำา

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน)จำานวน	 20.0		
พันล้านบาท	เพ่ิมขึน้จำานวน	1.7	พันล้านบาท	หรอืร้อยละ	9.4	ซึง่เป็น	
ผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

หนีส้นิทางการเงนิทีก่ำาหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมจำานวน	16.0	
พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	8.3	พันล้านบาท	หรือร้อยละ	108.5	
ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิจำานวน	25.7	พนัล้านบาท	เพิม่ขึน้
จำานวน	15.3	พันล้านบาท	หรือร้อยละ	147.0	การเพิ่มขึ้นดังกล่าว	
เป็นผลจากธรุกรรมสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบี้ย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำานวน	34.0	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จำานวน	9.5	พันล้านบาท	หรือร้อยละ	38.7	ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การออกหุ้นกู้ระยะสั้น	และตั๋วแลกเงินในระหว่างปี	

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 มีจำานวน	 26.3		
พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จำานวน	4.2	พันล้านบาท	หรือ	
ร้อยละ	18.9	 เนื่องจากธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุน
ชำาระแล้วในเดือนพฤศจิกายน	2558	ทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้ว		
และส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำานวน	 3.7	 พันล้านบาท		
นอกจากน้ีคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปีของธนาคารจำานวน	35.4	ล้านบาทจากกำาไรสทุธริวม	707.3	
ล้านบาทเป็นสำารองตามกฎหมาย	 และส่วนที่เหลือโอนไปเป็นกำาไร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558		45



สทุธคิงเหลอืหลงัจดัสรรยกไปงวดหน้า	ทัง้นี	้มติของคณะกรรมการธนาคารในการจดัสรรกำาไรสทุธดิงักล่าวข้างต้นนัน้	เพือ่เสรมิสร้างระดับ
เงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	ธนาคารและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพันท้ังสิน้	2,326.3	พันล้านบาท	เพ่ิมขึน้	774.3	พันล้านบาท	(ร้อยละ	49.9)		
จากจำานวน	 1,552.0	 พันล้านบาท	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 การเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของตราสารอนุพันธ์		
ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง

หน่วย:	ล้านบาท

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง %

การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 54 101 (46.5)

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 282 605 (53.4)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,224 1,679 (27.1)

ภาระผูกพันอื่น: 2,324,703 1,549,577 50.0

ตราสารอนุพันธ์ 2,288,552 1,517,454 50.8

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 17,678 16,961 4.2

เงินลงทุน 9,447 6,766 39.6

อื่นๆ 9,026 8,396 7.5

รวม 2,326,263 1,551,962 49.9

สภาพคล่อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนาคารมีจำานวน	2.4	พันล้านบาท	ลดลง
สุทธิ	1.6	พันล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2557	รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมดำาเนนิงานในป	ี2558	มจีำานวน	14.8	พันล้านบาท	ประกอบดว้ยขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานจำานวน	3.9	พันล้านบาท	ซึ่งในจำานวนนี้รวม	กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	1.3	พันล้านบาท	และรายการ
ปรับกระทบกำาไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ	และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	สำาหรับ
สินทรัพย์ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	20.4	พันล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจาก	การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	
(สินทรัพย์)	นอกจากนี้	หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจำานวน	2.0	พันล้านบาท	เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	และหนี้สินอื่น

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจำานวน	1.5	พันล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับสุทธิจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด	และ
ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำานวน	 11.7	 พันล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธนาคารมีเงินสดรับสุทธิจากตั๋วแลกเงินและ
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน	
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ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งทีม่าของเงินทนุจากเงนิฝากและเงินกูย้มื	ในขณะทีแ่หล่งใช้ไปของเงนิทนุเป็นเงนิให้สนิเชือ่	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	
ธนาคารมียอดเงินฝาก	เงินกู้ยืม	และเงินให้สินเชื่อ	แบ่งตามระยะเวลาได้ดังนี้					

หน่วย:	พันล้านบาท

ระยะเวลา เงินให้สินเชื่อ* % เงินฝาก* % เงินกู้ยืม* %

ทวงถาม 17.0 8.2 88.1 48.1 3.3 5.9

ไม่เกิน	1	ปี	 58.9 28.5 93.1 50.9 28.2 50.0

เกิน	1	ปี	 130.9 63.3 1.8 1.0 24.9 44.1

รวม 206.8 100.0 183.0 100.0 56.4 100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก	โดยแบ่งประเภทดังนี้
หน่วย:	พันล้านบาท

ประเภทเงินฝาก 2558* 2557* 2556*

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กระแสรายวัน 3.1 1.7 2.8 1.5 2.4 1.5

ออมทรัพย์ 85.0 46.4 58.9 30.3 49.2 31.6

ประจำา 94.9 51.9 132.5 68.2 104.1 66.9

รวม 183.0 100.0 194.2 100.0 155.7 100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	มีรายละเอียดดังนี้

Fitch	Ratings	 	 29	กุมภาพันธ์	2559
	
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว	 	 AA-(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิต	 มีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น	 F1+(tha)
อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ระยะสั้น	ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	 F1+(tha)
อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	(lower	tier	2)	 A+(tha)
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อัตราส่วนทางการเงิน
การดำารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหนี้สินโดย
เป็นส่วนของเจ้าของเป็นจำานวน	26.3	พันล้านบาท	ธนาคารมีเงิน
กองทุน	35.4	พันล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(BIS	
Ratio)	 ร้อยละ	 15.5	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำาหนด	 ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงสำาหรับ
กลุม่ธนาคารอยูท่ีร้่อยละ	15.7	โดยมีเงินกองทุน	35.5	พนัล้านบาท

การดำารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำาหนดเกณฑ์ในการดำารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ตำ่ากว่า	ร้อยละ	6	ของยอดเงิน
ฝากและเงินกู้ยืมต่างประเทศระยะเวลาตำ่ากว่า	1	ปี	

ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2558	ธนาคารมีสนิทรพัยส์ภาพคล่องจำานวน	
60.4	พนัล้านบาท	อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก	(Modified	Loan	to	
Deposit	Ratio)	ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ	91.2	อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ	19.9	อตัราส่วนสนิทรพัย์
สภาพคล่องต่อเงินฝากรวมเท่ากับร้อยละ	 35.4	 ซึ่งเพียงพอตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการกำาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าทีพิ่จารณาคุณสมบตัแิละประวัตผิล
งานของผูส้อบบญัชภีายนอก	เพ่ือการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชธีนาคาร	
ตลอดจนการกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช	ีโดยนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาเสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผู้
ถอืหุน้เป็นประจำาทกุปี	รายชือ่ของผูส้อบบญัชภีายนอกทีจ่ะนำาเสนอ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าสอบบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มธนาคารมีการจ่ายค่า
ตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

(1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)
กลุม่ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชจีำานวนรวม	10.9	ล้านบาท		
โดยมค่ีาใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ค่าเดนิทางและค่าถ่ายเอกสาร	

(2)	ค่าตอบแทนอื่น	(Non-audit	Fee)
กลุ่มธนาคารไม่ได้รบับรกิารอืน่จากสำานักงานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบญัชี
สังกัด	 และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ	
ผู้สอบบัญชี

13	ตุลาคม	2558	
Moody’s	Investors	Service	
Outlook	 	 Stable
Bank	deposits	 	 Baa2/P-2
Baseline	credit	assessment	 	 ba2
Adjusted	baseline	credit	assessment	 	 baa2
Counterparty	risk	assessment	 	 Baa1(cr)/P-2(cr)
Issuer	rating	 	 Baa2
ST	issuer	rating	 	 P-2

สิงหาคม	2558
RAM	Ratings	
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน	 	 AA2/มีสถียรภาพ/P1
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2		 AA3/มีเสถียรภาพ
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โครงสร้างรายได้
1.	ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)

1.1	รายได้จากการดำาเนินงาน
(หน่วย:	ล้านบาท)		

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 % 2557 % 2556 %

รายได้ดอกเบี้ย

1.	 เงินให้สินเชื่อ 11,343.1 110.8 10,767.3 125.2 9,317.4 109.6

2.	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 73.3 0.7 150.5 1.7 282.9 3.3

3.	เงินลงทุน 1,598.2 15.6 1,535.3 17.9 1,424.3 16.8

4.	อื่นๆ 11.1 0.1 7.6 0.1 3.4 0.0

รวมรายได้ดอกเบี้ย 13,025.7 127.2 12,460.7 144.9 11,028.0 129.7

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1.	 เงินรับฝาก 3,893.4 38.0 3,922.9 45.6 3,637.4 42.8

2.	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 338.1 3.3 327.3 3.8 376.9 4.4

3.	เงินนำาส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/

	 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,001.8 9.8 928.4 10.8 791.0 9.3

4.	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 852.9 8.3 838.4 9.8 977.8 11.5

5.	อื่นๆ 55.2 0.5 11.3 0.1 11.8 0.1

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6,141.4 59.9 6,028.3 70.1 5,794.9 68.1

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,884.3 67.3 6,432.4 74.8 5,233.1 61.6

รายได้จากการดำาเนินงาน 3,350.8 32.7 2,167.5 25.2 3,268.3 38.4

รายได้รวม 10,235.1 100.0 8,599.9 100.0 8,501.4 100.0
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1.2	รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
(หน่วย:	ล้านบาท)		

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 % 2557 % 2556 %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,374.9 41.0 1,236.4 57.1 1,160.0 35.5

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 319.3 9.5 296.5 13.7 220.0 6.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,055.6 31.5 939.9 43.4 940.0 28.8

กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา			

			ต่างประเทศ 1,819.4 54.3 1,804.9 83.3 714.3 21.8

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วย		

			มูลค่ายุติธรรม (458.2) (13.7) (1,093.7) (50.5) (100.8) (3.1)

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 551.0 16.5 329.5 15.2 316.9 9.7

ส่วนแบ่งกำาไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

			ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - - - 1,101.7 33.7

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 383.0 11.4 186.9 8.6 297.2 9.1

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ	 3,350.8 100.0 2,167.5 100.0 3,268.3 100.0
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2.	บริษัทย่อย
(หน่วย:	ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท/โครงสร้าง 2558 % 2557 % 2556 %

1.	บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้ลีส	จำากัด

รายได้ดอกเบี้ย  1,443.7 123.8 1,274.2 127.4 992.7 134.3

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 526.7 45.2 495.5 49.5 405.1 54.8

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ    917.0 78.6 778.7 77.9 587.6 79.5

รายได้จากการดำาเนินงาน    248.8 21.4 221.3 22.1 151.6 20.5

รายได้รวม 1,165.8 100.0 1,000.0 100.0 739.2 100.0

2.	บริษัท	เวิลด์ลีส	จำากัด  

รายได้ดอกเบี้ย     871.1 100.7 908.7 109.8 912.2 108.2

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    196.4 22.7 233.9 28.3 225.0 26.7

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ    674.7 78.0 674.8 81.5 687.2 81.5

รายได้จากการดำาเนินงาน    190.6 22.0 152.7 18.5 155.7 18.5

รายได้รวม   865.3 100.0 827.5 100.0 842.9 100.0

3.	บริษัท	ซีที	คอล	จำากัด  

รายได้ดอกเบี้ย      1.2 2.0 1.1 1.2 0.8 0.9

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย      0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ      1.0 1.7 0.9 1.0 0.6 0.7

รายได้จากการดำาเนินงาน    58.8 98.3 95.0 99.0 86.0 99.3

รายได้รวม    59.8 100.0 95.9 100.0 86.6 100.0
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1)		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558		กลุม่ธนาคารมทีีด่นิจำานวน	1,173	ล้านบาท	อาคารจำานวน	3,778	ล้านบาท		อุปกรณ์จำานวน	2,993	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ระหว่างทำาจำานวน	6	ล้านบาท	เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้อยค่าจำานวน	5,180	ล้านบาท	กลุ่มธนาคารมีที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบัญชีจำานวน	2,770	ล้านบาท		ที่ดิน	อาคารและห้องชุดดังกล่าวใช้เป็นที่ทำาการของสำานักงานใหญ่	ศูนย์ธุรกิจ	
สาขา	สาขาย่อย	และที่ทำาการของบริษัทย่อย
	
(2)	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	และ	พ.ศ.	2557	กลุ่มธนาคารได้ทำาสัญญาเช่าที่ดิน	อาคาร	และรถยนต์	โดยสัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่		
6	เดือนขึ้นไป	ทั้งนี้กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

จ่ายภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558
ล้านบาท

2557
ล้านบาท

2558
ล้านบาท

2557
ล้านบาท

1	-	3	ปี 237 363 197 299

4	-	5	ปี 8 6 8 6

6	-	10	ปี 12 15 12 15

11	-	30	ปี 2 2 2 2

รวม 259 386 219 322

(3)		ภาระผูกพันอื่น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	ธนาคารมีภาระผูกพัน	เนื่องจากธนาคารได้เข้าทำาสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท
หลายแห่ง	คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจำานวนเงินประมาณ	112	ล้านบาท	1.1	ล้านริงกิตมาเลย์เซีย	
และ	27	พันเหรียญสหรัฐ	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	:	81.8	ล้านบาท	และ	0.5	ล้านริงกิตมาเลย์เซีย)
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ภาพรวม
การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการทางการเงินท่ี
มัน่คง	น่าเชือ่ถอืและย่ังยืน	การประกอบธุรกจิธนาคารต้องเผชญิกับ	
ความเสีย่งหลกัๆ	5	ด้านด้วยกนั	ได้แก่	ความเสีย่งด้านเครดติ	(Credit		
Risk)	ความเสีย่งด้านตลาด	(Market	Risk)	ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง		
(Liquidity	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 (Operational	 Risk)	
และความเสีย่งด้านกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	ธนาคารมกีระบวนการ
บริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	 การระบุความเสี่ยง	 การวัด
ความเสีย่ง	การกำากบัตดิตามความเสีย่ง	และการจดัการความเสีย่ง
ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง	 โดยมีหลักการที่ว่า	
ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้	

คณะกรรมการธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee		
(BRC)	เพือ่กำากบัดแูลด้านความเสีย่งทีม่คีวามอสิระ	ดแูลรบัผดิชอบ	
ครอบคลุมทุกประเภทของความเสี่ยง	 และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการธนาคาร	ซึ่งคณะกรรมการ	BRC	ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด	4	ท่าน	โดย	3	ท่านเป็น	คณะกรรมการธนาคาร	และคณะ
กรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	
Management	Committee:	RMC)	โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก	4	
คณะ	ทีพ่จิารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับความเส่ียงด้านต่างๆ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งด้านเครดติ	(Credit	Risk	Committee:	CRC)	รบัผดิชอบ	
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งด้านเครดติ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
ด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk	Committee:	ORC)	รับผิดชอบ
เร่ืองที่เกี่ยวกับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	 คณะกรรมการ	 Basel		
Committee	กำากบัดแูลเรือ่งการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	Basel	และคณะ
กรรมการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	(Reputation	Risk	Committee)		
รับผดิชอบเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งด้านชือ่เสยีง	ทัง้นี	้คณะกรรมการ	
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการย่อยต่างๆ	 ประกอบด้วยผู้มี
ความรู้และประสบการณ์	 ทำาหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา	รวมทั้งกำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลในด้านนี้	 เพื่อให้
ความเสี่ยงด้านต่างๆ	 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส	

ท้ังน้ี	ธนาคารมสีายบรหิารความเสีย่งทำาหน้าท่ีพัฒนาและดำาเนนิการ	
ตามนโยบาย	 กลยทุธ์และวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเส่ียงภายใน
ธนาคารท่ีเหมาะสม	 สายบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 Board	 Risk	 Committee	 คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการ	
บริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	 ตลอดจน
ช่วยฝ่ายจดัการในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ในการดำาเนนิธรุกจิ		
สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ	
ที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย	
อันเป็นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่เพียงพอหรือคลอบคลุม	 ซึ่งอาจ	
คุกคามการดำาเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทำาให้ขาดความ	
ได้เปรียบในการแข่งขัน	 หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการที่
จำาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	

เป้าหมายทีส่ำาคญัของการบรหิารความเสีย่งด้านกลยทุธ์	คอื	การรกัษา	
ความเสี่ยงที่ดำาเนินการโดยธนาคารให้อยู่ในระดับที่กำาหนด	เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์	ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน	โดย
ลดการเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น	 ดังนั้นธนาคารมีการกำาหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 ซึ่งอนุมัติโดย	
คณะกรรมการธนาคาร	ธนาคารมกีระบวนการการบรหิารความเสีย่ง	
ด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย	การวางแผนธรุกิจ	การวางแผนทางการเงิน		
การติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ		
การวเิคราะห์ตลาด	การวเิคราะห์จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกาสและอปุสรรค		
และการปรบัแผนธรุกจิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ตามความจำาเป็น
และเหมาะสม	ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการธนาคารมส่ีวนร่วม	
อย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการกำาหนดแผนธุรกิจ	 หลังจากการ
ดำาเนินการแล้ว	 คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารที่ได้รับ	
มอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
เป้าหมายและแผนงาน
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำาคัญๆ	สรุปได้ดังนี้

1. ความเส่ียงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 
ไม่เหมาะสม
ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเป็นกลไกสำาคัญ
ที่ช่วยส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย	
ธนาคารจึงจัดต้ังคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ	 ให้ทำาหน้าที่	
และรับผดิชอบงานต่างๆ	ตามท่ีกำาหนด	โดยมีกระบวนการตรวจสอบ	
และกลไกในการถ่วงดุลอำานาจตามหลักการกำากับดูแลและ	
การปฏิบัติงานที่ดีอันจะทำาให้การทำาธุรกรรมต่างๆ	 มีความถูกต้อง
เที่ยงตรงและการดำาเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการ
แข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็นปัจจัยภายนอกที่ธนาคารต้อง
ติดตามอยู่เสมอ	 การดำาเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์
ภายนอกที่ไม่เอื้ออำานวยอาจทำาให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	ดงันัน้	เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว	สำานกัวจิยั
ร่วมกบัด้านกลยทุธ์จะมีการตดิตามและวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัอย่างใกล้ชดิ	โดยเฉพาะ	การวเิคราะห์
และประเมินธนาคารคู่แข่งอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยจะมีการรายงาน	
ผลวิจัยเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำาเนินการที่เหมาะสมต่อไป

3. ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพยีงพอของเงนิกองทนุเป็นส่วนประกอบทีส่ำาคญัอย่างยิง่ของ
กลไกในการลดและบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ได้แก่	การรกัษาเงนิกองทุน	
ให้เพียงพอทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	 (extreme	 but		
plausible	events)	จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	
โดยธนาคารได้กำาหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน	ตลอดจน
แผนปฏิบัติการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้เป็นไป	
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด	หนึง่ในเครือ่งมอืทีธ่นาคารใช้คอื	CAR	Trigger	
(Capital	Adequacy	Ratio	Trigger)	ซึง่ด้านกลยทุธ์และสายการเงนิ	
ร่วมกับสายบริหารความเสี่ยงใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าใน	
การติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า	 หรือ	
คูส่ญัญาไม่ยนิยอมหรอืไม่สามารถปฏบัิติตามภาระหรอืพนัธะทีม่ต่ีอ
ธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ	 ความ
เสี่ยงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของสินเช่ือธนาคารด้อยลง	
ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการทำากำาไรและระดับเงินกองทุน	

การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติมวีตัถปุระสงค์หลักเพ่ือเสรมิสร้าง
มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดยรายได้ท่ีได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับ
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	ทัง้นี	้ภายใต้นโยบายบรหิารความเสีย่ง	
ด้านเครดติ	ธนาคารได้จดัให้มกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง	
เทคนคิการวดัความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง	ตลอดจนมกีาร
ตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุผ่านการกำาหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน	
ระหว่างผูท้ำาหน้าท่ีด้านการตลาด	ผูว้เิคราะห์สนิเชือ่	ผูป้ระเมินสินเช่ือ		
ผูอ้นุมตัสินิเชือ่	และผูบ้รหิารจดัการความเสีย่ง	ในขณะเดยีวกนั	กรอบ
และวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำาหรับธนาคาร	
และบรษิทัย่อยได้มกีารปรบัปรงุเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิอย่าง
ต่อเนือ่งและสอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร
และกลุ่มซีไอเอ็มบี

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
ด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทลูกค้า	 และ
พอร์ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึ้น	 ประกอบไปด้วย	 Corporate	
Rating	Tool	ซ่ึงพัฒนาและใช้สำาหรบัลูกค้าบรรษัทธรุกจิ	หรอืลกูค้า
ขนาดใหญ่	 เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง	 SMEs	 Rating	 Model	
สำาหรบัลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม	เครือ่งมือจดัระดบัความเส่ียง	
สนิเชือ่กลุม่พเิศษ	(Specialised	Lending	Rating	Model)	และระบบ	
ประเมินโดยใช้คะแนน	(Credit	Scoring)	สำาหรับลูกค้ารายย่อยทั้ง
สินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อ
เช่าซื้อ	ซึ่งในปัจจุบัน	ธนาคารมีระบบงาน	(system)	เพื่อใช้ในการ
จดัระดบัความเสีย่ง	การตดิตามและประเมนิผลแบบจำาลอง	(model	
monitoring)	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ความเสี่ยงจากหน้ีด้อยคุณภาพ	 (Non-performing	 Loan:	 NPL)	
เป็นความเสี่ยงท่ีสำาคัญท่ีกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไร
และความเพยีงพอของเงนิกองทนุของธนาคาร	ดงันัน้	ธนาคารจึงให้	
ความสำาคัญกับการติดตามและจัดการ	 NPL	 อย่างใกล้ชิดและ
ระมดัระวงั	 และมกีารตัง้สำารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูอย่างเพยีงพอ	
นอกจากน้ี	 ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าที่มี
ปัญหาในเชงิรกุเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพลง		
สำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดับ	 Portfolio	 นั้น	
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ	โดยมี
การกำาหนดเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limits)	ในระดับที่เหมาะสม	
เช่น	เพดานความเสีย่งในระดบัประเทศ	เพดานความเสีย่งในการให้	
เงนิกูย้มืต่อกลุม่ลกูค้า	เพดานความเสีย่งตามประเภทธรุกจิทีม่	ีRAG		
(Red,	Amber	&	Green)	Indicators	เพือ่ช่วยในการกำาหนดเพดาน
ความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ	ตลอดจนเพื่อช่วย
ให้แนวทางที่ชัดเจนในการปล่อยสินเชื่อ	ดังนี้	“Red	-	ไม่ควรขยาย
สินเชื่อ”	“Amber	–	ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ”	และ	“Green	
–	 ขยายสินเชื่อ”	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้มีการจัดทำาการ
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ทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่ธนาคารจะได้รับหาก
เกดิเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกจิและการเงนิตกตำา่	ในกรณีท่ีเป็นไปได้	
และกรณีรุนแรง	

ทุกๆ	 ปี	 ธนาคารจะได้มีการกำาหนด	 Risk	 Appetite	 หรือระดับ	
ความเสีย่งของ	Portfolio	ทีย่อมรบัได้ภายใต้สภาพเศรษฐกจิท่ีมีการ
คาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนั้นๆ	 เพื่อเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจ
ดำาเนนิไปภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถบรหิารจดัการได้		
โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจำาทุกเดือนและรายงานต่อ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการ	 Board	 Risk		
Committee	และคณะกรรมการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีการทำาธุรกรรมที่มี	
ความเสีย่งจากความผนัผวนของปัจจยัด้านตลาด	อนัได้แก่	อัตราดอกเบีย้		
อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ	และราคาของตราสารในตลาดทนุ	
และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์	ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้	 ธนาคารใช้นโยบายบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็น
ไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร	ธนาคารมี	
หน่วยงานทีค่วบคุมดแูลความเสีย่งด้านตลาด	ทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงาน	
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	 อีกท้ังธนาคารยังมีการประเมินและกำาหนด
เงินทุนสำารองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	

ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารควบคมุดแูลความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทัง้ในบญัชเีพือ่การ
ธนาคาร	(Banking	Book)	และบัญชีเพื่อการค้า	(Trading	Book)	
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร	 หมายถึง	
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์	หนี้สิน	และรายการนอกงบดุล
ทีอ่ยูใ่นบญัชเีพือ่การธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย้	
หรือการครบกำาหนดสัญญาไม่ตรงกนั	หรอืเมือ่อัตราดอกเบีย้อ้างองิ
ของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน
และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	(NII)	และ/หรือมูลค่าทาง
เศรษฐกจิของส่วนทนุ	(EVE)	ธนาคารใช้วธิ	ีRe-pricing	Gap	Analysis		
โดยจะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และ	
หนี้สินในแต่ละช่วงเวลา	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังมีการประเมินผล	
ทีเ่กดิขึน้จากความเส่ียงอัตราดอกเบีย้ต่อการสูญเสียรายได้	(ดอกเบีย้
รับสุทธิ)	 และ/หรือ	 มูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนของธนาคาร	
อนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ท้ังในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์วกิฤต	โดยธนาคารได้กำาหนด	Management	Action	

Triggers	(MATs)	เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะมผีลต่อ	
ดอกเบี้ยรับสุทธิ	 (NII	 Effect)	 และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ส่วนทุน	 (EVE	 Effect)	 ธนาคารจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์
และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน	(Asset	and	Liability	Management	Committee:	ALCO)	
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	(Risk	Management	Committee:	
RMC)	คณะกรรมการความเสี่ยง	(Board	Risk	Committee:	BRC)	
และคณะกรรมการธนาคาร	(Board	of	Directors:	BOD)

ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้โดยการปรบัโครงสร้าง
ของสนิทรัพย์และหน้ีสนิให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ที่
คาดการณ์ในอนาคต	โดยคำานึงถงึรายได้ดอกเบีย้สทุธแิละมลูค่าทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป	 ผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้นิให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมของธรุกจิ	เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถบรรลเุป้าหมายรายได้ตามแผนธรุกจิและมคีวามเสีย่งอยูใ่น
ระดบัทีย่อมรบัได้	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.00	 และ	 2.00	 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับ	
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	 ณ	 สิ้นเดือนธันวาคม	 2558	
มรีายได้สทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ	0.40	และ	0.80	และมลูค่าทางเศรษฐกิจ	
ของส่วนทุนลดลงร้อยละ	1.52	และ	3.04	ตามลำาดับ

สำาหรับบัญชเีพ่ือการค้าน้ัน	ความเสีย่งอัตราดอกเบ้ียของธรุกรรมใน
บัญชีเพื่อการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	 ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารกำาหนด	
โดยธนาคารมีการคำานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื่อ
การค้าทุกวันเพ่ือติดตามกำาไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด	
โดยหน่วยงานควบคมุดแูลความเสีย่งทำาหน้าทีจ่ดัทำารายงานสถานะ
ความเสีย่งรายวนั	มกีารกำาหนด	One	Basis	Point	Shift	(PV01)	Limit,		
Greek	Limit	,	Value-at-Risk	(VaR)	Limit	และ	Stop	Loss	Limit	
เพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจ	
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
และการรกัษาระดบัความเสีย่งตามทีน่โยบายของธนาคารกำาหนดนัน้	
ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินใน
การให้สินเชื่อ	หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปล่ียน	นอกจากน้ี	ธนาคารยงัได้กำาหนดเพดานความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสมแยกตามประเภทผลติภณัฑ์และประเภทความเส่ียงต่างๆ	
เช่น	FX	Net	Open	Position	Limit,	Greek	Limit,	Value-at-Risk	(VaR)	
Limit,	และ	Stop	Loss	Limit	และได้ทำาการประเมนิมลูค่า	Mark	to		
Market	ธรุกรรมเงนิตราต่างประเทศเป็นประจำาทกุวนั	ตลอดจนวเิคราะห์	
ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต	(Stress	Testing)	อย่างสมำ่าเสมอ
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3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทำาธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือ
จากการเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษัิทในเครอืของธนาคาร	รวมถงึ	
หุน้สามญัทีไ่ด้รบัมาจากการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา	และในบาง
กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์	สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ทีพ่จิารณา
แล้วว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี
สำาหรบัตราสารอนพุนัธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าโภคภณัฑ์	(Commodity		
Derivatives)	ธนาคารบรหิารโดยการปิดความเสีย่งด้านตลาดทัง้หมด		
จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของตราสารทุน	 หรือ
สินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	หมายถงึ	การท่ีธนาคารไม่สามารถชำาระ
เงนิตามภาระผกูพนัภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดได้	อันอาจเนือ่งมาจาก
ธนาคารไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนที่เพียงพอได้ทันตามกำาหนด	 ธนาคารมีการวางแผน
และบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
การควบคุมดูแลระดับสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะชำาระภาระผูกพัน
ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 โดยมีโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุน
หลักคือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลักคือสินเชื่อ	นอกจากนี้		
ธนาคารจะต้องรักษาระดับของสนิทรพัย์สภาพคล่องทีเ่หมาะสมโดย
มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ	 เพื่อเป็นแหล่งสำารอง
สำาหรับสภาพคล่องของธนาคาร	 โดยตามโครงสร้างของธนาคาร	
สายบรหิารเงนิมหีน้าทีใ่นการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องของ
ธนาคารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สนิทรพัย์และหนีส้นิ	(Asset	and	Liability	Management	Committee:		
ALCO)	 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่ใน
การดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ	
ธนาคาร	 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารก่อนที่จะนำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร	 (Board	 of		
Directors:	 BOD)	 เพื่ออนุมัติ	 รวมถึงมีหน้าที่ในการอนุมัติระดับ
ความเสีย่งด้านสภาพคล่องของธนาคาร	โดยมีสายบริหารความเสีย่ง	
ทำาหน้าที่ควบคุมและดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามกรอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	 ในการ
บรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องของกลุม่ธุรกจิการเงินนัน้	จะเป็น	
การบริหารแบบกระจายอำานาจ	(Decentralised)	โดยหากธนาคาร
จะช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน		
จะต้องเป็นไปตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตามอำานาจของ	
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	 (Credit	 Committee:	 CC)	 และ	
คณะกรรมการธนาคาร	ธนาคารมกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสีย่ง	
ด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่อง	

เพียงพอต่อการดำาเนินธรุกิจ	ผ่านการวเิคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง	
(Liquidity	Gap	Analysis)	ทั้งในภาวะปกติ	 (Normal	Situation)	
และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง	 (Crisis	 Situation)	 โดยในการจัดทำา	
ส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวกิฤต	(bank-specific,	market-wide,		
and	combination	of	both	crises)	ธนาคารจะมีการเพิ่มปัจจัยที่	
ส่งผลลบเพิ่มขึ้นต่อสภาพคล่องธนาคาร	 ซึ่งความถี่ของการควบคุม
และรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ	 จะจัดทำาอย่างน้อย
เดือนละครั้ง	 หากระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเกิน	 เพดาน
ที่กำาหนด	 (limits	 /	 MATs)	 สายบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อ	
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหน้ีสนิและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
เพ่ือให้มกีารแก้ไขโดยเร่งด่วน	รวมทัง้ดำาเนินการอืน่ๆ	ตามทีก่ำาหนดใน
ระเบยีบวธิกีารปฏบิตั	ิธนาคารจดัให้มแีหล่งเงนิทนุทีห่ลากหลาย	และ
ดำาเนินการปรับโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนให้มีความเหมาะสม	
กับสภาวะตลาดและแนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณชิย์	
รวมถึงมุ่งดำาเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่
เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 นอกจากนี	้
ธนาคารยงัได้จดัทำาแผนฉกุเฉนิสภาพคล่อง	(Contingency	Funding	
Plan)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการและปฏิบัติอันเป็นการ
ช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกันและจัดการปัญหาที่อาจเกิดจากการ
ระดมเงินได้

สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร	 ณ	 สิ้นเดือนธันวาคม	 2558	
ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก(รวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้)
อยู่ที่ร้อยละ	90.2

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	หมายถงึ	ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหาย	
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมที่
ไม่เพียงพอ	 โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	
บคุลากร	ระบบงาน	หรอืเหตกุารณ์ภายนอก	ซึง่ยงัประกอบด้วยปัจจยั	
ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือการขาด	
ธรรมาภบิาลในองค์กร	ปัจจยัเหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบในด้านลบ	
ต่อผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้	

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล	ธนาคาร
จงึได้จดัให้มนีโยบาย	แนวทางและวธิกีารปฏบิตังิาน	เพ่ือให้ธนาคาร
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
เทียบเท่ามาตรฐานสากล	มีความโปร่งใส	และสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำานาจหน้าที่
กำาหนดและนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	หรอืคณะกรรมการ	
Board	Risk	Committee	ตามอำานาจที่ได้รับมอบหมาย	เพื่ออนุมัติ
นโยบาย	 และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
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ที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏบิตักิารเพือ่หารอื	พิจารณา
กลั่นกรอง	ประเมิน	และให้คำาแนะนำาในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น	โดยมีปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดความเสี่ยง	ได้แก่	ด้าน
บุคลากร	กระบวนการ	ระบบ	และเหตุการณ์ภายนอก	

มาตรฐานการปฏิบัติงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร	คือ		
การกำาหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังในด้านธุรกิจ	 ด้าน
ผลติภณัฑ์	การบรกิาร	และระบบสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	โดยได้รบั	
ความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติการ
ในหน่วยงานนั้นๆ	 รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล	
ทั้งภายในและภายนอก	กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุม
ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏบิตังิาน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้	
มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ	 ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน	 จึงม	ี
การแต่งต้ังผู ้ประสานงานด้านกำากับการปฏิบัติงานและบริหาร	
ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	(Designated	Compliance	&	Operational		
Risk	 Officer:	 DCORO)	 เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการใน
หน่วยงานนั้นๆ	

ทีมบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะทำาหน้าท่ีพัฒนาเครื่องมือ	
ระบบ	และกระบวนการให้สามารถ	ระบ	ุประเมนิ	ควบคมุ	รายงานและ	
ติดตามความเสีย่งด้านปฏบิตักิารให้สอดคล้องกบันโยบายความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้	 หน่วยงานต่างๆ	 ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของ
ธนาคาร	จะต้องมีการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านปฏบิตักิารโดยใช้	
เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง 
(Risk Control Self-assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้วย
ตนเองและรายงานผลต่อสายบรหิารความเส่ียง	รายงานเหล่าน้ีจะใช้	
เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยรวมและใช้เป็น
ข้อมูลในการกำาหนดแผนดำาเนินการแก้ไขและติดตาม	 นอกจากนี	้
ธนาคารยงัมกีารทบทวนในระดบัหน่วยงาน	เพือ่พจิารณาว่าโครงสร้าง	
และกระบวนการทำางานของหน่วยงานเหล่านั้นมีความเหมาะสม
หรอืไม่	อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรค์ในการปฏบิตังิานรวมทัง้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา	 ตลอดจนมีการกำาหนดหน้าท่ีสำาหรับ	
ผู ้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ซึ่งรวมถึงการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำานาจใน
การอนุมัติที่ชัดเจน	 มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ	 รวมทั้งมี
การดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล	 ซึ่งทำาให้มีความมั่นใจได้ว่า
ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล	โดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ 
(Loss Event Data Reports)
ธนาคารกำาหนดให้ทกุหน่วยงานมหีน้าทีร่ายงานข้อมลูความเสยีหาย
ผ่านช่องทางทีธ่นาคารกำาหนด	รายงานข้อมลูความเสยีหายน้ีจะช่วยให้	
หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัตกิารของตน	และป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความเสยีหาย
เช่นเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต	 ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความ
เสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ	เพื่อพัฒนา
และกำาหนดรูปแบบการคำานวณเงินกองทุนของธนาคาร

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้นำา	KRI	มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการความเสีย่ง	
ด้านปฏบิตักิารให้เหมาะสมกบัองค์กร	ทัง้นี	้สญัญาณเตือนล่วงหน้า	
ที่หน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจัดทำา	KRI	จะทำาให้ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหาร
จดัการความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง	ท้ังน้ี	เพ่ือป้องกนัและ
หลกีเลีย่งความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของหน่วยงานท่ีอาจเกิดขึน้
จากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม 
(Control Issue Management: CIM)
ประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุมถอืเป็นช่องว่างในการควบคมุการ
ปฏิบตังิานของธนาคาร	ซึง่การออกแบบวธิกีารควบคุมทีไ่ม่ดเีพยีงพอ		
หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุที่อาจทำาให้ความเส่ียงที่
คงอยู่เกินความเสี่ยงที่กำาหนดของธนาคาร	 เพื่อที่จะบริหารจัดการ	
ข้อบกพร่องเหล่านี	้ธนาคารได้พฒันานโยบายบรหิารจดัการประเด็น
ข้อบกพร่องในการควบคมุขึน้เพือ่เป็นกรอบในการบรหิารจัดการอย่าง
เป็นระบบ	โดยจดุประสงค์ของนโยบายจดัทำาขึน้เพือ่ให้ธนาคารแน่ใจ
ว่าประเดน็ข้อบกพร่องต่างๆ	 ได้ถกูระบแุละจำาแนกออกมา	 รวมถึง	
มีการกำากับดูแลให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาได้ถูกแก้ไขหรือได้ถูก
รายงานผู้บริหารของธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม

5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความสำาคญักับการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่และการปรบัปรงุ	
กระบวนการปฏิบัติงาน	 จึงได้กำาหนดกระบวนการพิจารณาอนมุตัิ
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ผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่ข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลมุ	
ความเสีย่งด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ความเส่ียงด้านเครดติ	ความเสีย่ง	
ด้านตลาด	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 เป็นต้น	รวมถึงกำาหนดให้มี
การพจิารณาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างครอบคลมุทกุด้านโดยคณะทำางาน
และหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและ	
นำาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
(Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนกัถงึความเสีย่งด้านชือ่เสยีง	(Reputation	Risk)	และ
ความพึงพอใจของลูกค้า	 จึงกำาหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบัติใน
การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 โดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทาง	
ในการรบัข้อร้องเรียนทีม่ถีงึธนาคาร	ได้แก่	การร้องเรยีนผ่านสำานัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 (ศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน	 หรือ		
Complaint	Centre)	การร้องเรยีนผ่านศนูย์บรกิารลกูค้า	(CIMB	Thai		
Care	 Centre)	 การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร	
(Facebook)	 โดยสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาตามช่องทางต่างๆ	ข้างต้น	

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำาหน้าท่ีพิจารณาและจัดส่งเรื่อง
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน	 เพื่อให้ทำาการตรวจสอบ	
ข้อเท็จจริง	หาแนวทางการแก้ไข	และจัดทำาหนังสือตอบชี้แจงไปยัง	
ผู้ร้องเรียนโดยตรง	 ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาจากหน่วยงาน
ทางการ	สำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเป็นผูท้ำาหนงัสอืตอบชีแ้จง	
ไปยังหน่วยงานทางการ	 เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำาเนินการแก้ไข		
นอกจากนี้	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรวบรวมเรื่องร้องเรียน	
ทั้งหมดและแนวทางแก้ไขนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะทำางานร่วม
พจิารณาปัญหาเรือ่งร้องเรยีนเพือ่ให้รบัทราบและพจิารณาหาแนวทาง	
แก้ไข	เพือ่สร้างความพงึพอใจให้แก่ผูร้้องเรยีนและป้องกนัปัญหาไม่ให้	
เกิดขึ้นอีก	 หลังจากนั้น	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุปเรื่อง	
ร้องเรียนและผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	
จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกเดือน

7. แผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan)
ธนาคารกำาหนดให้มกีารพัฒนาและบรหิารจดัการความต่อเนือ่งทาง
ธุรกิจ	 โดยที่ทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร	 รวมถึงบริษัทในเครือ
ต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดำาเนินการเขียนแผนความ	
ต่อเนือ่งทางธรุกจิตามผลของการวเิคราะห์	ตลอดจนให้มกีารทดสอบ
แผนโดยอ้างองิขัน้ตอนทีร่ะบไุว้ในแผนความต่อเน่ืองทางธรุกจิอย่าง
น้อยปีละ	1	ครัง้	เพ่ือให้แน่ใจว่าเมือ่เกิดเหตกุารณ์วกิฤตใดๆ	กระทัง่
ส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่สำาคัญของธนาคาร	 ธนาคารจะสามารถกู้
ธุรกิจที่สำาคัญนั้นกลับคืนมาและให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ทั้งหมด
หรือบางส่วนภายในเวลาที่ได้กำาหนดไว้	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการรักษา	
ชื่อเสียงและความมั่นใจของลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ

8. การตรวจสอบและกำากับการปฏิบัติงาน
(Internal Audit and Compliance) 
ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานเป็น
หน่วยงานอิสระท่ีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการทำาหน้าที	่
ตรวจสอบและกำากบัการปฏบิตังิาน	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	ด้านตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบการบรหิารจัดการ	
และการปฏิบตังิานของหน่วยงานต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ดี	 ส่วนฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าที่ติดตามควบคุม
การดำาเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย	และกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ 
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เป็นผลมาจากการ
ควบรวมกิจการธนาคาร	 ซึ่งบันทึกเป็นเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร	แต่เป็นจำานวนที่ไม่มีนัยสำาคัญ
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารเช่ือมั่นว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการ
สร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่งทั่ว
ทั้งองค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม	ดังนั้น	ธนาคารจึงมุ่งมั่นดำาเนินการกำาหนดหลักปฏิบัติ
ในการกำากบัดูแลกจิการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิระดบั
สูงสุดสำาหรับกิจกรรมต่างๆ	ของธนาคาร

หลักการกำากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกำาหนด	ประเมิน	และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 โดยกำาหนด
กระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจและการควบคุม
ในด้านต่างๆ	ซึง่รวมด้านการเงินและปฏบิตักิาร	ตลอดจนการกำากับ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้ด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับการปฏิบัติ
งานทำาหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ของ
ธนาคารให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์
ที่ตั้งไว้ในขณะที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ	นอกจากนี้	ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ	
ผู้บริหารและพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ	 กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางวินัย	

ธนาคารกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์	
2548	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับกรรมการ	ผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและ
เช่ือมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร	 อันจะช่วยเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มตลอดจนสร้างความมั่นคงแก่
ธนาคารในระยะยาว	 ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการครั้งที่	 2	 ในเดือนมกราคม	2554	และครั้งที่	 3	
ในเดือนมกราคม	2557	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	 และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของสถาบันที่กำากับดูแล
ธนาคารที่เกี่ยวข้อง	 โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร	www.cimbthai.com

การกำากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ธนาคารคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้

สทิธพิืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มกีารสือ่สารกบัผูถื้อหุ้นในเชิง
รกุอยูเ่สมอ	เช่น	สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหุน้	และการได้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของธนาคาร	การมีส่วนแบ่งกำาไรอย่างเท่าเทยีม	
และการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธอิอกเสยีง	แสดงความเหน็และข้อ
เสนอแนะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ	
เช่น	การแต่งตั้งกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	การจัดสรรกำาไร	
การจ่ายเงินปันผล	 การเพิ่มทุนหรือลดทุน	 และการอนุมัติรายการ
พิเศษ	เป็นต้น	

ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีภายในสี่เดือน	
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร	 สำาหรับการประชุมคราว
อื่นนอกเหนือจากการประชุมสามัญ	 เรียกว่าการประชุมวิสามัญ		
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร	
ทั้งนี้	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจำาปี	2558	ได้จัด
ขึ้นเมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	รวมถึงการเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่าง
วันที่	1	ตุลาคม	2557	ถึง	31	ธันวาคม	2557	ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกำาหนด	 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	
ปรากฏว่า	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	โดยวาระการประชุมมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ	หรือเพื่อพิจารณา	รวมทั้งข้อเท็จ
จริงและเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ	
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม	 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ในการเข้าร่วมประชุม	การออกเสียงลงคะแนน	การมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น	และรายงานประจำาปี	2557	ในรูปเล่ม	โดยธนาคารมอบ
หมายให้	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ใน
ฐานะเป็นนายทะเบยีนหุน้ของธนาคาร	เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ
ให้แก่ผูถ้อืหุน้พิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชมุ	14	วนั	รวมทัง้ได้เผย
แพร่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถือ
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หุน้ไว้บนเวบ็ไซต์ของธนาคารก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า	14	วนั	เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาศึกษาข้อมลูสำาหรบัก่อนการตดัสนิใจ
ลงมต	ินอกจากนี	้ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลกัทรพัย์”)	ด้วย	ตลอด
จนโฆษณาคำาบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เป็นเวลา	 3	 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	 3	 วันตามที่
กฎหมายได้กำาหนดไว้	ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้	ธนาคารได้อำานวยความ
สะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุ	โดยจดัให้
มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน	 และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น	 โดยนำาระบบบาร์โค้ด	 (Barcode)	 มาใช้ใน
การลงทะเบียนเพือ่จดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ	
นอกจากนีไ้ด้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าประชมุได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย	 2	ชั่วโมง	 และในระหว่างการ
ประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้อีกด้วย	 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มีความ
ประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน	 ธนาคารได้จัดทำา
แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอียดวธีิการมอบฉนัทะ	
และแนบแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือ	
นดัประชมุ	และเพิม่ทางเลอืกให้ผู้ถอืหุน้โดยเสนอช่ือกรรมการอสิระ	
พร้อมประวติัให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาในการมอบฉนัทะ	โดยการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นปี	 2558	 มีผู้ถือหุ้นจำานวน	 1	 ราย	 มอบฉันทะให้
กรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็น	
ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	 2558	 กรรมการธนาคารเข้าร่วม
ประชมุร้อยละ	88.89	และมผู้ีถอืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะรวมจำานวน	591	ราย	รวมเป็นจำานวนหุน้ท้ังสิน้	
19,792,420,580	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.87	ของจำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	 ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ	 ประธาน
กรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทช้ีแจงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน	 ประธานกรรมการได้มอบหมาย
ให้รองประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม	 เพ่ือให้
มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม	
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	 เนื่องจากข้อจำากัดทางด้าน
ภาษา	นอกจากนี	้ธนาคารได้นำาเสนอข้อมลูในระบบวดีทัีศน์	รวมทัง้
จดัให้มกีารแปลเป็นภาษาอังกฤษเพือ่อำานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้
ต่างชาติ	ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำาถามรวม
ทั้งข้อมูลต่างๆ	อย่างชัดเจน	ครบถ้วน	สำาหรับการนับคะแนนเสียง
ระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส	การลงคะแนน
เสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามลำาดับในหนังสือนัดประชุม	
โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระการประชุม	 ในการนับคะแนนเสียง	

ธนาคารได้ใช้บัตรคะแนนเสยีงท่ีมีบาร์โค้ด	(Barcode)	และเกบ็บตัร
ลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง	 ภาย
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น	 ธนาคารได้จัดทำารายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน	อาทิ	สรุปสาระสำาคัญของคำาถาม	คำาชี้แจง	ตลอด
จนข้อคิดเห็นต่างๆ	 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระว่า	 เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และงดออกเสียง
เท่าไร	 เป็นต้น	 โดยจัดส่งร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วย
งานกำากบัดแูลทีเ่กีย่วข้องภายใน	14	นบัแต่วนัประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ไปตามที่กฎหมายกำาหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์	 www.cimbthai.
com	สำาหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ธนาคารตระหนกัถงึความสำาคญัของการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน	รวมทั้งหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย	
จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ		
ผูบ้ริหาร	และพนักงาน	เพ่ือป้องกนัการนำาข้อมูลภายในของธนาคาร	
ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	โดยคณะกรรมการธนาคารได้มนีโยบาย	
และกำาหนดเป็นระเบยีบงาน	ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
ของธนาคาร	รวมถงึคูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะใช้ข้อมลู
ภายในอันเป็นสาระสำาคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง	
หลักทรัพย์ของธนาคาร	 ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 ไปใช	้
เพื่อทำาการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง		
1	เดอืนก่อนทีข้่อมลูนัน้จะเผยแพร่สูส่าธารณชน	นอกจากนี	้กรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	หรือ
ผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูง	 และผู้ดำารงตำาแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้บริหารฝ่าย
ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า	มหีน้าทีต้่องรายงานการซือ้-ขายหลกัทรพัย์ของ
ธนาคารและรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ของธนาคาร
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(“สำานักงาน	 ก.ล.ต.”)	 และต้องสำาเนารายงานดังกล่าวให้สำานัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน	 ธนาคารได้จัดทำา	
จรรยาบรรณของกรรมการและผู ้บริหารของธนาคาร	 รวมถึง	
จรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน		
และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์	เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผลและโปร่งใส

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความสำาคญักบัสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	ไม่ว่า
จะเป็น	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
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จรรยาบรรณธรุกจิของซไีอเอม็บไีทย	(CIMB	Thai	Code	of	Conduct)	

1.	 ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นในการนำาเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	
โดยในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า	รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการทำาธุรกรรมต่างๆ	 ธนาคารได้จัด
ตั้ง	CIMB	Thai	Care	Centre	 เพื่อรับและดำาเนินการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนต่างๆ	 ของลูกค้า	 ท่ีศูนย์นี้จะมีฐานข้อมูลรวบรวมข้อร้อง
เรียนของลูกค้าและจัดเป็นหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาและประเภท	 มี
การจัดทำารายงานส่งไปยังสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ด้านตรวจ
สอบภายใน	 และฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามท่ีได้รับการร้องเรียนมาอย่างมี
ประสิทธิผล	 เป็นธรรม	 สอดคล้องกันและทันการณ์	 โดยธนาคาร
รกัษาความลบัของลกูค้าอย่างเคร่งครดัตลอดเวลา	ไม่เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำาหนด	หรือได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น	

2.	 ผู้ถือหุ้น
ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการมีระบบการทำางานที่ทำาใหก้ารดำาเนิน
ธรุกจิเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	มกีารควบคุมภายใน	
และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ตลอดจน
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายที่พนักงาน
ทุกคนต้องถือปฏิบัติ	 ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่
ผูถ้อืหุน้	ปกป้องรกัษาทรพัย์สนิ	และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่าง
เป็นธรรม	 ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกันในลักษณะที่เปิดเผย	 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใด
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว	
นอกจากเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3.	 พนักงาน
ธนาคารเชือ่มัน่ในการปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรม	และ
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร	 โดยส่งเสริมให้
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้
พนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบัติงานของตนและมีทาง
เลอืกในการพฒันาวชิาชพีมากขึน้	การดำาเนนิการดงักล่าวจะช่วยให้
ธนาคารมีการเติบโตที่ยั่งยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็น
อย่างดี	แม้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม

4.	 เจ้าหนี้และคู่ค้า
ธนาคารยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการดำาเนินธุรกิจในระดับสูง
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	โดยทำาธุรกิจกับเจ้า
หนีแ้ละคูค้่าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกบักฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง	

5.	 คู่แข่ง
ธนาคารเห็นความสำาคัญของสภาวะการดำาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขัน
และเป็นธรรม	 จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	
รวมทั้งไม่ก้าวล่วงเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง	 ในขณะ
เดยีวกันก็ช่วยรกัษาชือ่เสยีงของคูแ่ข่ง	โดยมกีารกำาหนดหลกัปฏบิตัิ
ที่ดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับพนักงาน

6.	 ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชน
และสิง่แวดล้อมได้	จงึได้มกีารทำาและส่งเสรมิกจิกรรมการกุศลต่างๆ	
หลายรายการ	ได้แก่	พิธีทอดกฐิน	โครงการบริจาคโลหิต	และการ
บริจาคเงนิเพ่ือช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์	เดก็ท่ีด้อยโอกาส	และชมุชน
โดยทัว่ไป	(ดรูายละเอยีดกจิกรรมเพ่ือสงัคมของธนาคารได้ในหวัข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ธนาคารตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง	 ทันการณ์	 ชัดเจน	 และทั่วถึง	 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และทาง
เวบ็ไซต์ของธนาคารทัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ	รวมท้ังเปิด
เผยข้อมูลในแบบรายงานประจำาปีตามหลักเกณฑ์ของทางการ	อาทิ	
แบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	
(แบบ	56-2)	และการดำาเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อตลาดทุนไทย	รวมทั้งให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	 ของธนาคารกับหน่วยงานกำากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์	และประชาชนทั่วไป	
การดำาเนินการต่างๆ	ดังกล่าว	ได้แก่

•	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทำาหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและป็นตัวแทนในการ
สื่อสารกับนักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	สื่อมวลชนและผู้ที่
สนใจทัว่ไป	รายงานผลประกอบการ	การทำาธรุกรรมทีเ่ป็นสาระ
สำาคัญอย่างถูกต้อง	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ในปี	2558	ธนาคารมกิีจกรรมนักลงทนุสมัพันธ์	เพ่ือนำาเสนอข้อมลู
ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้	
1.		ธนาคารให้การต้อนรบันักลงทนุและนักวเิคราะห์จำานวน	16	ราย	

เข้าพบฝ่ายบริหารรวมท้ังสิน้	7	คร้ัง	เพ่ือรับทราบสถานภาพการ
ประกอบการ

2.		จัดทำาการเผยแพร่ข่าว	 (Press	 Release)	 ในกรณีที่บริษัทมี
กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ
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3.		มช่ีองทางให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผูล้งทนุและสือ่มวลชน
ที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่	 ir@cimbthai.com	หรือ	
ทางโทรศัพท์	 +662-638-8287	 หรือทางเว็บไซต์	 http://	
www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

•	 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารสู ่
ประชาชนทั่วไป	 เกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารและ	
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร	 เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเกี่ยวกับ	
ผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก.	โครงสร้างคณะกรรมการ	
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	
ความสามารถ	 และประสบการณ์	 มีความเชี่ยวชาญในสาขาด้าน
การเงินและการธนาคาร	 การบริหารธุรกิจ	 การตลาด	 กฎหมาย	
การบญัชตีรวจสอบ	และเป็นบุคคลท่ีเคยดำารงตำาแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐ	รวม	8	คน	การเลือกตั้งคณะกรรมการของธนาคารเป็นไป
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับธนาคาร	 ซึ่งกำาหนดให้
คณะกรรมการของธนาคารมีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่เกิน		
12	 คน	 โดยธนาคารได้กำาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของ	
คณะกรรมการและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ให้
สอดคล้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เรือ่ง	ธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงนิ	และตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ		
เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และ	
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 2	 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 3	 คน
กรรมการอิสระ	 3	 คน	
(ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะ)

โดยกรรมการอิสระทั้ง	 3	 ท่าน	 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจ
สอบของธนาคารและมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	

นอกจากนี้	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	มีการแบ่งแยก	
อำานาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน	 เพื่อแบ่งแยกอำานาจหน้าท่ี
ในการกำาหนดนโยบาย	 การกำากับดูแล	 และการบริหารงานประจำา
ออกจากกัน	ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด	ตลอดจนเพื่อ
ความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกำากับดูแลฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการธนาคารมวีาระดำารงตำาแหน่งอย่างชดัเจนตามข้อบงัคบั	
ของธนาคาร	 คือ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	
ให้กรรมการจำานวนหน่ึงในสามของจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากตำาแหน่ง	 และในปีต่อๆ	 ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่ง	
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งอาจ
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ก็ได้

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของคณะ
กรรมการไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำากับดูแลที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 ธนาคาร	
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้
•	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 และผู้มีอำานาจในการจัดการของธนาคาร

สามารถเป็นประธานกรรมการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หรือ
กรรมการมีอำานาจลงนาม	 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	
ในบริษัทอื่นอีกได้ไม่เกิน	3	กลุ่มธุรกิจ	

•	 กรรมการธนาคารควรดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน	
ไม่เกิน	5	บริษัท

ธนาคารได้แต่งตั้ง	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ	เป็นเลขานุการบริษัทและ	
ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา	
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 และดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ของ	
คณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี	ดังนี้
•	 ให้คำาปรกึษา	และคำาแนะนำาเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย	

ระเบยีบวธิปีฏบิตัข้ิอบงัคบัต่างๆ	ของธนาคารให้มกีารปฏบัิตติาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

•	 จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อบังคับของธนาคาร	 และบันทึก	
รายงานการประชุมคณะกรรมการ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น		
รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการ		
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที	่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับธนาคารเป็นกฎระเบียบและ	
ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

•	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	 ของ	
ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร

•	 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 รายงานการประชุม	
คณะกรรมการ	 หนังสือนัดและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	
รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด
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ข.	คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	
และการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะ
กรรมการจดัการ	ฯลฯ	เพือ่ช่วยกลัน่กรองการปฏบัิติงานเฉพาะด้าน
และสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้มปีระสทิธภิาพ	
ประสิทธิผล	เพื่อให้ธนาคารมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ค.	บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	ความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้	 มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	
มีความหลากหลายของทักษะ	 ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับธนาคาร	 ทั้งนี้	 ธนาคารกำาหนดบทบาท	 หน้าที่	 และ
ความรบัผดิชอบ	ตลอดจนการสรรหา	การแต่งต้ัง	และการถอดถอน
กรรมการของธนาคารไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการและข้อบังคับ
ของธนาคาร	 คณะกรรมการธนาคารมีอำานาจและมุ่งปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร	มีความเข้าใจ
ในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร	 ติดตามดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 และสามารถ
ประเมินการบริหารงานของฝ่ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ที่
วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม	

2.	จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารกำาหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิของธนาคาร	(Code	of	Con-
duct	 )	 ไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร	 เพื่อให้คณะ
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการดำาเนิน
ธรุกจิของธนาคารทีม่ต่ีอลกูค้า	ผู้ถอืหุน้	พนกังาน	คูค้่า/เจ้าหน้ี	ความ
รบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม	ความรบัผดิชอบต่อคูแ่ข่งขนั
ทางธุรกิจ	การรักษาความลับของลูกค้า	ความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	มี
คุณธรรมในวิชาชีพ	 ความรู้	 ความสามารถในการประกอบธุรกิจ	
ยดึถอืและปฏบิตัติามกฎข้อบังคบัอย่างเคร่งครัด	อีกท้ังให้ความร่วม
มอืต่อองค์กรทีก่ำากบัดแูลอย่างเคร่งครัด	โดยให้ถอืเป็นภาระหน้าทีท่ี่
บคุลากรของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจำา
โดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง	 หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการ
กำากับดูแลกิจการ	 ธนาคารจะพิจารณาดำาเนินการลงโทษผู้ละเมิด
นัน้ทางวินยั	โปรดดรูายละเอยีดจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคารได้ท่ี
เว็บไซต์ธนาคาร	www.cimbthai.com
	
ธนาคารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร	โดยประชาสัมพนัธ์ให้ทกุคนเข้าไปเรยีนรูน้โยบายผ่านระบบ	

LMS	(Learning	Management	System)	และให้มีการลงนามรับ
ทราบเพื่อให้มีการปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเก่ียวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการ
ระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม	โดยได้กำาหนดในนโยบาย	ดังนี้
•	 ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื่อ	 หรือ	 ลงทุน	 ก่อ

ภาระผูกพัน	 หรือ	 ทำาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือ
แก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคาร	หรือแก่กจิการท่ีมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้มีอำานาจในการจัดการของธนาคาร
กับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำาหนด	โดยต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการด้วยมตเิอกฉนัท์	
และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอำานาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์
เกีย่วข้องกบัการให้สนิเชือ่ลงทนุก่อภาระผกูพนั	หรอืทำาธรุกรรม
ท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สนิเชือ่น้ันๆ	เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัสิิน
เชื่อในรายการนั้น

•	 ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกรรมสำาคัญไว้ในหลัก
การกำากับดูแลกิจการของธนาคาร	 ได้แก่	 การตกลงเข้าทำา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 และ/หรือการตกลงเข้าทำารายการเพื่อ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำาคัญ	 และ/
หรือสิทธิในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของ
ธนาคาร	 โดยธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหน่วยงาน
กำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หากเข้าเกณฑ์การทำารายการที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการธนาคาร	รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูง	 และ	
ผู ้บริหารซ่ึงดำารงตำาแหน่งในสายกลยุทธ์และการเงินและผู ้ที่	
เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ตามข้อกำาหนดสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 คณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการต้องดำาเนินการดังนี้
1)	 ดแูลให้สาระของรายการเป็นธรรม	คอื	รายการนัน้สมเหตสุมผล	

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร	และเงื่อนไขของรายการ
ไม่แตกต่าง	 หรือเสมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก	
และ

2)		ดแูลให้กระบวนการพจิารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวมคีวาม
เป็นธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้
ลงทุนทราบอย่างพอเพียง

การดำาเนินการอนุมตัริายการท่ีเก่ียวโยงกัน	มขีัน้ตอนนำาเสนอคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ	 โดยผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียกับการทำารายการ	 และกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้อง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558		63



ไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง	 นอกจากนี้	 อาจจัดให้มีความเห็น
จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม	 กรณีรายการดังกล่าวต้อง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.	รายการระหว่างกัน
ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับ
บริษัทย่อย	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น

ร่วมกัน)	 และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน	 (กรรมการหรือผู้บริหารระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป)	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคาร	
และกิจการหรือบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกต	ิ
(รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 44	 ของ
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558)

-		รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีดังนี้	

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย ์	 ซี ไอเอ็มบี		
(ประเทศไทย)	จำากดั	(“CIMBST”)	
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่	
100%	 เป็น	 CIMB	 Securities		
International	 Pte.	 Ltd.	ซึง่เป็น	
บรษิทัย่อยท่ีมผีูถ้อืหุน้ใหญ่อกีทอด
หนึง่เป็น	CIMB	Group

ธนาคารร่วมมือกับบรษิทัหลักทรพัย์	ซไีอเอม็บ	ี(ประเทศไทย)		
จำากดั	(“CIMBST”)	สำาหรบั	ECM	Activities	ในประเทศไทย		
และ/หรือต้องร่วมมือกับบริษัทอื่นภายใน	 CIMB	 Group		
ทีมี่หน้าทีเ่กีย่วกบั	ECM	Activities	ในต่างประเทศ	(“CIMBF”)		
โดยมีการแบ่งรายได้	ดงันี้
1)	ธนาคารเข้าทำารายการกบั	CIMBST	เพือ่แบ่ง	ECM	Fees		

(Underwriting	Fee	และ	Brokerage	Fee)	ส่วนหนึง่ที่		
CIMBST	 ได้รับจากการทำาหน้าที่เป็นผู้จัดจำาหน่ายและ	
รับประกันการจำาหน่าย	 (Underwriter)	 ให้แก่ธนาคาร	
ในอตัราร้อยละ	50.00	 ของ	 ECM	Fees	ที	่ CIMBST		
ได้รบัภายหลังจากหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง	(ถ้าม)ี	โดยยัง
ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่	

2)	ธนาคารร่วมมือกับ	 CIMBST	 เพื่อแบ่ง	 ECM	 Fees	
ส่วนหนึ่งที่	 CIMBF	 ได้รับจากการทำาหน้าที่เป็นผู้จัด
จำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย	 (Underwriter)	
ให้แก่ธนาคารเป็น	 Management	 Fee	 โดยคิดเป็น
อัตราร้อยละ	 48.25	 ของ	 ECM	 Fees	 ที่	 CIMBF		
ได้รบัภายหลังจากหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง	(ถ้าม)ี	โดยยัง	
ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงือ่นไขการค้าทัว่ไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่	 1/2558		
เมือ่วนัที	่ 23	มกราคม	2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ที่เป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ที่มีส่วนได้เสีย	
ซึง่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนี)้	
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว	 เนื่องจากเป็น	
ประโยชน์ของธนาคาร	 โดยเป็นการสร้างรายได้	
ค่าธรรมเนยีมให้แก่ธนาคารเพิม่เตมิ	 ประกอบกบั	
เป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อโอกาสทาง
ธุรกิจต่อไปของธนาคารในอนาคต	 ด้วยเหตุน้ี		
การเข้าทำารายการดงักล่าวจงึมีความสมเหตสุมผล		
และรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกต	ิทีม่เีง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป

บริษัทหลักทรัพย ์	 ซี ไอเอ็มบี	
(ประเทศไทย)	จำากดั	(“CIMBST”)	
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่	
100%	 เป็น	 CIMB	 Securities		
International	 Pte.	 Ltd.	 ซึง่เป็น	
บรษิทัย่อยทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่อีกทอด
หนึง่เป็น	CIMB	Group

CIMB	 Bank	 Berhad	 (“CIMB	
Bank”)	 เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ	
ธนาคาร	โดยถอืหุน้ร้อยละ	93.71		
ของจำานวนหุ ้นที่จำาหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของธนาคาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 ครั้งที่	 13/2556	
เม่ือวนัที	่ 17	 ธนัวาคม	2556	อนมุตัใิห้ธนาคารทำารายการ
กบั	CIMB	Bank	ในการชำาระค่าบริการ	Factset	Research		
System	 เป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 ระหว่างมกราคม	 2556	 -	
ธนัวาคม	2558	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	CIMBST	ได้ชำาระค่าบริการ	
ดังกล่าวแทนธนาคารไปก่อนสำาหรับปี	 2557	 จำานวน	
USD	 6,750	 ในการชำาระคืนเงินจำานวนดังกล่าวให้กับ	
CIMBST	 ถือเป็นรายการระหว่างกันซึ่งได้รับอนุมัติจาก	
คณะกรรมการธนาคารในเดือนธันวาคม	 2556	 ซึ่งไม่ได้
คำานวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์ทางการที่
เกีย่วข้องเนือ่งจากเป็นการคำานวณรายการซำา้ซ้อน

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงือ่นไขการค้าทัว่ไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่	 2/2558		
เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2558	(ยกเว้นกรรมการ	
ที่เป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ที่มีส่วนได้เสีย	
ซึง่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนี)้		
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว	 เนื่องจากเป็น
รายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการค้าทัว่ไป

64 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 รายงานการกำากับดูแลกิจการ



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั	iCIMB	MSC	ถอืหุน้	100	%	
โดย	 CIMB	 Holdings	 บริษัท	
ในกลุม่ของ	CIMB	Group	ซ่ึงเป็น	
ผูถ้อืหุน้ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก	 CIMB	
Group	ผ่าน	ธนาคารซีไอเอม็บ	ีมาเลเซยี	ตัง้แต่	พ.ศ.2552	
โดยธนาคาร	และธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีมาเลเซยีได้ทำาข้อตกลง
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน	 เนื่องจาก
ธนาคาร	ซีไอเอม็บ	ีมาเลเซยี	แจ้งว่าบริษทั	iCIMB	MSC	จะ
เข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการให้
บรกิารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอืน่	
(IT	outsourcing	service)	ของธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีมาเลเซยี	
กบัคูส่ญัญาโดยทีเ่งือ่นไขทัง้หมดสำาหรับการให้บริการคงเดมิ

รายการดงักล่าวถอืเป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่	 3/2558		
เมือ่วนัที	่ 26	 มนีาคม	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ที่เป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ซึ่งงดออกเสียง	
ในวาระนี)้	เหน็ควรอนมุตัริายการดงักล่าว	เนือ่งจาก	
การให้บริษทั	iCIMB	MSC	เป็นผู้บริหารจดัการนี	้
จะช่วยกลุม่ซไีอเอม็บใีนแง่ของเร่ืองภาษ	ี ในขณะที	่
การให้บริการกับธนาคาร	 ซีไอเอ็มบี	 ไทย	 ยังคง	
เหมือนเดิม	 ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
สนบัสนนุธรุกจิปกติ

CIMB	Islamic	Bank	Berhad	เป็น
บริษัทในกลุ่มของ	 CIMB	Group	
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร

ธนาคารดำาเนินธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศผ่านผลิตภัณฑ์		
SpeedSend	 ร่วมกับ	 CIMB	 Islamic	 Bank	 Berhad	 ซ่ึง
เปิดให้บริการ	“SpeedSend”	ไปยัง	10	ประเทศต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน	 2555	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในการโอน-รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร	 จึงเพ่ิมรูปแบบการให้	
บริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและผ่านช่องทาง	
บริการผ่าน	Clicks	เพ่ือขยายบริการหลักในด้านการโอน-รับเงิน	
ผา่นทางบญัชธีนาคาร	เพือ่สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั		
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการโอน-รับเงิน	
ผ่านบัญชีธนาคาร	 และเพ่ือเพ่ิมรายได้ในปี	 2558	 จำานวน	
1.3	 ล้านบาทจากการขยายรูปแบบและช่องทางบริการ	
ผ่าน	Clicks	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเ ง่ือนไข	
ทางการค้าท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 3/2558		
เม่ือวันท่ี	26	มีนาคม	2558	
(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ	CIMB	Bank	ท่ีมี	
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในวาระน้ี)เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว	เน่ืองด้วย	
ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของ
ธนาคาร	โดยใชร้าคาตลาดทีเ่ปน็ธรรม	และมเีงือ่นไข	
ทางการค้าเช่นเดียวกับท่ีสายธุรกิจรายย่อยทำา	
ธุรกรรมกับบริษัทอ่ืนๆ	ซ่ึงรายการน้ีถือเป็นประโยชน์	
ต่อธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์	 ซีไอเ อ็มบี	
(ประเทศไทย)	จำากัด	(“CIMBST”)	
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่	
100%	 เป็น	 CIMB	 Securities	
International	 Pte.	 Ltd.	 ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หน่ึงเป็น	CIMB	Group

ธนาคารร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	
จำากัด	(“CIMBTS”)	เพ่ือเข้าร่วมโครงการ	Banker	to	Broker	
2015	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยปัจจุบัน
ธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการเป็นผู้แนะนำาลูกค้า
หลักทรัพย์จากทาง	CIMBTS	โครงการได้รับการตอบรับท่ีดี		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ	 CIMBTS	 จึงให้การ
สนับสนุนรางวัลแก่ผู้แนะนำาลูกค้าหลักทรัพย์เพ่ิมเติม
	
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	คร้ังท่ี	4/2558	
เม่ือวันท่ี	 29	 เมษายน	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว	 เนื่องจากเป็น	
รายการสนับสนุนการมอบรางวัลให้กับพนักงาน
ขาย	และมิก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร

CIMB	 Malaysia	 เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ	 CIMB	 Group	 ซ่ึงเป็น	
ผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารเข้าร่วมกับโครงการตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคาร	
ซีไอเอ็มบี	 (Regional	 Operating	 Model)	 ในการพัฒนา	
เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการขยายฐานลูกค้าสำาหรับลูกค้า	
รายย่อยของธนาคาร	(Digital	Sales	Enablement)	โดยค่าใช้จ่าย	
ของโครงการจะถูกจัดสรรให้ธนาคารร้อยละ	6.25	คิดเป็นเงิน		
USD	 212,000	 เพ่ือชำาระให้แก่	 CIMB	 Malaysia	 ภายใน
ปี	2558

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 4/2558		
เม่ือวันท่ี	 29	 เมษายน	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)		
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว	 เน่ืองจากเป็นการ	
ขยายฐานลูกค้า	 ซ่ึงรายการดังกล่าวมีความสมเหตุ	
สมผล	และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558		65



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		
ซีไอเ อ็มบี-พรินซิเ พิล	 จำ า กัด		
(“CPAM”)	เป็นบริษัทในกลุ่มของ	
CIMB	Group	ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารต่อสัญญาการให้บริการงานสนับสนุน	(Insourcing)		
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล		
จำากัด	(CPAM)	ใน	2	กลุ่มงาน	คือ	งานระบบเทคโนโลยีและระบบ	
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์	 (IT)	 งานทรัพยากรบุคคล		
ระยะเวลาให้บริการรวม	1	ปี	ต้ังแต่วันท่ี	15	เมษายน	2558	
ถึงวันท่ี	14	เมษายน	2559	โดยธนาคารมีรายได้จากการให้
บริการดังกล่าวโดยรวมในปี	2558	ประมาณ	1,060,000	บาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 4/2558		
เม่ือวันท่ี	 29	 เมษายน	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธุรกรรมดังกล่าวเป็น	
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 ซ่ึงธนาคารได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการ	

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จำากัด		
(“บบส.สาทร”)	เป็นบริษัทในกลุ่ม	
ของ	 CIMB	 Group	 ซ่ึงเป็นผู้ถือ	
หุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารทบทวนอัตราค่าบริการและเง่ือนไขสำาหรับการให้	
บริการงานสนับสนุน	(Insourcing)	กับบริษัทบริหารสินทรัพย์		
สาทร	จำากัด	(บบส.สาทร)	ใน	5	กลุ่มงาน	คือ	งานระบบ	
เทคโนโลยีและระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์	 (IT)		
งานทรัพยากรบุคคล	งานปฏิบัติการธุรกรรมสินเช่ือ	งานบัญชี	
การเงินและภาษีอากร	และงานตรวจสอบภายใน	ระยะเวลา	
ให้บริการ	 4	 ปี	 ครบกำาหนด	 24	 ธันวาคม	 2558	 โดย
ธนาคารมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวโดยรวมในปี	2558	
ประมาณ	10.87	ล้านบาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 4/2558		
เม่ือวันท่ี	 29	 เมษายน	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธุรกรรมดังกล่าว	 เป็น	
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 ซ่ึงธนาคารได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการ	 และมีเง่ือนไขทาง	
การค้าท่ัวไป

ธนาคารซีไอเอ็มบี	 เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ	 CIMB	 Group	 ซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

เม่ือวันท่ี	 30	กรกฎาคม	2554	คณะกรรมการธนาคารให้	
ความเห็นชอบในการใช้อัตรา	135.13	บาทต่อ	1	 บัญชีใหม่		
ในการจ่ายคืนแก่	CIMB	Bank	สำาหรับสัญญา	1P	Payback		
ต่อมาในวันท่ี	 29	 พฤศจิกายน	 2555	 คณะกรรมการ
ธนาคารได้มติอนุมัติอัตราใหม่ในการจ่ายคืนแก่	CIMB	Bank		
สำาหรับสัญญา	1P	Payback	ท่ี	107.9	บาทต่อ	1	บัญชีใหม่		
โดยอัตราใหม่น้ีจะมีผลแค่ระยะเวลา	 3	 ปี	 (ต้ังแต่เมษายน		
2555	 -	 มีนาคม	 2558)	 โดยท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะมี	
การทบทวนอัตราในการจ่ายคืนใหม่ส้ินปีท่ี	 3	 ท้ัง น้ี		
ข้อตกลงในการใช้อัตรา	 107.9	 บาทต่อ	 1	 บัญชีใหม่		
ในการจ่ายคืนแก่	CIMB	Bank	สำาหรับสัญญา	1P	Payback		
ได้ส้ินสุดลงแล้ว	 เม่ือวันท่ี	 18	 มีนาคม	 2558	 จึงขอขยาย	
ระยะเวลาในการใช้อัตรา	107.9	บาทต่อ	1	บัญชีใหม่	ต่อไป
อีก	1	ปี	

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 4/2558		
เม่ือวันท่ี	 29	 เมษายน	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)		
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
ซีไอเ อ็มบี-พรินซิเ พิล	 จำ า กัด		
(“CPAM”)	เป็นบริษัทในกลุ่มของ	
CIMB	Group	ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี	 11/2557	 อนุมัติการ
ซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตธนาคาร	กับ	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	(“CPAM”)	เป็นเวลา	3	เดือน	
กล่าวคือภายในไตรมาสท่ี	1	ของปี	2558	ธนาคารจึงขออนุมัติ	
ให้บริการดังกล่าวต่อเน่ืองนับต้ังแต่วันท่ี	31	มีนาคม	2558	
เป็นต้นไป	โดยคิดค่าบริการในอัตรา	100	บาท	ต่อธุรกรรม	

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 5/2558		
เม่ือวันท่ี	28	พฤษภาคม	2558	(ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)		
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากรายการดังกล่าวถือเป็น	
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

66 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 รายงานการกำากับดูแลกิจการ



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB	 Group	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	
โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการ	 Penetration	 Test	 หรือ	 PenTest	 จาก	
CIMB	 Group	 เพ่ือทดสอบการเจาะระบบ	 โดยมีค่าบริการ
จำานวน	1,937,720	บาท	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 6/2558		
เม่ือวันท่ี	26	มิถุนายน	2558	(ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)		
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากรายการดังกล่าวถือเป็น	
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 ท่ีมีเง่ือนไขทาง	
การค้าท่ัวไป

CIMB	 Bank	 Berhad	 (“CIMB	
Bank”)	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร	โดยถือหุ้นร้อยละ	93.71	
ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว
ท้ังหมดของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการในการพัฒนา	 Corporate	 Model	 ซ่ึงเป็น	
Model	ความเส่ียงด้านเครดิตจาก	CIMB	Bank	Berhad	โดย	
CIMB	Bank	Berhad	จะคิดค่าธรรมเนียมสำาหรับบริการท่ีให้
ในกรณีท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของข้อกำาหนดของ	Bank	Negara	
Malaysia	เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง	Basel	II	IRB	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 6/2558		
เม่ือวันท่ี	26	มิถุนายน	2558	(ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของCIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากรายการดังกล่าวถือเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ซ่ึงดำารง	
ตำาแหน่งผูบ้รหิารของธนาคาร

ธนาคารอนุมัติการขายรถยนต์ให้กับพนักงานระดับ	
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	จำานวน	2	คน	ท่ีลาออก	ซ่ึงเป็น
ไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารรายละเอียดดังน้ี	
1.	 นายณรงค์ชัย	ว่องธนะวิโมกษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

สายกลยุทธ์และการเงิน	ในอัตรา	1,700,000	บาท	(รวมภาษี	
มูลค่าเพ่ิม)

2.	หม่อมหลวงณัฏฐ์ชัญญา	ทวีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายบริหารธุรกรรมการเงิน	 ในอัตรา	 1,800,000	 บาท		
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 7/2558		
เม่ือวันท่ี	 29	 กรกฎาคม	 2558	 เห็นควรอนุมัติ
เน่ืองจากรายการดังกล่าวธนาคารดำาเนินการเป็นไป	
ตามกฎ	 ระเบียบ	 และธนาคารไม่เสียประโยชน์		
เน่ืองจากราคาท่ีขายถือเป็นราคาตลาดและตาม	
การประเมินราคา	 และรายการดังกล่าวถือเป็น	
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทหลักทรัพย์	 ซีไอเ อ็มบี	
(ประเทศไทย)	จำากัด	(“CIMBST”)	
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่	
100%	 เป็น	 CIMB	 Securities	
International	 Pte.	 Ltd.	 ซ่ึงเป็น	
บริษัทย่อยท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หน่ึงเป็น	CIMB	Group

ธนาคารเป็นผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย		
(Underwriter)	 โครงสร้างตราสารหน้ีในตราสารทุน		
(Equity-Linked	 Structure	 Debenture	 หรือ	 ELN)		
ของบริษัทหลักทรัพย์	 ซีไอเอ็มบี	 (ประเทศไทย)	 จำากัด		
(“CIMBST”)	โดยธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมการรับประกัน	
การจัดจำาหน่ายไม่เกินร้อยละ	 3	 ของจำานวนเงิน	 Notional	
amount	ของหุ้นกู้	ELN
	
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 8/2558		
เม่ือวันท่ี	 27	 สิงหาคม	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากรายการดังกล่าวถือเป็น	
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

iCIMB	 (MSC)	 Sdn	 Bhd	 เป็น
บริษัทในกลุ่มของ	 CIMB	Group	
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของ
ธนาคาร

ธนาคารใช้บริการ	 IT	 Outsourcing	 กับ	 iCIMB	 (MSC)		
Sendirian	 Berhad	 โดยเป็นการใช้บริการระบบ	 Reuters		
Electronic	 Trading	 -	 Automated	 Dealing	 เป็นบริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร	โดยมีอัตราค่าบริการเป็นเงินจำานวน	MYR	145,462	
ต่อปี

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 8/2558		
เม่ือวันท่ี	 27	 สิงหาคม	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของCIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธนาคารได้ประโยชน์
จากการทำารายการดังกล่าวและรายการน้ีถือเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558		67



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB	Investment	Bank	Berhad	
เป็นบริษัทในกลุ่มของ	 CIMB	
Group	 ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มของ	
CIMB	Group	ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร

iCIMB	(MSC)	Sdn	Bhd	เป็นบริษัท
ในกลุ่มของ	CIMB	Group	ซ่ึงเป็น	
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการ	 IT	 Outsourcing	 กับ	 iCIMB	 (MSC)	
Sdn	Bhd	โดยเป็นการใช้บริการระบบ	Regional	Corporate	
Client	Solution	(CCS)	-	1	View	โดยมีอัตราค่าบริการเป็น
เงินจำานวน	MYR	233,143	 (ปี	 2559),	MYR	248,569		
(ปี	2560),	MYR	249,284	(ต้ังแต่ปี	2561	เป็นต้นไป)	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 9/2558		
เม่ือวันท่ี	 27	 กันยายน	2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)		
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธนาคารได้รับประโยชน์	
และมิก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร	ซ่ึงรายการ	
ดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จำากัด		
(“บบส.สาทร”)	เป็นบริษัทในกลุ่ม
ของ	 CIMB	 Group	 ซ่ึงเป็นผู้ถือ	
หุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 8/2558	
เม่ือวันท่ี	 27	 สิงหาคม	 2558	 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคาร
จำาหน่ายสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPL)	 แก่บริษัท
บริหารสินทรัพย์	 สาทร	 จำากัด	 (“บบส.สาทร”)	 ภายใต้	
ข้อกำาหนดว่า	 มูลค่าการซ้ือขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ	
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารอีกคร้ังหน่ึง	

โดยคณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้ธนาคารจำาหน่ายสินเช่ือ	
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	แก่	บบส.สาทร	เป็นเงินจำานวน		
223	ล้านบาท	ท้ังน้ี	ยอดชำาระสุดท้ายอาจมีการปรับเปล่ียน
ตามยอดสินเช่ือท่ีธนาคาร	pull	out	หรือผู้ซ้ือ	pull	back	ตาม
เง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 9/2558		
เม่ือวันท่ี	 27	 กันยายน	2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ี เ ป็ น ตั ว แ ทน ข อ ง 	 C IMB 	 B a n k 	 ท่ี มี 	
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง	
ในวาระน้ี)	 เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธนาคารได้รับ
ประโยชน์	 และรายการดังกล่าวถือเป็นรายการ	
เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ

CIMB	 Bank	 Berhad	 (“CIMB	
Bank”)	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนาคาร	โดยถอืหุน้รอ้ยละ	93.71	
ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร

ธนาคารใช้บริการในการพัฒนา	 Regional	 Securities	 and	
Futures	Rating	Model	 จาก	CIMB	Bank	Berhad	 โดย	
CIMB	Bank	Berhad	จะคิดค่าธรรมเนียมสำาหรับบริการท่ีให้
ในกรณีท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของข้อกำาหนดของ	Bank	Negara	
Malaysia	เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง	Basel	II	IRB	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 11/2558		
เม่ือวันท่ี	27	พฤศจิกายน	2558	(ยกเว้นกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)	
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากธนาคารจะได้รับประโยชน์
จากการทำารายการ	 ซ่ึงรายการดังกล่าวถือเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บรษิทับรหิารสินทรพัย	์สาทร	จำากดั		
(“บบส.สาทร”)	เปน็บรษิทัในกลุม่	
ของ	 CIMB	 Group	 ซึ่งเป็นผู้ถือ	
หุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

ธนาคารให้บริการงานสนับสนุน	(Insourcing)	กับบบส.สาทร		
จำานวน	5	งาน	คือ	งานระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผล	
ด้วยคอมพิวเตอร์	(IT)	งานทรัพยากรบุคคล	งานปฏิบัติการ	
ธุรกรรมสินเช่ือ	 งานบัญชีการเงินและภาษีอากร	 และ	
งานตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาให้บริการ	4	ปี	ครบกำาหนด	
23	ธันวาคม	2558	โดยกำาหนดทบทวนค่าบริการเป็นประจำา
ทุกปี	

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติการต่ออายุสัญญาการให้บริการ	
Insourcing	แก่	บบส.สาทร	เป็นเวลา		3	ปี	ซ่ึงจะครบกำาหนด
สัญญาวันท่ี	31	ธันวาคม	2561	โดยมีค่าบริการในปี	2559	
รวม	8.98	ล้านบาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขการค้าท่ัวไป	

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 คร้ังท่ี	 12/2558		
เม่ือวันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2558	 (ยกเว้นกรรมการ	
ท่ีเป็นตัวแทนของ	 CIMB	 Bank	 ท่ีมีส่วนได้เสีย	
ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี)
เห็นควรอนุมัติเน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ	 ซ่ึงธนาคารได้รับประโยชน์จากการให้บริการ	
ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
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-	รายการสินเชื่อ	เงินฝาก	และภาระผูกพัน	
ก.	ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ	ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อย	หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	หรือตำาแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของทุนที่ชำาระแล้วของกิจการนั้น	ดังนี้		

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อบริษัท
ภาระ

ผูกพัน

เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง/

เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินฝาก การกู้ยืม
(%)

การถือหุ้น มีผู้บริหารร่วมกัน

บริษัทใหญ่
CIMB	Bank	Berhad
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทันทีและล่วงหน้า
-	สัญญาซื้อ
-	สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
-	สัญญาซื้อ
-	สัญญาขาย
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน
-	สัญญาขาย
สินค้าโภคภัณฑ์
-	สัญญาซื้อ

83

23,062
93,016

807
66

4,134
1,804

100

130

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

43

-
-

-
-

-
-

-

-

93.71 -

บริษัทย่อย
บจ.	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส - 16,353 123 - 99.99 นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์	

นางสาวศศิมา	ทองสมัคร
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.	ซีที	คอลล์	 - 6 96 - 99.99 นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์		
นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง
นางสาวศศิมา	ทองสมัคร
Mr.	Goh	Therd	Siang
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.	เวิลด์ลีส - 2,671 66 - 99.99 นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บจ.	บริหารสินทรัพย์	สาทร - - 265 - - นายสุภัค	ศิวะรักษ์

นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์	
นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง
กรรมการ	

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 11 576 - - -

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำาหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราปกติสำาหรับผู้ฝากเงินทั่วไป

ข.	ธนาคารไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ	5	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร

-	ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกนัซึง่ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือและภาระผกูพนักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปหรอืตำาแหน่ง
เทียบเท่านั้น	 เป็นการให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร	 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยสวัสดิการสำาหรับพนักงานของธนาคาร	
รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ	ภาระผูกพัน	และเงินฝากแก่กิจการที่ธนาคารหรือบริษัทย่อย	กรรมการหรือผู้บริหารระดับ	
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ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปหรอืตำาแหน่งเทยีบเท่า	ถอืหุ้นรวม
กันตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของทุนที่ชำาระแล้วของกิจการ	บางส่วน
เป็นเงินกู้ที่โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร	 บางส่วนมา
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีแ้ละบางส่วนเป็นเงนิให้สนิ
เชือ่ใหม่	โดยใช้อตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดทัว่ไปและเป็นเงือ่นไข
ปกติของการทำาธุรกิจ

-	 ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครอง	
ผู้ลงทุน
ตามข้อบังคับของธนาคาร	การอนมุตัริายการระหว่างกนัของธนาคาร
จะต้องผ่านขัน้ตอนในการพจิารณาอนมุตัติามนโยบาย	ระเบยีบปฏิบตัิ	
ของธนาคาร	รวมทัง้ต้องผ่านการวเิคราะห์และการให้ความเหน็ชอบ	
ของคณะกรรมการที่มีอำานาจหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการธนาคาร	โดยผู้บริหารหรือกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้นๆ	 จะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติในเรื่อง	
ดังกล่าว

-	แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การทำารายการระหว่างกันของธนาคาร	 เป็นรายการซ่ึงเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจทั่วไป	 โดยทุกรายการได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติในการอนุมัติตามที่กำาหนด	 และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 มีความเป็นไปได้ว่าการทำา
รายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ้นตามการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร	 ซึ่งธนาคารได้มีการกำาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การอนุมัติและทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้แล้ว

4.	การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง	 วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อ
ให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้
ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี		

•	องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคำานึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม	
เพือ่ให้มรีะบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน	รวมทัง้ระบบ	
ควบคมุติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล	นอกจากนี	้ธนาคารยงัมี	
การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานของพนกังานอย่างต่อเนือ่งให้เป็นไป	
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและมีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	 ธนาคารมีการจัดทำาแผน
ธุรกิจระยะสั้นและระยะกลางเพื่อกำาหนดแผนกลยุทธ์และทิศทาง
การดำาเนนิธรุกจิ	ซึง่มีการส่ือสารให้พนกังานระดบับริหารทัง้องค์กร
ได้ทราบและนำาไปดำาเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้

•	การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก	 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง	(Risk	Management	Committee)	เพือ่
กำาหนดบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดไว้	
สายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำาหนดนโยบายและระเบียบงานต่างๆ	
ด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	ตลอดจนกำาหนดมาตรการการ
ควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่างๆ	และเสริมสร้างความตระหนัก
ในการเป็นเจ้าของความเสี่ยงของพนักงานทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

•	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ธนาคารมกีารกำาหนดและทบทวนขอบเขต	อำานาจหน้าที	่และอำานาจ	
การอนุมตัวิงเงนิของผูบ้รหิารแต่ละระดบัรวมท้ังมกีารแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆ	 อย่างชัดเจนเป็นกลไกสำาคัญในการ
ถ่วงดุลอำานาจการบริหาร	 (Check	 and	 Balance)	 โดยจัดทำาเป็น
ระเบยีบงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารทบทวนความเหมาะสม	
อย่างสมำ่าเสมอ	

ธนาคารมกีารกำาหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัใินการให้สนิเชือ่แก่
หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร	 ผู้ถือหุ้น	 หรือผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	 ซึ่งในกรณีที่
มีการทำาธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ฝ่ายบริหารจะนำาเสนอ	
คณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาทกุครัง้	ส่วนธรุกรรมการขายให้		
ให้เช่า	รับซื้อ	หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ	กับกรรมการผู้มีอำานาจจัดการ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ธนาคารกำาหนด

นอกจากน้ี	 ธนาคารมีฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าท่ีติดตาม
ควบคุมการดำาเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย	และกฎ
ระเบียบของหน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจของธนาคาร	และมี
ด้านตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระทำาหน้าทีต่รวจสอบการ
บรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวธิกีารทางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชี	
ท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไปและเหมาะสมกับธรุกจิของธนาคาร	ธนาคาร	
มกีารพัฒนาจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ	และระบบฐานข้อมลูอืน่ๆ		
อย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้สามารถเรยีกใช้ข้อมลูทีส่ำาคญัๆ	ได้อย่างเพยีงพอ	
และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	ธนาคารมีระเบียบเกีย่วกบั	
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ระบบการควบคุมเอกสารสำาคัญด้วยอิเล็กโทรนิกส์เพื่อใช้ในการ
ตดิตามและจดัเกบ็เอกสารสำาคญัต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสมและรดักมุ	
นอกจากนี้	 ธนาคารมีการสื่อสารนโยบายระเบียบปฏิบัติงานไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

•	ระบบการกำากับและติดตาม
ธนาคารมีระบบการกำากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค	์
กลยุทธ์	 นโยบาย	 ระเบียบวิธีปฏิบัติ	 กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง	ตลอดจนระบบการควบคมุภายในทีธ่นาคารกำาหนดไว้	ท้ังน้ี	
ธนาคารมกีารจดัทำาแผนงานประจำาปี	ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นระยะๆ	
เพื่อให้การดำาเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะกำากับดูแลให้มีการปฎิบัติ	 ปรับปรุงแก้ไข	 หรือการ
ดำาเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ		
ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตาม	
ข้อเสนอแนะอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินการตาม	
ข้อเสนอแนะนั้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ง.	การประชุมคณะกรรมการ	
ธนาคารมกีารกำาหนดวนัประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี		
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกๆ	 ไตรมาส	มีการกำาหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อ
พจิารณาอย่างชดัเจน	และอาจจดัให้มกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่เตมิ	
ตามความเหมาะสม	 โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบต่างๆ	 ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	
7	วนัก่อนการประชมุ	เพือ่ให้คณะกรรมการและผูบ้รหิารได้พจิารณา	
ศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเหมาะสม	 เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อพร้อมสำาหรับให้
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	 ในปี	 2558	
ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจำานวน		
12	คร้ัง	(รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการได้เปิดเผยไว้
ในหัวข้อ	“การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”)	

จ.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็น
ประจำาทกุปี	เพือ่ให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลการปฏบิตังิาน	
ปัญหาและอปุสรรค	ตลอดจนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ	อนัจะ	
นำาไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขการดำาเนนิงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้		
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการธนาคารและ	
คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินเป็นแบบรายคณะ	ซึ่งแบ่งออก	

เป็น	6	ส่วน	ได้แก่	1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ		
2)	บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	3)	การ
ประชมุคณะกรรมการ	4)	การทำาหน้าท่ีของกรรมการ	5)	ความสัมพนัธ์	
กบัฝ่ายจดัการ	และ	6)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร		
และการประเมินแบบรายบุคคล	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 ได้แก่		
1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 2)	 การประชุม
ของคณะกรรมการ	และ	3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	
ของคณะกรรมการ	โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารทำาหน้าที่	
รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเสนอต่อ
ประธานกรรมการ	เพือ่พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัเิป็นไปตามกฎบตัร	
ของคณะกรรมการต่อไป

รวมทัง้ธนาคารยงัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ	
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลสำาเร็จ	 (Key	 Performance	
Indicator)	 ที่กำาหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี	 โดย
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารทำาหน้าที่รวบรวมผลประเมินการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
เสนอต่อประธานกรรมการต่อไป

ฉ.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้เปิดเผยจำานวนค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ท่ีพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนและกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำากับดูแล	
ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับระดับ
ค่าตอบแทนของสถาบันอื่น	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

•	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารกำาหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารอย่างกว้างๆ	เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะปรบัเปลีย่น
ได้ตามผลการดำาเนนิงานและเหมาะสมตามสถานการณ์	โดยกำาหนด
ให้กรรมการของธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารใน
รูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บำาเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น	 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ	
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์	และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ	ไป	หรือจะให้มผีลตลอดไป	
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้	ทัง้นี	้ไม่กระทบกระเทอืนสิทธขิอง
พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูเ้สนอข้อมลูต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยเสนอ	
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับ
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ธนาคารและผูถ้อืหุน้	และคำานงึถงึปัจจยัต่างๆ	เช่น	ความสอดคล้อง
กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทัง้นี	้	ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่21	ประจำาปี	2558	เมือ่วันท่ี	10		
เมษายน	2558	ได้อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย	
ประจำาปี	2558	โดยอัตราค่าตอบแทน	รายละเอียดดังนี้	

1.	 ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ	
•	 ค่าเบี้ยประชุม
	 ประธานกรรมการ	 130,000	 บาทต่อเดือน
	 รองประธานกรรมการ	 88,000	 บาทต่อเดือน
	 กรรมการ	 44,000		บาทต่อเดือน
•	 ค่ารับรอง
	 ประธานกรรมการ	 70,000	 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้	กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

2.	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการธนาคาร	 ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ของ
ธนาคาร	 ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน	
มีดังนี้
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 			72,000	 บาทต่อเดือน
	 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 52,000	 บาทต่อเดือน
	 กรรมการ	 40,000	 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้	กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

•			 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยมสีทิธ	ิไดร้บัคา่ตอบแทนเพ่ิม
จากการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกำาหนด

•			 คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ		
เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคาร	โดยกำาหนด	
ค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร

•			 คณะกรรมการมหีนา้ทีเ่ปดิเผยจำานวนคา่ตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากดั	และกฎ	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบัของหนว่ยงานกำากบัดแูล	
ที่เกี่ยวข้อง

ช.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรม
เกีย่วกบับทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบของกรรมการและศกึษา	
ดงูานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ	อย่างสมำา่เสมอ	เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละพฒันา	
วิสัยทัศน์ให้กว้างไกล	 โดยกรรมการธนาคารส่วนใหญ่	 ได้ผ่าน	
การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	
ได้แก่	หลักสูตร	Directors	Certification	Programme	(DCP)	และ	
หลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Programme	 (DAP)	 ทั้งนี้		
รายละเอยีดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ทีป่ระวตัิ
คณะกรรมการธนาคาร	

สำาหรบัในปี	2558	มกีรรมการใหม่ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากท่ีคณะกรรมการ	
ธนาคาร	จำานวน	1	คน	ทั้งนี้	ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยมี
การแนะนำาภาพรวมการดำาเนนิงานของธนาคาร	แผนธรุกจิ	แผนงาน	
ประจำา	 พร้อมท้ังได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี	ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ	ได้แก่	บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ	“กรรมการ“	และ	“คณะกรรมการ”	รวมทั้งรวบรวม
กฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ	 ที่กรรมการควรทราบในฐานะการ
เป็นกรรมการ	

ซ.	 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินกิจการอย่างมี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง	จงึมอบหมายให้ด้านทรพัยากรบคุคลจดั
ทำาแผนการสบืทอดตำาแหน่ง	เพ่ือสรรหาและเตรยีมความพร้อมของผู้
บรหิารระดบัสงูและพัฒนาผูท่ี้มศัีกยภาพท่ีจะสบืทอดตำาแหน่งสำาคญั
ในการบริหารงานและดำาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง	ทั้ง
ที่สามารถสืบทอดตำาแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาที่กำาหนด	 โดย
มีขั้นตอนสำาคัญในการดำาเนินการ	เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 สรรหา	 และการกำากับดูแล
กิจการ	และคณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้
1.		 กำาหนดตำาแหน่งที่สำาคัญในการดำาเนินกิจการธนาคารในแต่ละ

สายงาน/ด้าน
2.		 กำาหนดคุณสมบัติที่ต้องการของผู้สืบทอดตำาแหน่ง	
3.		 กำาหนดและวางตวัผูบ้รหิารในแตล่ะสายงาน/ดา้น	ทีม่คีณุสมบัติ

และความพร้อมในการสบืทอดตำาแหน่งไดทั้นทีหรือภายใน	1	ปี
4.		 กำาหนดและวางตวัผูบ้รหิารในแตล่ะสายงาน/ดา้น	ทีม่คีณุสมบัติ

และความพรอ้มในการสบืทอดตำาแหนง่ไดภ้ายในระยะมากกวา่	
1	ปีขึ้นไป

5.		 กำาหนดและวางตัวพนักงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ	 ที่มี
ศกัยภาพสงูเปน็พเิศษทีม่โีอกาสเปน็ผูส้บืทอดตำาแหนง่ในโอกาส
ต่อไป

6.		 วางแผนการพัฒนาผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการกำาหนดและวางตวั	และ
ดำาเนินการพัฒนาตามแผนที่ได้วางไว้	เพื่อเตรียมความพร้อม

7.		 ทบทวนและจัดทำาแผนประจำาปีเพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน	สรรหา	และการกำากบัดแูลกจิการ		
และคณะกรรมการธนาคาร
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ฌ.	องค์กรและบุคลากร	
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้นจำานวน	
2,896	คน	 โดยเป็นพนักงานที่ประจำาอยู่สาขาจำานวน	1,088	คน	
และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำานักงานใหญ่	จำานวน	1,808	คน	โดย
แบ่งตามสายงานหลักๆ	ดังนี้	

	 1.	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 1	 คน
	 2.	สายบริหารความเสี่ยง	 97	 คน
	 3.	สายสนับสนุนธุรกิจ	 71	 คน
	 4.	สายการเงิน	 88	 คน
	5.	สายสารสนเทศและปฏิบัติการ	 567	 คน
	6.	สายธุรกิจขนาดใหญ่	 116	 คน
	 7.	สายธุรกิจรายย่อย	 1,494	 คน
	8.	สายพาณิชย์ธนกิจ	 168	 คน
	9.	สายบริหารเงิน	 66	 คน
	10.	สายบริหารธุรกรรมการเงิน	 49	 คน
	11.	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	 59	 คน
	12.	สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 13	 คน
	13.	ด้านสื่อสารองค์กร	 22	 คน
	14.	ด้านตรวจสอบภายใน	 54	 คน
	15.	ด้านกลยุทธ์	 	8			คน
	16.	ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน	 23	 คน
	 	 รวม	 2,896	 คน

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำาแผนบริหารงานบุคคล
ในปี	 2558	 ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บคุคลอย่างต่อเนือ่ง	โดยเน้นการสร้างผู้นำาจากบคุลากรภายใน	เพ่ือ
ทดแทนตำาแหน่งต่างๆ	ในองค์กร	โดยวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม		
Competency	ในตำาแหน่งสำาคญั	(Competency	Based	Learning)	ใน
ส่วนของพฒันาพนกังานสาขาได้ม	ีTraining	Roadmap	เพือ่เพิม่ทกัษะ
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพให้แก่พนักงานสาขา	
ทกุระดบั	นอกจากนี	้ธนาคารยงัให้ความสำาคญัเรือ่งการพัฒนาผูน้ำา
โดยการจัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำา	(Leadership)	ให้กับพนักงาน	
ทุกระดับชั้น	 ตลอดถึงยังมีการนำาระบบ	 Learning	 Management	
System	 (LMS)	 ซึ่งเป็นการอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบ	

E-learning	 ในหลักสูตรสำาคัญสำาหรับพนักงานทุกระดับช้ันด้วย	
นอกจากน้ี	 ธนาคารยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
แนวคิด	A	Better	CIMB	ตามแนวทางของ	CIMB	Group	อีกด้วย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจดัให้มสีวสัดกิารสำาหรบัพนักงาน	เช่น	กองทุนสำารองเลีย้งชพี		
กองทนุประกนัสงัคม	เงนิช่วยเหลอืกรณพีนกังานเสยีชวิีต	การรกัษา	
พยาบาล	การตรวจสขุภาพประจำาปี	ห้องพยาบาลของธนาคาร		สวัสดิการ	
พนกังานประเภทสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	สนิเชือ่รถยนต์	/รถจักรยานยนต์	
สินเชื่อเพื่อการศึกษา	 และสินเชื่อเอนกประสงค์	 เพื่อให้ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชั้นนำาของประเทศและรักษาพนักงานที่
มีคุณภาพให้คงอยู่กับธนาคารได้	 ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน
ประจำาทีท่างธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชดีงักล่าวเป็นจำานวน
รวมทั้งสิ้น	2,058.08	ล้านบาท	ธนาคารยังคงมีแผนที่จะปรับปรุง
สวสัดกิารเพ่ือพนักงานในด้านต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	เพ่ือทำาให้ธนาคาร
เป็นนายจ้างที่ลูกจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมทำางานด้วย	

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี	2558	ธนาคารได้จดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทัง้ส้ินจำานวน	
212	หลกัสตูร	ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายในธนาคารจำานวน	103	
หลักสูตร	และหลักสูตรอบรมภายนอกจำานวน	109	หลักสูตร	โดย
มีจำานวนพนักงานเข้ารับการอบรมจำานวนท้ังสิน้มากกว่า	2,900	คน
หรือคิดเป็น	98%	ของพนักงานทั้งหมด	เมื่อคิดคำานวนเป็นจำานวน
วันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ	5	วันต่อคนต่อปี	โดยมีค่าใช้จ่าย
ด้านการพัฒนาพนักงานเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	 35.1	 ล้านบาท
หลักสูตร	Leadership	ที่มีการจัดฝึกอบรมและสอนโดยคนภายใน
หลายหลักสูตร	เช่น	หลักสูตร	Be	Proactive,	หลักสูตร	7	Habits,	
หลักสูตร	Systematic	Problem	Solving	and	Decision	Making,	
หลักสูตร	Coaching	for	High	Performance	เป็นต้น	ตลอดรวมถึง
หลักสตูรท่ีเพ่ิมทักษะเฉพาะในงาน	เช่น	หลักสตูรสนิเชือ่	ความรูใ้น
ผลิตภัณฑ์	ระบบงาน	และระเบียบงานธนาคาร	เป็นต้น	นอกจากนี้	
ธนาคารยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการ
บริหารให้แก่พนักงาน	 และส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ระหว่าง	CIMB	Group	โดยส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ	เช่น	
Group	 Orientation	 และ	 Middle	 Management	 Development	
Plan	เป็นต้น	
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

ลาป่วย	 30.76 31.37

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางาน	 0.0 0.0

อื่นๆ	 69.24 68.63

จำานวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน	(วัน/คน)	 2.71 2.50

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน	(ราย)	 0 0

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏบิตัด้ิานสิทธิมนษุย
ชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร
และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่มีการกำาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ	 อาทิ	 ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด	 เชื้อชาติ	 เพศ	
อายุ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อ
ทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	รวมทั้งการไม่ร่วมข้องเกี่ยว	หรือ
สนับสนุนหน่วยงานหรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไม่สนบัสนนุให้กรรมการผู้บรหิาร	และพนกังานมีการกระทำา
หรือการดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์	 โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	เช่น	
การไม่ทำาซำา้	ดดัแปลง	เผยแพร่	งานสร้างสรรค์ทีม่ลีขิสทิธิ์	ฯลฯ	แก่
สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการทำาธุรกรรมระหว่างธนาคารกับ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดัง
กล่าว	ธนาคารจึงกำาหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้รหิาร	(รายงานการมส่ีวนได้เสยี)	โดยให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทภายใน	 7	 วันทำาการนับจาก

สิ้นสุดแต่ละไตรมาสและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	 (ถ้ามี)	 ซึ่ง
เลขานุการบรษิทัจะนำาเสนอสำาเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีดงักล่าว
ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
ภายใน	7	วันทำาการนับจากวันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงานจาก
กรรมการและผู้บริหารนั้น

นโยบายและแนวปฏิบัติ	เรื่อง	“การต่อต้านการคอร์รัปชัน”
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่	โดยเข้าร่วมใน	
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”	
และเพื่อให้มั่นใจว่า	 ธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อกำาหนดที่เหมาะ
สมในการป้องกันคอร์รัปชั่น	 ธนาคารยังได้จัดทำานโยบายและแนว
ปฏิบัติ	เรื่อง	การต่อต้านการคอร์รัปชัน	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	
พนักงาน	 และบริษัทในเครือ	 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด	 ปัจจุบันธนาคารได้รับการรับรองเป็น	 “สมาชิกของแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”	 อย่างสมบูรณ์	
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต	

ธนาคาร	 ซีไอเอ็มบี	 ไทย	 ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้
ถือหุ้นในระยะยาว
ธนาคารยังคงมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยการสร้าง
การเติบโตของกำาไรอย่างยั่งยืนและการรักษาความเพียงพอของ
เงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธนาคารในการทำา
ธุรกิจด้านต่างๆ
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ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที่	20	พฤศจิกายน	2558	ได้แก่

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

1. CIMB	BANK	BERHAD 23,215,584,403	 93.71

2. BANK	JULIUS	BAER	&	CO.	LTD,	SINGAPORE 760,756,147	 3.07

3. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 153,838,795	 0.62

4. นายพิสิฐ	พฤกษ์ไพบูลย์ 32,609,986	 0.13

5. นายปรีชา	สุจินันท์กุล 14,100,000	 0.06

6. นายประวิตร	พันธ์สายเชื้อ 13,452,575	 0.05

7. กองทุนเปิด	ไทยพาณิชย์เซ็ท	อินเด็กซ์	ฟันด์ 11,944,716	 0.05

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	SET	BANKING	SECTOR	INDEX 11,450,425	 0.05

9. นางจรูญลักษณ์	พานิชชีวะ 	9,623,250	 0.04

10. นายสมชาติ	นำาศรีเจริญสุข 8,951,267	 0.04

	 ผู้ถือหุ้นอื่น 542,420,115	 2.19

	 รวมจำานวนผู้ถือหุ้น	6,889	ราย 24,774,731,679	 100.00

	 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	 788,891,714	 3.18

	 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว				 23,985,839,965	 96.82

	 รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น	 24,774,731,679	 100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำานาจควบคุมการวางแผนและทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญ	ได้แก่	CIMB	Bank	
Berhard	ซึง่ถอืหุน้ธนาคารร้อยละ	93.71	ของหุน้ทีอ่อกและจำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร	
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกนิกว่า
ร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิ	(หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล)	จากผล
การดำาเนินงานในแต่ละรอบปี	ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับของธนาคาร	 ข้อ	 43	 ซึ่งระบุว่า	 “ห้ามจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร	 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	เงินกำาไรส่วนที่เหลือจากการจ่าย
เงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำารองต่างๆ	 ได้ตามแต่คณะกรรมการ
จะเหน็สมควร	คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถอืหุน้ได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเหน็ว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอทีจ่ะทำาเช่น
นัน้และเมือ่ได้จ่ายเงนิปันผลแล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำาหนดโดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลในหนังสอืพิมพ์ด้วย”	สำาหรบั
บริษัทย่อยของธนาคาร	 การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการของบริษัทย่อย	โดยขึน้อยู่กบัเงนิกำาไรของบรษิทัย่อย
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โครงสร้าง
การจัดการของธนาคาร 

โครงสร้างการจัดการของธนาคาร	ประกอบด้วย

1.		คณะกรรมการธนาคาร
2.	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากบัดแูลกจิการ		
คณะกรรมการ	 Board	 Risk	 Committee	 คณะกรรมการชุดย่อย
สำาหรับธรุกรรมชารอิะฮ์	คณะกรรมการจดัการ	คณะกรรมการบรหิาร	
ความเสีย่ง	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	คณะกรรมการ	
พจิารณาสนิเช่ือ	ระดบั	2	คณะกรรมการธรุกจิรายย่อย	คณะกรรมการ	
บริหารสินทรพัย์และหนีส้ิน	คณะกรรมการ	IT	Strategic	Planning	
Committee	คณะกรรมการ	Market	Risk	Committee	Thailand		
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อส่ือสาร	คณะกรรมการพจิารณา	
การออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร	คณะกรรมการพจิารณาสินเช่ือระดบั	3		
คณะทำางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา
	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คณะกรรมการธนาคาร

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
หมายความถึง	 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว	 มิได้
เป็นผู้บริหารของธนาคาร	อาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หมายความถึง	 กรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร	 กรรมการ	
ที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการใด	ๆ	เยี่ยงผู้บริหาร	และให้
หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพัน	

3. กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
หมายความถึง	 กรรมการรายหนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้ที่สามารถมีอำานาจ			
ลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้	

4. กรรมการอิสระ
หมายความถึง	 กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่น

อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน	 และต้องมี	
คุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี	ทจ.	28/2551		
เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่	ดังน้ี
(ก)	 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของธนาคาร	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุ้น	
รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร	ทั้งนี้	ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

(ข)	 ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	
พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจำา	หรอื	ผูม้อีำานาจควบคมุ
ของธนาคาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอำานาจควบคุม
ของธนาคาร	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาตต่อสำานกังาน	ทัง้น้ี	
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ	หรือ	ท่ีปรึกษาของส่วนราชการ	ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุน้	
รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร

(ค)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจด
ทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง		
และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่		
ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ง)	 ไม่มหีรอืไม่เคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัธนาคาร	บรษัิทใหญ่		
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื	ผูม้อีำานาจควบคุม	
ของธนาคาร	ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ	
อย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั		
หรือ	 ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ธนาคาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี	
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขอ
อนุญาตต่อสำานักงาน	

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการทำารายการ
ทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรอืให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอื
การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กู้
ยมื	คำา้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ	รวมถงึ	
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การกระทำาอื่นในลักษณะเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือ	
คู่สญัญามภีาระหนีท้ีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ร้อยละสาม	
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า	ทั้งนี้	การคำานวณภาระหนี้	
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่	
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัทีเ่ริม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคล
เดียวกัน

(จ)	 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร	 บริษัทใหญ	่
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ
ของธนาคาร	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรอื
หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขอ
อนุญาตต่อสำานักงาน

(ฉ)	 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน		
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี	
อำานาจควบคมุของธนาคาร	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อีำานาจ	
ควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่	
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ช)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของธนาคาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้	
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือ	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม	
บรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจำา	หรอื	
ถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีมี่สิทธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ	
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามวรรคหน่ึง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตัดสินใจในการดำาเนิน
กิจการของธนาคาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย		

ลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร		
โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

ข.  อำานาจของคณะกรรมการธนาคาร 

	 1.	คณะกรรมการธนาคารมีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงาน
และลูกจ้างของธนาคาร	 กำาหนดจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลและ	
เงินชดเชยแก่พนักงาน	 หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบุคคลใด	
ท่ีทำากจิการให้ธนาคาร	และกำาหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้

	2.	คณะกรรมการธนาคารมอีำานาจตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ
ตามที่เห็นว่าจำาเป็นเหมาะสม	เพื่อช่วยควบคุมดูแลการดำาเนิน
กจิการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร	รวมทัง้กำาหนด
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

	3.	คณะกรรมการธนาคารมอีำานาจแต่งตัง้บคุคลใดมาเป็นท่ีปรกึษา
ของคณะกรรมการ	เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเหน็ในกจิการงาน	
ของธนาคารและกำาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ	
เห็นสมควร

	4.	คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่
หรอืหลายคน	หรอืบคุคลอืน่ไปปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึง่แทน
คณะกรรมการธนาคารก็ได้	

	5.	ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 กรรมการคนหน่ึงม	ี
หน่ึงเสยีงในการลงคะแนน	 แต่กรรมการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียใน
เรือ่งใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	ถ้าคะแนนเสียง	
เท่ากันให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็น
เสียงชี้ขาด

ค.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร 

หน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร	 ได้แก	่
การใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที่เห็นโดยสุจริตว่า
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	 และเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบของทางการ	ข้อบงัคบัของธนาคาร	และมตทิีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 1.	กำาหนดทศิทาง	วสิยัทศัน์	เป้าหมาย	นโยบาย	กลยทุธ์	การบรหิารงาน	

การใช้ทรพัยากร	การกำาหนดมาตรฐานการดำาเนนิกจิการ	ทิศทาง	
การดำาเนนิงานของธนาคาร	 และกำากบัตดิตามดแูลการดำาเนิน
กิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

	2.	สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ	 ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	
เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการ	
คัดเลือกเป็นกรรมการ
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	3.	สรรหาผูม้คุีณสมบัติเหมาะสม	มีความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี	
ทีห่ลากหลาย	ตลอดจนความเชีย่วชาญและประสบการณ์	เพ่ือดำารง	
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

	4.	ทบทวนและอนุมัติงบประมาณในการดำาเนินงานโดยพิจารณา
ร่วมกับฝ่ายจัดการ

	5.	มอบหมายอำานาจให้ผู้บริหารสามารถดำาเนินงานให้เป็นไปตาม	
เป้าหมาย	แต่หากเป็นกรณท่ีีเป็นเรือ่งสำาคญั	มผีลกระทบสงูและ	
เป็นเรื่องที่มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร	 เช่น	การเปลี่ยนแปลง	
โครงสร้างทนุ	การลงทนุในธรุกิจอืน่	การควบรวมกิจการ	การจำาหน่าย
สินทรัพย์	 และรายจ่ายลงทุน	 หรือหากเป็นเรื่องที่ต้องขอให้	
คณะกรรมการให้สตัยาบัน	ซ่ึงรวมถงึเร่ืองทีผู้่บริหารมีความขดัแย้ง	
ทางผลประโยชน์	และหากจะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้		
คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

	6.	กำาหนดเรื่องที่ฝ่ายจัดการจะต้องนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร

	7.	กำาหนดมาตรการเพื่อให้ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดและดูแลให้
มกีารถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ	ไปยังพนกังานทกุระดบั
ขององค์กร

	8.	กำากับ	ติดตาม	ดูแลให้ฝ่ายจดัการบรหิารงานให้ธนาคารดำาเนิน
กจิการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดในสญัญาทีเ่กีย่วข้อง

	9.	กำากับดูแลให้ธนาคารมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	 ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10.	ดำาเนินการให้ธนาคารมีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์
ของธนาคาร	 กำาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กำาหนดนโยบายและวิธีการ
ควบคมุดแูลไม่ให้ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องนำาข้อมลูภายในของ
ธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 พร้อมทั้งมีการประเมิน
ผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็น
ประจำาทุกสิ้นปี

	11.	ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	12.	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทในเครอืให้

มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ	และดูแลให้มกีารจดัทำาบญัชทีีถ่กูต้อง	ครบถ้วน	และ
มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลได้ในภายหลัง	

	13.	จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่า	
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่	รวมท้ังปัญหาอปุสรรคต่างๆ	เพ่ือให้	
คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไข	
แผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ	ได้ตามความเหมาะสม

	14.	กำาหนดแนวทางการประเมินผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร
ระดับสงูเพือ่พจิารณาปรบัค่าจ้างและบำาเหนจ็ประจำาปี	โดยคำานงึ	
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึง	

การเพ่ิมมลูค่าของส่วนผูถ้อืหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณา
	15.	พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบำาเหน็จ

รางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือบุคคลใดที่ทำา
กิจการให้กับธนาคาร	โดยจะเป็นผู้ทำาการประจำาหรือไม่ประจำา
ก็ได้	ตามที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอ

	16.	แต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร	 หรือ
ขอรบัความเหน็ทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาภายนอก	เพือ่ช่วยเหลอื	
ให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร	 พร้อมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จตามที่	
เห็นสมควร

	17.	แต่งตัง้กรรมการจำานวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือกำากบั
ดูแลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในด้านที่	
ได้รับมอบหมาย	 พร้อมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จให้
ตามทีเ่หน็สมควร	คณะกรรมการชดุย่อยสามารถจดัจ้างทีป่รกึษา	
ทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะด้านมาให้ความเหน็เพิม่เตมิ	ตลอดจนจดัให้ม	ี
พนักงานประจำาทำาหน้าที่ติดตาม	หาข้อมูล	ประสานงาน	เพื่อ	
สนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการชุดย่อยด้วยค่าใช้จ่าย
ของธนาคารได้

	18.	ดแูลให้ธนาคารมกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน	เพยีงพอ		
เชื่อถือได้	และทันเวลา

	19.	แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการธนาคารเพื่อช่วยดูแล
กิจกรรมต่างๆ	 ของคณะกรรมการธนาคาร	 และช่วยให้คณะ
กรรมการธนาคารและธนาคารปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย		
ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	20.	จดัให้มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการ	จรรยาบรรณ	
ในการดำาเนินธุรกิจ	 นโยบายหรือกฎบัตรของคณะกรรมการ	
และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

	21.	จดัให้มกีารควบคุมดแูลและทิศทางการปฏิบตังิานของหน่วยงาน
ต่างๆ	ให้มีประสิทธิผลและมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร

	22.	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำาทุกปี

คณะกรรมการธนาคารตอ้งพรอ้มทีจ่ะตดัสนิใจโดยไมอ่ยูภ่ายใตก้าร
ครอบงำาใดๆและพรอ้มท่ีจะคัดค้านในกรณีท่ีมีความเหน็ขดัแยง้หรอื
กรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตลอดจนอนุมัติรายการ
ต่างๆ	 หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตามที่เห็นสมควร	
โดยยึดหลักการดังนี้

หลักความเพียงพอ 
1)	 กระทำาการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
2)	การตัดสินใจนั้นได้กระทำาอย่างระมัดระวัง	และ
3)	การตดัสนิใจน้ันได้กระทำาอย่างซ่ือสตัย์สจุรติ	โดยไม่มีผลประโยชน์	
	 ส่วนตน
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หลักความระมัดระวัง 
1)	 ทำาโดยสมเหตุสมผลเยีย่งกรรมการทีอ่ยูภ่ายใต้สถานการณ์เช่นน้ัน	
	 จะพึงกระทำา
2)	ทำาโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ	และ
3)	ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ	หรือไม่ถูกต้อง

หลักความซื่อตรง 
1)	 การกระทำานั้นมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
2)	การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
3)	การไม่นำาข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของ	
	 ตนเองหรือบุคคลอื่น

ง. การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ 
เป็นอำานาจหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้บคุคลเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของธนาคาร	ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้ำารงตำาแหน่ง
กรรมการที่โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 โดยคณะกรรมการ
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาและการ
กำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคุีณสมบัติเหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ไม่มลีกัษณะต้อง
ห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนจะนำาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง	 โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อ
บังคับของธนาคารดังนี้
	 1.	โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 กำาหนดให้มีจำานวนกรรมการของ	

ธนาคารไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 และไม่เกิน	 12	 คน	 โดยจำานวน	
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี	
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

	2.	ในการออกคะแนนเสียงเลอืกต้ังกรรมการของธนาคารให้ทีป่ระชมุ	
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์	 และวิธีการตามข้อบังคับของ
ธนาคารข้อ	16.	คือ

(1)	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่ง	
มีหนึ่งเสียง

(2)	การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	
เป็นรายบุคคลหรอืเป็นคณะครัง้เดยีวเตม็ตามจำานวนกรรมการ	

ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่า	
จะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรอืเป็นคณะบคุคล	แต่ละคน	
ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น	
ตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	โดยผู้ถือหุ้น	
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้หน่ึงผู ้ใดมากหรือน้อย	
เพียงใดไม่ได้

(3)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับ	
การเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำานวนกรรมการที่จะพึงมี	
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง	
ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการ	
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังน้ันให้ใช้การจบัสลาก	ตามวธิี
ที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำาหนด

	3.		ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการ
จำานวนหน่ึงในสามของจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจาก
ตำาแหน่ง	และในปีต่อๆ	ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตำาแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

	4.	การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่เป็น
ผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม	
คณะกรรมการคราวถดัไป	เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่่างลงจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดอืน	ท้ังน้ี	มตคิณะกรรมการธนาคารจะต้องมี	
คะแนนไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	

นอกจากนี้	พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ได้ให้	
อำานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ถอดถอน
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำาเนินงานของธนาคาร
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่
ปฏิบัติตามคำาสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตำาแหน่งได้		
และให้ธนาคารแต่งตั้งบุคคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเข้าดำารงตำาแหน่งดังกล่าวแทนและให้ถือว่าคำาส่ัง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการนี้	
เป็นที่สิ้นสุด
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คณะกรรมการธนาคาร 
ณ	วันที่	31	มกราคม	2559	คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ	8	คน	ดังนี้

รายชื่อ/1 ตำาแหน่ง

1.	ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง ประธานกรรมการ	/	กรรมการและประธานสำารอง
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และกำากบัดแูลกจิการ

2.	นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	 รองประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

3.	นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และกำากับดูแลกิจการ

4.	ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม	 กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และกำากับดูแลกิจการ

5.	นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ	/	กรรมการและประธานสำารองคณะกรรมการ	
Board	Risk	Committee

6.	นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น กรรมการ	/	กรรมการคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee

7.	ดาโต๊ะ	ลี	ค็อก	ควอน/1 กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee

8.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ /1  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน เป็นกรรมการ แทน นายเคนนี คิม  

ที่ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

    *  ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวันที ่22 มกราคม 2559 มมีตริบัทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ของนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB	 Bank	 Berhad	 (CIMB	 Bank)	 ได้มอบหมายให้บุคคลเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก	CIMB	
Bank	จำานวน	3	ท่าน	คือ	ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง,	ดาโต๊ะ	
ลี	ค็อก	ควอน	และนางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่แทนธนาคารคอื	นายสภุคั	ศวิะรกัษ์		
นายจติรพงษ์	กว้างสขุสถติย์	กรรมการสองคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั		
และประทับตราสำาคัญของบริษัท

จ. คณะกรรมการชุดย่อย (31	มกราคม	2559)
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	ต่อไปนี้		
เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรัดกุม	
	 1.	คณะกรรมการตรวจสอบ

	2.	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 สรรหา	 และการกำากับ	
	 	 ดูแลกิจการ	
	3.	คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee
	4.	คณะกรรมการชุดย่อยสำาหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
	5.	คณะกรรมการจัดการ
	6.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	7.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	
	8.	คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	ระดับ	2
	9.	คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
	10.	คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
	11.	คณะกรรมการ	IT	Strategic	Planning	Committee
	12.	คณะกรรมการ	Market	Risk	Committee	Thailand
	13.	คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
	14.	คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
	15.	คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ	3
	16.	คณะทำางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1.	นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ เป็น	ประธาน

2.	ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม กรรมการอิสระ เป็น	กรรมการ	

3.	นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค/1 กรรมการอิสระ เป็น	กรรมการ

4.	นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านตรวจสอบภายใน

เป็น	เลขานกุารเกีย่วกบั
งานตรวจสอบภายใน		

5.	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน		

เป็น	เลขานุการเกีย่วกบังาน	
ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ /1  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2559 มมีตแิต่งตัง้ นางวาทนนัทน์ พเีทอร์สคิ เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน นางสาวโสภาวดี  

เลิศมนัสชัย ที่ลาออก

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย

ทั้งในด้านบัญชี	หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ	และหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน	การบรหิารความเส่ียง	และหลกัปฏบิตัิ	
ในการกำากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่		
โดยคำานึงถึงข ้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 รวมทั้งข้อกำาหนดสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	
และ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

	2.	สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบ
ภายใน

	3.	เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชภีายนอกที	่
เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้อืหุน้	รวมทัง้สอบทาน	
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก

	4.	สอบทานประสทิธผิลของงานกำากบัการปฏบิตังิานรวมท้ังกำากบั
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

	5.	สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที	่
หน่วยงานกำากับดูแลของทางการตรวจพบ	 และดูแลให้มีการ
ดำาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

	6.	สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธนาคาร					
ซีไอเอ็มบีไทย

	7.	สอบทานรายการที่ทำากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอ
โดยฝ่ายจดัการ	อนัอาจเกดิขึน้ภายในกลุม่ธนาคาร	ก่อนนำาเสนอ	
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ

	8.	รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ทราบเกีย่วกับการดำาเนิน
การแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ	 หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการท่ีมีการขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	มีการทุจริต	การปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ	 จุดอ่อนสำาคัญด้านการควบคุม
ภายใน	หรือการฝ่าฝืนข้อกำาหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หากคณะ
กรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำาเนินการอย่าง
เหมาะสมภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
กำาหนด	กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงคนใดต้องรายงานรายการ
ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	9.	จัดทำารายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 ของคณะกรรมการ	
ตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำาปีของธนาคาร	 โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม	 รายงานนี้จะต้องมี
ข้อมลูอย่างน้อยตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

	10.	กำาหนดขอบเขต	 บทบาท	 และหน้าที่ความรับผิดชอบของ	
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในการให้บรกิารคำาปรกึษาแก่คณะกรรมการ	
ตรวจสอบหรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพ่ือทำาหน้าที่ในนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	(หากมี)	เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดแจ้ง

	11.	อนมุตั	ิปรบัปรงุแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่
เกี่ยวกับการกำากับการปฏิบัติงาน	ที่หน่วยงานกำากับดูแลไม่ได้	
กำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

	12.	อนุมัติรายงานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาป	ี	
(Annual	 Compliance	 Report)	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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	13.	อนุมัติกฎบัตรของด้านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	14.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ด้านสรรหา
	 •	 กำาหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวธิกีารในการสรรหากรรมการ

และผูม้อีำานาจในการจดัการ	(ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป)		
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ	 และส่ง
นโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

	 •	 คัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารง
ตำาแหน่งต่างๆ	 ดังต่อไปนี้	 เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ

(ก)	กรรมการธนาคาร
(ข)	กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะ

กรรมการชุดย่อย
(ค)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
	 •	 ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ

องค์กร	รวมถงึมีการปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป	 โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

	 •	 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจำาปีของธนาคาร

	 •	 พจิารณาการแต่งตัง้และค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในเครอื	
ของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ

	2.	ด้านกำาหนดค่าตอบแทน
	 •	 กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนรวมถงึ	

จำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้มีอำานาจในการจัดการ	(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)	
โดยต้องมหีลักเกณฑ์ทีช่ดัเจน	โปร่งใส	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ	
ธนาคารพจิารณาอนมุตั	ิและส่งนโยบายดงักล่าวให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยหากมีการร้องขอ	 (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่อง
ผลประโยชน์และสวสัดกิารต้องครอบคลมุในทกุด้านทีเ่กีย่วกับ	
ค่าตอบแทน	ซึง่รวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ	เงนิเดอืน	เงนิช่วยเหลอื	
โบนัส	และทางเลือกและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย)

	 •	 ดแูลให้กรรมการ	และผูม้อีำานาจในการจดัการ	(ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)	 ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรบัผดิชอบ	โดยกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้มหีน้าที่	
และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

	 •	 กำาหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการและผูม้อีำานาจ	
ในการจดัการ	(ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป)	เพ่ือพจิารณา	
ปรับผลตอบแทนประจำาปี	 โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าที่ความ	
รับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงให้ความสำาคัญ
การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผลด้วย

	 •	 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งจัดทำารายงานการกำาหนด
ค่าตอบแทน	โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเป้าหมาย		
การดำาเนินงาน	 และความเห็นของคณะกรรมการกำาหนด	
ค่าตอบแทน	 สรรหา	 และการกำากับดูแลกิจการไว้ในรายงาน
ประจำาปีของธนาคารด้วย

	 •	 ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบ	ีไทย		
จำากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ	CIMB	Group

	 •	 พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปี
ของกลุม่ธนาคารซไีอเอม็บ	ีไทย	เพือ่ให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ

15.	ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง	:	กลุ่มธุรกิจของธนาคาร	

2. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วย

1.	นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ เป็น	ประธาน

2.	ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง ประธานกรรมการ เป็น	กรรมการและ
ประธานสำารอง

3.	ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม กรรมการอิสระ เป็น	กรรมการ

4.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น	เลขานุการ
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	3.	ด้านการกำากับดูแลกิจการ
	 •	 ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ของธนาคาร	สำาหรบักรรมการและพนกังานของธนาคาร	เพือ่ให้	
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของหน่วยงาน
กำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ	 และ

กำาหนดอำานาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	 ตลอดจนอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่	ดังนี้
1.1.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2.	 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
1.3.	 คณะกรรมการ	Market	Risk	Committee	Thailand
1.4.	คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์
1.5.	คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ	2
1.6.	คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ	3
1.7.	 คณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้	

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee
	2.	อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง	

เพดานความเสี่ยงและ	Management	Action	Trigger	(MAT)	
ของความเสีย่งด้านต่างๆ	เช่น	ความเสีย่งด้านตลาด	ความเสีย่ง
ด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	ดังนี้

	 	 กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง	เพดานความเสี่ยงและ	MAT	
ของธนาคาร
2.1.	 อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่	 หรือการ

ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ	ที่อาจส่งผลกระทบทำาให้ระดับ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	ซึ่งหน่วยงานราชการ
อนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคารอนุมัติได้

2.2.	อนุมัติเพดานความเสี่ยงและ	MAT	ทุกประเภท	ซึ่งหน่วย
งานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

	 	 กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง	เพดานความเสี่ยงและ	MAT	
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.3.	ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่

ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจำาเป็นต้องมี	 หรือการ
ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ	ที่อาจส่งผลกระทบทำาให้ระดับ
ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	 ก่อนนำาเสนอเพื่อขอ	
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง	
การเงิน

2.4.	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ	 MAT	
ต่างๆ	 ก่อนนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	 •	 อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการเพ่ือให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องนำาไปปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร	
รับทราบเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการ	
ที่ดีของธนาคาร

	4.	พิจารณาในเรือ่งต่างๆ	ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร				

3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee	ประกอบด้วย

1.	ดาโต๊ะ	ลี	ค๊อก	ควอน/1 กรรมการ เป็น	ประธาน

2.	นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ เป็น	กรรมการและ
ประธานสำารอง

3.	นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น กรรมการ เป็น	กรรมการ

4.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	กรรมการ	
(ชั่วคราว)

5.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	เลขานุการ

หมายเหตุ /1  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2559 มีมตแิต่งตัง้ ดาโต๊ะ ล ีค๊อก ควอน เป็น ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee  

และแต่งตั้งนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการและประธานส�ารอง 
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	3.	กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทและการบริหาร
จัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง	
การเงิน	ดังนี้

3.1.	ตดิตามการดำาเนนิการตามกรอบ/นโยบายและกลยทุธ์ด้านการ
บริหารจัดการเงินกองทุน	 รวมถึงกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำาหนด

3.2.	พจิารณาอนมุติั	Risk	Posture	และสถานการณ์	สมมตฐิานเพือ่
ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Testing)

	4.	พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่านความ	
เห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ	 รวมถึง	
บุคคลที่	 3	 ใหม่ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
จะขายผลิตภัณฑ์	

	 	 อนมุติับุคคลที	่3	(ใหม่)	ของธนาคาร	(ไม่รวมบรษิทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จำากัด	และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร)	 ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์	 หรือ
ให้ความเห็นชอบบุคคลที่	 3	 (ใหม่)	 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน	ก่อนนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	5.	กำาหนดแนวทางด้านกลยทุธ์และทบทวนมตขิองคณะกรรมการ
ด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ

	6.	ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน	ทรัพยากร	ระบบงานรวมถึงเครื่อง
มือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ	และองค์ประกอบอื่นๆ	สำาหรับการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิน	เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	ตลอดจน
การสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินัยใน
การบริหารความเสี่ยง	ให้มีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

	7.	แต่งตัง้ท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือทบทวนและให้คำาปรึกษาเรือ่งการ
บริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee	
ตามความจำาเป็น	

	8.	อนุมัติและกำากับดูแลให้การดำาเนินการดังต่อไปนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการ

8.1.	การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
8.2.	การควบคมุกระบวนการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียง
ครอบคลุมถึง	:	บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	(ตาม
ความเหมาะสม)

4. คณะกรรมการชุดย่อยสำาหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม	ซึ่งมิได้เป็นพนักงานของธนาคาร	และ/หรือ	ดำารงตำาแหน่งอื่นใดในธนาคาร	

1.	ดร.	อิสมาแอ	อาลี	

2.	ดร.	มะรอนิง	สาแลมิง

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ	 ในการประกอบกิจการการให้

บริการทางการเงินตามหลัก	 ชาริอะฮ์	 ทำาธุรกรรมชาริอะฮ	์
(Shariah	Business)	ผ่านธนาคารและบริษัทในเครือ

	2.	ให้ความเห็น	 และนำาเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการ
ธนาคาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการย่อยอ่ืนๆ	 ของธนาคารที่
เกี่ยวข้อง

5. คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์/1							 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	รองประธาน

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

4.	นายพรชัย	ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการ

84 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 โครงสร้างการจัดการของธนาคาร 



5.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ

6.	นายสุธีร์	โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารเงิน

เป็น	กรรมการ

7.	ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ เป็น	กรรมการ

8.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว/2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ

9.	 นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์/3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 	
ด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์
ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

เป็น	กรรมการ

10.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์/4 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
ด้านปฏบิตักิาร	
รักษาการผู้บริหารสูงสุด
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

11.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น	กรรมการ

12.	นายประภาส	ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น	กรรมการ

13.	นายตัน	คีท	จิน/5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านกลยุทธ์

เป็น	กรรมการ

14.	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เป็น	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านตรวจสอบภายใน	

หมายเหตุ /1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการเม่ือวันที ่26 ตุลาคม 2558 มมีตต่ิออายกุารเป็นพนกังานของนายสุรชัย จิตตรตัน์เสนย์ี  ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารและต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  /2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการเม่ือวันที ่27 พฤศจกิายน 2558 มมีตแิต่งตัง้นาย เจสัน ลอีอง ก๊อก ยวิ  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

รักษาการผู้บริหารสูงสุด สายการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559

  /3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการเม่ือวนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 มมีตแิต่งตัง้นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ด้านการตลาด 

และบรหิารผลติภณัฑ์ธรุกจิต่างประเทศ ให้ด�ารงต�าแหน่ง รกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุ สายบรหิารธรุกรรมการเงนิ มผีลตัง้แต่วนัที ่ 12 มกราคม 

2559 

  /4 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนางสิริพร อ�าพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการผู้บริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 12  มกราคม 2559   

  /5 ทีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 2558  มมีตแิต่งตัง้ นาย ตนั คที จนิ ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์  

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ให้คำาปรกึษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
	2.	ควบคุม	ดูแล	และประเมินผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ของธนาคาร	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558		85



	3.	ทบทวน	 รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้าน
ต่างๆ	ของธนาคาร	

	4.	พจิารณาแผนกลยุทธ์	แผนธรุกจิและแผนการบรหิารจดัการเงนิ
กองทุนและงบประมาณของธนาคาร

	5.	กำาหนดการทำางานร่วมกันระหว่างสายงานและการทำางาน
ระหว่างประเทศ

	6.	พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่สำาคัญอย่างรอบคอบ
	7.	อนมุตัอิำานาจอนมุตัเิฉพาะในการดำาเนนิการภายในของสายงาน

ต่างๆ	ที่ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง	
	8.	อนุมัติ	 ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคาร

ที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ/เรื่องอื่นๆ	
ที่หน่วยงานกำากับดูแลไม่ได้กำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจาก	
คณะกรรมการธนาคาร

	9.	พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอำานาจอนุมัติและ
นโยบายของธนาคารทีมี่ผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างองค์กร

	10.	อนุมัตกิารแต่งตัง้เปลีย่นแปลงคณะกรรมการ	อำานาจ	หน้าทีแ่ละ	
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื่อการสื่อสาร	

และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
	11.	มอีำานาจในการพิจารณาตดัสนิประเดน็ปัญหาท่ีไม่เกีย่วข้องกบั

การเงินในโครงการ	1Platform	
	12.	ทบทวน	ให้ความเหน็	พิจารณา	และอนุมตัติัง้สำารองตามกฎหมาย	

เพ่ือรองรบัความเสยีหายจากกรณีท่ีธนาคาร	/	ผูบ้รหิารถกูฟ้องร้อง		
ตามที่นำาเสนอโดยด้านกฎหมาย	

	13.	อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุน	หรือการแนะนำา
ลกูค้าที่ผ่านช่องทางสายธรุกจิรายย่อย	สำาหรับกรณีผลิตภัณฑ์
ของบุคคลที่	 3	 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญที่คณะกรรมการบริหาร	
ความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว	

	14.	อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่	3	ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี	
สาระสำาคญัทีค่ณะกรรมการบรหิารความ	เสีย่งได้เคยอนมุตัแิล้ว	

	15.	อนุมัติการแต่งตั้งตัวแทนประกันภัยของธนาคาร	
	16.	เรื่องอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร	

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ครอบคลุมถึง	:	กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	กรรมการและ
ประธานสำารอง

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางฐิตะวัฒน์	โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น	กรรมการสำารอง

4.	นายพรชัย	ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางสาวจิตตวดี	แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการสำารอง

5.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ

6.	นายสุธีร์	โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารเงิน

เป็น	กรรมการ

7.	ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ	 เป็น	กรรมการ

8.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รกัษาการ	ผูบ้รหิารสงูสดุสายการเงนิ

เป็น	กรรมการ

86 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 โครงสร้างการจัดการของธนาคาร 



อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ดำาเนนิการให้การบรหิารความเสีย่งทกุประเภทและการบรหิาร

จัดการเงินกองทุนของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถงึการพจิารณาและ
ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารหรอืคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ
พิจารณาอนุมัติ	ดังนี้

1.1.	นโยบายบรหิารจดัการเงินกองทุนและกลยุทธ์	รวมถงึกรอบการ
บริหารจัดการเงินกองทุน	 กรอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 และ
กรอบการวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการประจำาปี

1.2.	นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุน	 (Internal	 Capital	 Adequacy	Assessment		
Process	 –	 ICAAP)	 รวมถึงการระบุ	 วัด	 ติดตามดูแล	 และ
ควบคุมความเส่ียงต่างๆ	 ให้เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหาร	
ความเสีย่งและเงินกองทนุ	และกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่กีย่วข้อง

1.3.	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite	Statement)
	2.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 Risk	 Posture	 และสถานการณ์/

สมมติฐานสำาหรับประเทศไทยเพื่อใช้ทดสอบภาวะวิกฤต	
(Stress	Testing)	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	
Committee	พิจารณาอนุมัติ

	3.	เพิ่มมูลค่าของผู ้ถือหุ ้น	 โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ	
ผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ	 ของการดำาเนินธุรกิจ	 เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าเป็นการดำาเนินการที่เป็นไปตามขอบเขต	 (Parameters)	
ที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการ	 Board	 Risk		
Committee	กำาหนด

	4.	พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง	 เพดานความเสี่ยง	 และ	 Management	 Action	
Trigger	 (MAT)	 ของธนาคารซีไอเอ็มบี	 ไทยและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน	ดังนี้

	 	 เรื่องที่หน่วยงานราชการกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร

4.1.	พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง		
เพดานความเสี่ยง	และ	MAT	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	
ธนาคารหรอืคณะกรรมการของบรษิทัในกลุม่ธรุกิจทางการเงนิ	
พิจารณาอนุมัติ

		 	 เรื่องที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้ที่ได้รับมอบหมายจาก	
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติได้

4.2.	พจิารณาให้ความเหน็ชอบกรอบ/นโยบายบรหิารความเส่ียงใหม่	
หรอืการเปล่ียนแปลงกรอบ/นโยบายฯ	ทีอ่าจส่งผลกระทบทำาให้
ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อย่างมนัียสำาคญั	ก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการ	Board	Risk	Committee	พิจารณา

4.3.	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ	 MAT	 ทุก
ประเภท	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee		
พิจารณา

4.4.	พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ	 ของ
ธนาคารซไีอเอม็บไีทย	ทีไ่ม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดบัความเสีย่ง
อย่างมีนัยสำาคัญ	

4.5.	พิจารณาให้ความเหน็ชอบการเปล่ียนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ	
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบทำาให้
ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมัติ

	5.	พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ	 รวมถึงอำานาจ
อนุมัติสินเชื่อตามคู ่มือผลิตภัณฑ์และอำานาจอนุมัติอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง	 (ไม่รวมถึงการอนุมัติสินเช่ือ)	 ของ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

	6.	พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การพจิารณาสินเช่ือ	รวมถึง	
อำานาจอนุมัติสินเชื่อตามคู่มือผลิตภัณฑ์และอำานาจอนุมัติอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง	 (ไม่รวมถึงการอนุมัติสินเช่ือ)	 ของ	

9.	 นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 	
ด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์
ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	
สายบริหารธุรกรรมการเงิน

เป็น	กรรมการ

10.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านปฏิบัติการ	
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

11.	นายตัน	คีท	จิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านกลยุทธ์

เป็น	กรรมการ						

12.	ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง เป็น	เลขานุการ
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บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมัติ

	7.	 พจิารณาและดูแลให้มโีครงสร้างพืน้ฐาน	ทรพัยากร	ระบบ	รวมถงึ	
องค์ประกอบอื่นๆ	 สำาหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร		
ซไีอเอม็บีไทยและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	เพือ่ให้ระดบั	
ความเสีย่งอยูใ่นเกณฑ์ทีน่่าพอใจ	มวีนิยัในการบรหิารความเสีย่ง		
และสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงอย่างท่ัวถึง
ทั้งองค์กร

	8.	 ทบทวนและดแูลให้การปฏบิตัดิงัต่อไปนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของทางการ	 ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	 Board	 Risk		
Committee	พิจารณา

8.1.	การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
8.2.	การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัความเสีย่ง
	9.	 การกำากับการปฏิบัติงาน
9.1.	กำากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ/นโยบายการบริหาร	

ความเสี่ยง	 เพดานความเสี่ยง	และอำานาจอนุมัติของธนาคาร		
ซีไอเอม็บ	ีไทยและบรษิทัในกลุม่ธุรกจิทางการเงิน

	10.	 พิจารณาหรืออนุมัติการระบุและการวัดความเส่ียงในเรื่อง	
ต่อไปนี้

10.1.	วิธีการในการระบุและวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ
10.2.	กลยทุธ์ในการประเมิน	ตดิตามและควบคมุความเส่ียงด้านต่างๆ		

ให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม	เช่น	Score	Cut-Off,	Asset	Quality	
Trigger	(AQT)	สำาหรับ	Retail	Portfolio	เป็นต้น

	11.	 เครื่องมือสำาหรับวัดความเสี่ยง
	 	 พจิารณาให้ความเหน็ชอบเคร่ืองมือสำาหรับวดัความเส่ียงต่างๆ	

รวมถึง	 Risk	Models	 และ	 Validation	 Scorecards	 (ตาม
ความเหมาะสม)	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	
Committee	 หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง	
การเงิน	พิจารณา

	12.	 การรักษาคุณภาพของสินทรัพย์
	 	 ตดิตามดแูลการรกัษาคณุภาพสนิทรพัย์ของธนาคารซไีอเอม็บี	

ไทย	 และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 ผ่านการควบคุม
กระบวนการอำานวยสินเชื่อ	การอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่	และ
การแก้ไขสินเชื่อที่ไม่ก่อนให้เกิดรายได้	 (Non-Performing	
Loans)	อย่างใกล้ชิด	

13.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายการบริหารความ	
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Management)		
ของธนาคารซไีอเอม็บ	ีไทยและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ		
ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการ	
ของบรษิทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	พิจารณาอนุมัติ

14.	 พิจารณาข้อเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยง	
ชดุต่างๆ	ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee		
พิจารณาอนุมัติ

15.	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ	
และกำาหนดอำานาจ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ตลอดจนอนมุตัิ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่	ดังนี้

15.1.	คณะกรรมการ	Basel	Committee
15.2.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
15.3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
15.4.	คณะกรรมการ	Outsourcing/Insourcing
15.5.	คณะกรรมการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
15.6.	คณะกรรมการ	BIBOR
15.7.	คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ	ที่ได้รับการแต่งตั้งและ	

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
16.	 พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้และเปลีย่นแปลงกรรมการพจิารณา

สินเชื่อระดับ	3	ตามที่เห็นสมควร
ครอบคลุมถึง	 :	 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	 (ตามความ
เหมาะสม)

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่
	 (ตัวแทนจากสายบริหารความเสี่ยง)								

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ	
และประธานสำารอง

3.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นายเฉลิมพล	เดชาฤทธิ์ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

เป็น	กรรมการสำารอง
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4.	นายสมเกียรติ	เศรษฐสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ

เป็น	กรรมการ

5.	นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นายเอกสิทธิ์	พฤฒิพลากร ผู้อำานวยการ	
ทีมพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

เป็น	กรรมการสำารอง

6.	นางสาวจิตตวดี	แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวเิคราะห์สนิเชือ่	
และบรหิารความเสีย่ง

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางวิมลรัตน์	เสรีนิยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบรรษัทธุรกิจ

เป็น	กรรมการสำารอง	

7.	นางฐิตะวัฒน์		โพธานันท์
	 (ตัวแทนจากสายบริหารความเสี่ยง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น	กรรมการ

8.	นายอนุวัตร์	ชื่นชนม์ ผู้แทนจากสายบริหารความเสี่ยง เป็น	เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงด้านเครดติ	มหีน้าทีร่ายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการดำาเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวกับ	
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง	
การเงินของธนาคาร	โดยมีอำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้	
	 1.	พิจารณาอนุมัติ	 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางาน	

แบบการรายงานที่เกี่ยวข้องทางกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต	 รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับกลุ่มลูกหนี้ที่คาดว่าจะมี
ปัญหา	(early	warning)	ตลอดจนกระบวนการอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดียิ่งขึ้น

	2.	ตดิตามดแูลคณุภาพสนิเชือ่ของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิ
ทางการเงิน	รวมถึงให้คำาแนะนำาในการจัดการหนี้ที่มีปัญหา	

	3.	พจิารณาอนมุตั	ิแนวทางในการปล่อยสนิเชือ่ต่างๆ	และ	รายงาน
การวิเคราะห์ของภาคธุรกิจ	 ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจที่ควรปล่อย
สินเชื่อ	และ	ภาคธุรกิจที่เริ่มมีสัญญาณที่ควรระวัง	เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงดียิ่งขึ้น

	4.	พิจารณาอนุมตั	ิ(สำาหรบัธนาคาร)	/	พิจารณาให้ความเหน็ชอบ		
(สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร)	 การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง	 หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ	 (underwriting	
criteria)	ในคู่มือผลิตภัณฑ์	(product	program)	ของธนาคาร
และบรษัิทในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิ	ท่ีไม่ทำาให้ระดบัความเส่ียง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	

	5.	ดำาเนินการเรือ่งอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง	หรอื	คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee

8.  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	ระดับ	2	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	กรรมการ
และประธานสำารอง

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่
	 (ตัวแทนจากสายบริหารความเสี่ยง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ
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4.	นายสมเกียรติ	เศรษฐสมภพ
	 (ตัวแทนจากสายพาณิชย์ธนกิจ)			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ

เป็น	กรรมการ

5.	นางฐิตะวัฒน์	โพธานันท์
	 (ตัวแทนจากสายบริหารความเสี่ยง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น	กรรมการ

6.	นางวิมลรัตน์	เสรีนิยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบรรษัทธุรกิจ

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางสาวจิตตวดี	แสงทอง
	 (ตัวแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ่)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อและ
บริหารความเสี่ยง

7.	นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์
	 (ตัวแทนจากสายบริหารธุรกรรมการเงิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการตลาดและบริหาร
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ

เป็น	กรรมการ

8.	เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็น	เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดบั	2	มหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee	ในการดำาเนินการใดๆ	เกีย่วกับธรุกรรม	
ด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร	โดยมีอำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้	
	 1.	พิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ	เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ	การก่อภาระผูกพัน	และการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ที่ไม่มีอนุพันธ์แฝงสำาหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมและอันดับความเสี่ยงของกลุ่มดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกระดับความเสี่ยง ไม่เกิน	500	ล้านบาท ไม่เกิน	500	ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า	9 มากกว่า	500	ล้านบาทแต่ไม่เกิน	
800	ล้านบาท

มากกว่า	500	ล้านบาทแต่ไม่เกิน	
800	ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า	7 มากกว่า	800	ล้านบาทแต่ไม่เกนิ	
2,000	ล้านบาท

มากกว่า	800	ล้านบาทแต่ไม่เกนิ	
2,000	ล้านบาท

อันดับความเสี่ยงไม่ด้อยกว่า	4 มากกว่า	2,000	ล้านบาทแต่ไม่เกนิ	
3,000	ล้านบาท

มากกว่า	2,000	ล้านบาทแต่ไม่เกนิ	
3,000	ล้านบาท

	 	 อนัดบัความเสีย่งของกลุม่ลกูค้า	คำานวณจากค่าถวันำา้หนกัเฉล่ียของ	Global		Obligor	Rating	บรษิทัในกลุ่มทีม่วีงเงนิกับธนาคาร	โดยไม่	
ต้องนำาวงเงิน	DSR	มาร่วมคำานวณ	(กรณีวงเงิน	Revolving		เท่ากับวงเงินที่อนุมัติ	กรณีวงเงิน	Non-revolving	เท่ากับภาระหนี้	บวก		
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้)

		
	 	 สำาหรับกรณีลูกค้าที่มีบริษัทในกลุ่มที่ถือเป็น	 Specialized	 Lending	 Account	 ทีย่งัไม่มกีารกำาหนดอนัดบัความเสีย่ง	 กำาหนดให้	

คณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดับ	2	มีอำานาจอนุมัติวงเงินรวมของกลุ่มลูกค้าได้ไม่เกิน	500	ล้านบาท	และเมื่อมีการกำาหนดอันดับ	
ความเสี่ยงแล้ว	ให้มีอำานาจในการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ข้างต้น

	2.	พิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงิน	การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ	เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ	การก่อภาระผูกพัน	และการลงทุนในตราสาร
หนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง	สำาหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินดังนี้
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อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุด
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุกระดับวงเงิน

	3.	ให้ความเหน็ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	เพือ่พจิารณาอนมุตัคิำาขอสนิเชือ่	และการลงทนุในตราสารหนี	้หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	
ทีไ่ม่มอีนพุนัธ์แฝง	สำาหรบัลกูค้าและ	/	หรอืกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงนิรวมท้ังสิน้	ไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ	
ระดบั	2	การดำาเนนิการใดๆเกีย่วกบัการลงทุนในตราสารหนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีม่อีนพุนัธ์แฝง	และการดำาเนนิการใดๆ	เกีย่วกับวงเงิน	
สินเชื่อที่ให้ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	(Related	Parties)	

	4.	พิจารณาอนุมัติการเกินวงเงินชั่วคราวไม่เกิน	 10%	ของวงเงินรวมลูกค้ารายนั้น	และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน	 1	ปี	สำาหรับลูกค้า	
และ/หรอืกลุ่มลกูค้าทีม่วีงเงนิและ/หรอื	อนัดบัความเสีย่งของกลุ่มลูกค้าไม่เข้าเกณฑ์อำานาจอนุมตัคิณะกรรมการพิจารณาสนิเชือ่ระดบั	2		
ตามข้อ	1.	ดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง ไม่เกิน	10	%	ของวงเงินรวม	
(ไม่รวมวงเงิน	DSR)	ของลูกค้ารายนั้น

ไม่เกิน	10	%	ของวงเงินรวม	
(เฉพาะวงเงิน	DSR)	ของลูกค้ารายนั้น

	5.	ดูแลการให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลของธนาคาร	
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้นโยบายสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร

	6.	พิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ	เกี่ยวกับหนี้ที่มีปัญหา	ที่อยู่ภายใต้อำานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ	2	โดยรวมถึง
การรับชำาระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ดังต่อไปนี้

6.1.	พิจารณาอนุมัติการรับชำาระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีการลดยอดหนี้ในบัญชี		(Hair	cut)	หรือการตัดหนี้สูญ	โดยต้องไม่เกิน
สำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้	สำาหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง ไม่เกิน	500	ล้านบาท ไม่เกิน	500	ล้านบาท

6.2.	พิจารณาอนุมัติการรับชำาระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีการลดยอดหนี้ในบัญชี	(Hair	cut)	หรือการตัดหนี้สูญ	สำาหรับลูกค้า
และ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกอันดับความเสี่ยง ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุกระดับวงเงิน

	7.	พิจารณาทบทวนและอนุมัติการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกค้าทุกระดับวงเงิน
	8.	ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ	 เพ่ือให้วงเงินสินเชื่อนั้นอยู	่

ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร
	9.	กำาหนด	ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมสำาหรบัสนิเชือ่แต่ละราย	ทกุระดบัวงเงนิ
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	10.	พจิารณาอนมุตักิารเกนิวงเงิน	PSR	Passive	Excess	ของลูกค้า
ทุกระดับวงเงิน

	11.	พิจารณาอนุมัติขายสินทรัพย์รอการขาย	ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานที่
สำาหรับดำาเนนิธรุกจิ	หรอืสำาหรบัพนกังาน	และลกูจ้างของธนาคาร		
ที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รวมแล้วไม่เกิน	50	ล้านบาท	

	12.	พิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ	 เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการ
ขายที่ธนาคารได้รับมาจากการตีโอนทรัพย์	 ชำาระหนี้หรือที่ได้
จากการประมลูจากการขายทอดตลาด	โดยรวมถงึการพจิารณา
อนุมัติราคาขาย	วิธีการขายและเงื่อนไขการชำาระเงิน	และการ
ขายสินทรัพย์	 รอการขายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขายรวมกันแล้วไม่เกิน	
500	ล้านบาท

13.	 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารเพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อ	 การลงทุน	 และการรับ

ชำาระหนีห้รอืปรบัปรงุโครงสร้างหนีท้ัง้ไม่มหีรอืมกีารลดยอดหนี้
ในบญัช	ี(Hair	cut)	หรอื	การตดัหนีส้ญู	(ถ้าม)ี	โดยต้องไม่เกนิ
สำารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้	 สำาหรับลูกค้าและหรือกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีวงเงนิรวมท้ังสิน้	ไม่เกนิเพดานวงเงนิสงูสดุตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย	รวมถึงการดำาเนินการ	ใดๆ	เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินรอการขาย	และ

14.	เรื่องอื่นๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 Board	
Risk	Committee		

หมายเหตุ	วงเงินรวมทั้งสิ้น หมายถึง วงเงินให้สินเชื่อและ/หรือวงเงินภาระ
ผูกผันและ/หรือเงินลงทุน ส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า หรือภาระเงิน

ต้นรวมดอกเบีย้ค้างรบัและ/หรอืภาระผกูพนั คงค้างและ/หรอืภาระเงนิลงทนุ

รวมกันแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

ครอบคลุมถึง	:	กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

9. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย	ประกอบด้วย	

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	ประธานสำารอง

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

หรือ	นางสาวศศิมา	ทองสมัคร หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย

4.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ

5.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านปฏิบัติการ
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

6.	นายประภาส	ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น	กรรมการ

7.	นางสาวดุษณี	เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านผลิตภัณฑ์การออม
และที่ปรึกษาการลงทุน

เป็น	กรรมการ

8.	นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

เป็น	กรรมการ

9.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น	กรรมการ
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10.	ผู้บริหารสูงสุด ผลิตภัณฑ์บัตรและค่าธรรมเนียม เป็น	กรรมการ

11.	นางสาวศริยา	ทวีแสง ผู้อำานวยการอาวุโส	
ผลติภณัฑ์เงนิฝาก	และลกูค้ารายย่อย

เป็น	กรรมการ

12.	นางสาวปิยวรรณ	เธียรพรานนท์ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมการเงินและธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ
และเลขานุการ

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
	 1.	วางกลยทุธ์และแนวคดิเชิงรกุเพือ่ความเตบิโตของธุรกจิรายย่อย	

โดยคำานึงถึงปัจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของธนาคาร	
สถานการณ์การแข่งขัน	และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	2.	วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท้ังระยะกลางและระยะยาว
และการตัดสินใจด้านการลงทุนของสายธุรกิจรายย่อย	 และ
บรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วกบัธรุกจิรายยอ่ย	ซึง่รวมถงึการให้สนิเชือ่	
การเรยีกเกบ็หนี	้การรบัฝากเงนิ	สาขาและการบรกิารของสาขา	
บัตรเครดิต	 ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการธุรกิจราย
ย่อยทกุประเภทและโครงสร้างพืน้ฐานของงานสนบัสนนุ	(ในทีน่ี	้
เรยีกว่า	“ธรุกจิรายย่อย”)	เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการจดัการ

	3.	อนมุตั/ิ	เหน็ชอบ	แผนงาน	งบประมาณ	กลยทุธ์	และการส่งเสรมิ	
การขายต่างๆ	ภายใต้ธุรกิจรายย่อย

	4.	ติดตามผลประกอบการและผลการปฏบิตังิานโดยรวมของธรุกิจ
รายย่อย	โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

4.1.	ผลการดำาเนินงานของธุรกิจรายย่อย	และผลกำาไร/ขาดทุนของ
ธรุกจิรายย่อย	ท้ังในรูปแบบของประเภทผลติภณัฑ์	ลกูค้า	ช่อง
ทางการขาย	และแคมเปญ	โปรโมชั่นต่างๆ	

4.2.	ผลการดำาเนินงานภายใต้แผนการตลาด	 การสร้างแบรนด	์
และการส่งเสริมการขาย	 รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ	์	
และ	การออกแบบผลิตภัณฑ์

4.3.	การปฏบิตังิานของหน่วยงานด้านปฏบัิติการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เช่น	 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ,	ระยะเวลาการปฏิบัติการ	และอื่นๆ

4.4.	ความเสีย่งต่างๆทีม่ผีลกระทบกบัธรุกจิรายย่อย	เช่น	ความเสีย่ง
ด้านสินเชื่อ,	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	เป็นต้น	

4.5.	อัตรากำาลังภายใต้ธุรกิจรายย่อย	รวมทั้งปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น
	5.	อนุมัติให้ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อย	และผู้บริหารสูงสุด

สายการเงนิมีอำานาจอนมุตัโิครงสร้างและนโยบายผลตอบแทน
การขาย*	 สำาหรับพนักงานธนาคาร	 เช่น	 กำาหนดเงื่อนไขใน
การจ่ายผลตอบแทน,	 อัตราผลตอบแทน	 เป็นต้น	 รวมถึง	
การเปล่ียนแปลงใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและนโยบาย	
ผลตอบแทนใหม่	 หรือที่ใช้อยู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกิน		

0.5	ล้านบาท	กรณทีีเ่กนิ	0.5	ล้านบาท	ต้องเสนอคณะกรรมการ	
ธุรกิจรายย่อย	

	6.	อนุมัติให้ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ	ผู้บริหารสูงสุด
สายการเงนิมอีำานาจอนมุตัแิผนการตลาดใหม่,	แผนการกระตุน้
ยอดขาย	และสือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์เพ่ือการกระตุน้การขาย	
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง**	(ยกเว้น	การอนมุตัท่ีิเก่ียวข้องกับ
ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมต่างๆ)	ทัง้น้ี	ต้องไม่เกนิ	0.5	ล้านบาท		
กรณทีีเ่กิน	0.5	ล้านบาท	ต้องเสนอคณะกรรมการธรุกจิรายย่อย	

	7.	อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ	 และประธานกรรมการของบริษัท
ในเครือมีอำานาจอนุมัติโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทนการ
ขาย*สำาหรับพนักงานของบริษัทในเครือน้ันๆ	 รวมทั้งมีอำานาจ
อนุมัติแผนการตลาดใหม่,	 แผนการกระตุ้นยอดขาย	 และส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการขาย	 รวมทั้งค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้อง**	ทั้งนี้	ต้องไม่เกิน	0.5	ล้านบาทและนำาเสนอ
เพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป	
กรณีที่เกิน	0.5	ล้านบาท	ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจราย
ย่อยเพื่อขออนุมัติ	

	8.	ดแูลงานอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ	หรอื	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	

ผลตอบแทนการขาย	(Incentive)*	คอื	รปูแบบการจ่ายผลตอบแทน
ให้กับพนักงานของธนาคาร	(พนักงานขายและพนักงานขายอิสระ)	
ในรปูแบบของเงนิสดหรอืทรพัย์สนิประเภทอ่ืน	เช่น	ทองคำา	รวมทัง้
ผลตอบแทนอื่นๆที่ต้องนำามาคำานวณภาษี	เช่น	โปรแกรมท่องเที่ยว	
เป็นต้น	ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน

หมายเหต ุในกรณทีีไ่ด้รบัการอนมุตัผิลตอบแทนการขายไม่เกนิ 0.5 ล้านบาท  

แต่หากในภายหลงั ผลตอบแทนการขายท่ีเกดิขึน้จรงิมมีลูค่าเกนิ 0.5 ล้านบาท  

ต้องน�าเสนอเพื่อทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

เพื่อการกระตุ้นการขาย ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการตลาดในการส่งเสริม 

การขาย และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ลกูค้า/ บญัชใีหม่ ทัง้นี ้ไม่รวมถงึค่าใช้จ่าย 

การตลาดท่ีเกดิขึน้เป็นประจ�าจากการด�าเนนิงาน เช่น ค่าเอกสารการตลาด, 

โบรชัวร์, แผ่นพับ, welcome pack, lounge และอื่นๆ เป็นต้น
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10. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	ประกอบด้วย	

1.	นายสุภัค		ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	ประธานสำารอง
และกรรมการ	

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

	 นายรัฐพล	จุฑางกูร หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมความเสี่ยงด้านสินทรัพย์
และหนี้สิน

เป็น	กรรมการสำารอง

	 นายสมชาย	ยงกฤตยา หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมความเสี่ยงด้านตลาด

เป็น	กรรมการสำารอง

4.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ	

	 นางพรรณี	ดีศิลปะกิจ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการสำารอง

5.	นายตัน	คีท	จิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านกลยุทธ์

เป็น	กรรมการ

6.	นายสุธีร์	โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารเงิน

เป็น	กรรมการ

	 นายเพา	จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รองสายบริหารเงิน

เป็น	กรรมการสำารอง

	 นางสาวพนาวรรณ	วงศ์อัครากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านบริหารโครงสร้างการเงิน
และตลาดเงิน

เป็น	กรรมการสำารอง

7.	นายพรชัย	ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการ

	 นางสาวสมจิตรา	ธนะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านบริหารจัดการธุรกิจ

เป็น	กรรมการสำารอง

8.	ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ เป็น	กรรมการ					

	 นายชัชวาลย์	อภิญญาอนันต์ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ด้านพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
พาณิชย์ธนกิจ

เป็น	กรรมการสำารอง
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	9.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ

	 	 นางสาวศริยา	ทวีแสง ผู้อำานวยการอาวุโส	
ทีมผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และลูกค้ารายย่อย

เป็น	กรรมการสำารอง

	10.	นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์
ธุรกิจต่างประเทศ

เป็น	กรรมการสำารอง

	11.	นายรัฐพล	จุฑางกูร หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมความเสี่ยงด้านสินทรัพย์
และหนี้สิน

เป็น	เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถปุระสงค์ของคณะกรรมการบรหิารสินทรพัย์และหนีส้นิ	ต้องดแูล	
และจัดการความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน	 ซึ่งครอบคลุมถึง	
รายละเอียดในงบดุลของธนาคารทั้งหมด	และรวมถึง:-
	 1.	ดูแลให้หน่วยธุรกิจต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

ธนาคาร	 และควบคุมดูแลในเชิงรุก	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัจจัย	
ความเสีย่งทีส่ำาคญัในการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น	(การจดัสรร	
เงินทุน	และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	รวมถึงความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

	2.	ดแูลความเสีย่งด้านสนิทรพัย์และหนีส้นิทัง้หมดยงัคงอยูภ่ายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ซึ่งถูกกำาหนดโดยคณะกรรมการ

ธนาคาร	หรอืคณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย	–	คณะกรรมการ		
Board	Risk	Committee	(BRC)

	3.	ทบทวน	และเห็นชอบ	กลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาอย่างเหมาะสม	เพื่อ
ตอบสนองกับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นใหม่	
ในโครงสร้างการลงทุนของธนาคาร

	4.	ทบทวนกรอบ	Fund	Transfer	Pricing	(FTP)	และกลไกต่างๆ	
เพื่อให้มั่นใจว่า	 ทุกหน่วยธุรกิจสอดคล้อง	 และจูงใจ	 ตาม
วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ต่างๆ	และความเสี่ยงที่ยอมรับได้	และ

	5.	ทบทวนผลของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 (Net	 Interest	 Income	
(NII)	วิเคราะห์	และประเมินถึงผลกระทบของปัจจัยที่เป็นไป
ได้ต่อความผันผวนของรายได้

11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 	
คณะกรรมการ	IT	Strategic	Planning	Committee	ประกอบด้วย

	1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

	2.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	ประธานสำารอง

	3.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านปฏิบัติการ	
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

	4.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่
	 	 หรือผู้แทนจากสายบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

	5.	นายอดิศร	เสริมชัยวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ	

	 	 หรือ	นางสมจิตร	ชื่นชมชาติ ผู้อำานวยการอาวุโส	
บริหารและสนับสนุนการขาย
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	6.	นางสาววินิตา	กิมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส	
ฝ่ายบริหารข้อมูลและรายงาน

เป็น	กรรมการ

	7.	นายเทพกร	ศิริธนะวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านเทคโนโลยี

เป็น	กรรมการ
และเลชานุการ

	8.	นายบุญเกียรติ	เอกวานิช ผู้อำานวยการ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็น	ที่ปรึกษา

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	กำาหนดแผนงานด้าน	 IT	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 จัดลำาดับ

ความสำาคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากร	 งบประมาณ	
และอัตรากำาลัง

	2.	กำาหนดแผนกลยทุธด์า้น	IT	เพือ่สนบัสนนุแผนยทุธศ์าสตรข์อง
องค์กร	

	3.	พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยี	 การจัดหา	
และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

	4.	กำาหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบ
เทคโนโลยีและระเบียบปฏิบัติ	เช่น	นโยบายความปลอดภัยด้าน	IT,		
นโยบายการใช	้IT,	การบรหิารความเส่ียงการปฏบัิตงิานดา้น	IT	

	5.	อนุมัติ	 ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคาร
ที่เกี่ยวกับด้าน	IT

	6.	ควบคุมประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 และประเมินผลการบริการ	
ด้าน	IT	

	7.	ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน	IT	แต่ละโครงการ	ให้เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ที่กำาหนด

	8.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	หรือคณะทำางาน	ตามที่เห็นสมควร	
เพื่อดำาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

	9.	อนุมัติโครงการ	 IT	 ที่มีมูลค่าเกินกว่า	 1	 ล้านบาท	 แต่ไม่ถึง		
100	ล้านบาท

10.	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบโครงการ	IT	ที่มีมูลค่าเกินกว่า	
100	ล้านบาท	

	11.	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการ	IT	ด้วยวิธีพิเศษ	
	12.	อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสำาหรับโครงการ	 1Platform	R	 1.1		

ที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า	 24	 ล้านริงกิต	 และ	 R	 2.0	 ท่ีมีมูลค่า	

ไม่เกินกว่า	2.467	ล้านริงกิต	รวมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น	
26.467	ล้านริงกิต	

13.	 ใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิโครงการ	1Platform	โดยการใหก้าร
สนับสนุนจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

14.	พิจารณาและอนุมัติรวมถึงตัดสินใจในด้านกลยุทธ์	 แนวทาง
การดำาเนินงาน	ระยะเวลา	ทรัพยากร	บุคลากร	เงินลงทุนและ	
งบประมาณสำาหรับโครงการ	1Platform

15.	ตรวจสอบสถานะและอนุมัติการส่งมอบงานของโครงการ		
1Platform	ในแต่ละช่วงเวลา

16.	ให้คำาแนะนำาการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

17.	 พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ดำาเนินงานของ
โครงการ

18.	ตรวจสอบการปฏิบัติและโครงสร้างการบริหารโครงการ		
1Platform	ให้เป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลของธนาคาร

19.	ตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางด้าน	IT	ที่มีความเร่งด่วนทางธุรกิจ
20.	ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบระหว่างโครงการ	IT
21.	พจิารณารายงาน	Post	Implementation	Review	(PIR)	สำาหรบั	

โครงการที่นำาขึ้นใช้แล้ว	 เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการ	
มีประสิทธิภาพและงานที่ส่งมอบเป็นไปตาม	Business	Case

22.	จัดลำาดับความสำาคัญและตรวจสอบสถานะของโครงการ	 IT		
ว่าเป็นไปตาม	Service	Level	Agreement	(SLA)

23.	แต่งตั้งคณะทำางาน	Pre-ITSPC	Review	Team	เพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง	และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร	Business	
Case	ก่อนที่จะนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ	ITSPC.

ครอบคลุมถึง	:	กลุ่มธุรกิจของธนาคาร																																	
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12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
คณะกรรมการ	Market	Risk	Committee	Thailand	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เป็น	ประธาน

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	กรรมการ

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

4.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางพรรณี	ดีศิลปกิจ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการสำารอง

5.	นางสาวจิตตวดี	แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางวิมลรัตน์	เสรีนิยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบรรษัทธุรกิจ

เป็น	กรรมการสำารอง	

6.	นางฐิตะวัฒน์		โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น	กรรมการ

7.	นางสาวสุมาลี	บุญอนันต์ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ
บริหารเงิน

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางสาวพัชรินทร์	แสงเลิศศิลปชัย หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

เป็น	กรรมการสำารอง

8.	นายสมชาย	ยงกฤตยา หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

เป็น	กรรมการ

9.	ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง เป็น	เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	ประเมินข้อเสนอของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ

เงินของธนาคาร	 ในการรับประกันการจัดจำาหน่ายตราสารหน้ี
และตราสารทุน	 ทั้งในตลาดแรก	 ตลาดรอง	 และนอกตลาด	
(อันเป็นผลจากการซื้อและควบรวมกิจการ)	ดังนี้

	 •	 การรับประกนัการจดัจำาหน่ายหุน้สามญัต่อประชาชนโดยทัว่ไป
ครัง้แรก	(IPO)	หุน้สามญัเพิม่ทนุ	และการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ		
(Rights	 Issues)	 ในกรณีที่รับประกันการจัดจำาหน่ายในส่วน

ที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว	 รวมทั้งการรับ
ประกันการจัดจำาหน่ายตราสารหนี้หรือการรับซื้อตราสารหนี้
เพื่อจัดจำาหน่ายในลักษณะ	Bought	Deal

	 •	 การเสนอขายหุน้สามญัเดมิให้กบันกัลงทนุแบบ	Block	Placement		
ในตลาดรอง	 และดูแลให้การกำาหนดราคาในข้อเสนอการจัด
จำาหน่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	 มีมาตรการ
สำาหรับรองรับความเสี่ยงในกรณีตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
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ตรงกันข้าม	 และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดที่จะ
ช่วยอำานวยให้ข้อเสนอขายตราสารหนี้และตราสารทุนประสบ
ความสำาเร็จ

	2.	อนุมัติในการรับประกันการจัดจำาหน่ายตราสารหนี้ในวงเงิน	
ไม่เกิน	500	ล้านบาท	ในตลาดแรก	โดยตราสารหนี้ดังกล่าว	
จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตำ่ากว่า	A-

	3.	ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	
การรับประกันการจัดจำาหน่ายตราสารหนี้	 หรือการเสนอซื้อ
ตราสารหนี้เพื่อจัดจำาหน่ายในลักษณะ	Bought	Deal

	4.	ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร	เพือ่พจิารณาอนมุตักิาร

ถือครองตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ	Market	Making	
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

	 •	 เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้รับประกันการจัดจำาหน่าย
	 •	 ภายใน	90	วันนับจากวันที่ออกตราสาร	ปริมาณการถือครอง	

ตราสารหน้ีจะต้องอยู ่ภายในปริมาณท่ีได ้รับอนุมัติจาก	
คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร

	 •	 หลัง	 90	 วันนับจากวันท่ีออกตราสาร	 ปริมาณการถือครอง
ตราสารหน้ีจะต้องไม่เกินร้อยละ	 15	 ของยอดการรับประกัน
การจัดจำาหน่าย	 ทั้งน้ี	 ต้องอยู่ภายในเพดานสำาหรับ	 Market	
Making	Portfolio

ครอบคลุมถึง:	กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	

13. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายประภาส	ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านสื่อสารองค์กร

เป็น	ประธานสำารอง

3.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ

4.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายธุรกิจรายย่อย

เป็น	กรรมการ

5.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็น	กรรมการ

6.	นางสาวสุนิษฐา	ยอดชีวัน หัวหน้าทีม	
ทีมประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เพื่อสังคม

เป็น	เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
	 1.	กำาหนดทิศทาง	 และแนวทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจของธนาคาร	

เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ	 brand	 ของ
กลุ่มธุรกิจ	และสถานะของกลุ่มธุรกิจ	ตลอดจนธุรกิจและการ
ตลาดทั้งหมด

	2.	ทบทวนและอนุมัติแผนการตลาดทั้งหมด	 รวมถึงรายการ	
ส่งเสริมการตลาดของ	ATL	และ	BTL	ทั้งหมด

	3.	เตรียมการเบื้องต้นด้วยความเอาใจใส่ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั่วไป
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่อสื่อต่างๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	และ

	4.	ทบทวนและอนุมัติวิธีปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารภายใน	
ภายนอก	และสื่อต่างๆ	ทั้งหมด

ครอบคลุมถึง	:	กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
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14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	ประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

เป็น	กรรมการ
และประธานสำารอง

	 หรือ	นางพรรณี	ดีศิลปกิจ หัวหน้าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่

เป็น	กรรมการสำารอง

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นางสาวสุชาดา	โภคทรัพย์ ผู้อำานวยการอาวุโส	
ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต
และระบบบริหารความเสี่ยง

เป็น	กรรมการสำารอง

4.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านปฏิบัติการ	
รักษาการผู้บริหารสูงสุด
สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นายปิยะวัฒน์	จิระพงษ์สุวรรณ ผู้อำานวยการอาวุโส	
ด้านวิศวกรรมธุรกิจ

เป็น	กรรมการสำารอง

5.	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ฝ่ายกำากับการปฏบัติงาน

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นายสิระพงศ์	ไชยเตชพัฒน์ หัวหน้าส่วนกำากับด้านธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และด้านธุรกิจหลักทรัพย์

เป็น	กรรมการสำารอง	

6.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านปฏิบัติการ

เป็น	กรรมการ

	 หรือ	นายฐิติ	ศุภมณี ผู้อำานวยการอาวุโส	
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ

เป็น	กรรมการสำารอง

7.	นายตัน	คีท	จิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านกลยุทธ์

เป็น	กรรมการ

8.	ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง เป็น	เลขานุการ

	
ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร	:	นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านตรวจสอบภายใน		
	 	 นายบุญส่ง	เตชะกฤตาธิกุล	ผู้อำานวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม	:		 	 ผู้บริหารสูงสุดสายงาน/ด้านงานซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์	 (Product	Sponsor)	และจะเข้าร่วมประชุมเมื่อมีการ	
	 	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	เท่านั้น	
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อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.	พิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 (“ผลิตภัณฑ์”)	 ของธนาคาร	

ซีไอเอ็มบีไทย	หรือ	ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่	3	ที่ธนาคารจะนำา
มาขาย	ดังนี้

1.1.	ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน	(Treasury	Products)
		 	 พจิารณาให้ความเหน็ชอบผลติภณัฑ์ใหม่	การทบทวนผลติภัณฑ์

ประจำาปี	หรือ	การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บริหารเงินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

1.2.	ผลิตภัณฑ์	Non-Treasury	Products
	 	 อนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่	หรือ	การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ในปัจจบัุนและทำาให้ระดบัความเสีย่งของผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยสำาคัญ

1.3.	ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่	3	ที่จะนำามาขายในธนาคาร
	 	 อนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่	 หรือ	 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของ

บุคคลที่	 3	 ที่มีอยู่ในปัจจุบันและทำาให้ระดับความเส่ียงของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

	2.	พิจารณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 หรือ	
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่	 3	ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะ
นำามาขาย	ดังนี้

	 	 ให้ความเหน็ชอบผลิตภัณฑ์ใหม่	หรอื	การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์	
ของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	รวมทัง้ผลติภณัฑ์ของบคุคล
ที่	3	ที่มีอยู่ในปัจจุบันและทำาให้ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	 ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมัติ

	3.	บุคคลที่	3	ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะนำา
ผลิตภัณฑ์มาขาย

	 	 ให้ความเห็นชอบบุคคลท่ี	 3	 (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	 จำากัด	 และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคาร)	 ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	
Board	Risk	Committee	พิจารณา

	4.	พิจารณาความสามารถในการแข่งขันและความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 ตลอดจนดูแลให้ธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีทรัพยากรเพียงพอและ
เหมาะสมในการออกผลิตภัณฑ์	

	5.	พิจารณาและดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่
เพียงพอและเหมาะสม	และมีกระบวนการ/ระเบียบงานในการ
จดัการและควบคุมความเสีย่งของผลิตภัณฑ์น้ันๆ	ก่อนการออก
ผลิตภัณฑ์

	6.	พิจารณารายได้ของผลิตภัณฑ์	และ	ต้นทุนและผลตอบแทนว่า
สมเหตุสมผล

	7.	พิจารณากระบวนการการปฏิบัติงานว่าธนาคารและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 มีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม	 หรือ		
มีความจำาเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการออก
ผลิตภัณฑ์ได้

	8.	อนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน/ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	หรอื	การปรบัปรงุกระบวนการปฏิบัตงิาน/ระบบงาน	
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ของธนาคาร	รวมทัง้งบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร	จำานวนไม่เกิน	5	ล้านบาท		
สำาหรับรองรับการออกผลิตภัณฑ์

	9.	ทบทวนและประเมนิผล	หลงัจากการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร		
บุคคลที่	 3	 และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 พร้อมทั้งให้	
คำาแนะนำาในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ครอบคลุมถึง	 :	 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	 (ตามความ
เหมาะสม)

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

1.	นายบุญรัตน์	ชื่นอุระจิตร ประธาน

2.	นางสาวจิตริณี	ตันสกุล กรรมการ

3.	นายอำานวย	เทศศิริ กรรมการ

4.	นายเฉลิมพล	เดชาฤทธิ์ กรรมการ

5.	นายสุวัฒน์	ฮีมินกูล กรรมการ

6.	เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เลขานุการ
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ชุดที่	2	ประกอบด้วย

1.	นางสาวอภิญญา	ปัญจจิตติ ประธาน

2.	นายธาดา	โพธิวิหค กรรมการ

3.	นายวงศ์เกษม	การถนัด กรรมการ

4.	นางสาวสิริพร	สิริสิงห์ กรรมการ

5.	นายนวพันธ์	ตัณฑดิลก กรรมการ

6.	เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  		
คณะกรรมการพจิารณาสินเช่ือระดบั	3	มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดบั	2	ในการดำาเนนิการใดๆ	เกีย่วกับธรุกรรม
ด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร	โดยมีอำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 1.	พิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ	 เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการก่อภาระผูกพันสำาหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า	 ที่มีวงเงินรวม	

ทั้งสิ้นดังนี้	

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกระดับความเสี่ยง ไม่เกิน	150	ล้านบาท ไม่เกิน	150	ล้านบาท

	2.	ให้ความเห็นก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติในการดำาเนินการใดๆเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ให้ต่อผู้ถือหุ้น	
รายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	(Related	Parties)	ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกระดับความเสี่ยง ไม่เกิน	150	ล้านบาท ไม่เกิน	150	ล้านบาท

	3.	ดูแลการให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	และตามนโยบายการให้สินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร

	4.	พจิารณาอนมัุตกิารดำาเนนิการใดๆเกีย่วกบัหนีท่ี้มปัีญหา	รวมถงึหนีท้ีม่ปัีญหาทีธ่นาคารได้มาจากการ	ซือ้หนี	้และพิจารณาทบทวนการ
การจัดชั้นหนี้	 การตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการรับชำาระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งไม่มีหรือ	
มีการลดยอดหนี้ในบัญชี	(Hair	cut)	หรือการตัดหนี้สูญ	(ถ้ามี)	โดยต้องไม่เกินสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้	สำาหรับลูกค้าและ
กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นดังนี้

อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า 
(ไม่รวมวงเงิน DSR)

วงเงินรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า
(เฉพาะวงเงิน DSR)

ทุกระดับความเสี่ยง ไม่เกิน	150	ล้านบาท ไม่เกิน	150	ล้านบาท

	5.	ประเมนิความเหมาะสมของผลตอบแทนกบัระดบัความเสีย่งในการพิจารณาอนุมัตวิงเงนิสนิเชือ่เพ่ือให้วงเงนิสนิเชือ่น้ันอยูภ่ายใต้ระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร
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	6.	กำาหนด	 ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอันดับความเสี่ยงที่ประเมิน
โดยธนาคารให้เหมาะสมสำาหรับสินเชื่อแต่ละราย

	7.	ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน	 สินเชื่อ	 การรับชำาระ
หนี้หรือและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีและมีการลดยอด
หนี้ในบัญชี	(Hair	cut)	หรือการตัดหนี้สูญ	(ถ้ามี)	โดยต้องไม่
เกินสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้	 สำาหรับลูกค้าและ/หรือ

กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	150	ล้านบาท
	8.	ดำาเนนิการต่างๆ	ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดับ	2	

กำาหนด

หมายเหตุ วงเงินรวมทั้งสิ้น หมายถึง วงเงินให้สินเชื่อและ/หรือวงเงนิภาระ
ผูกผันและ/หรือเงินลงทุน ส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า หรือภาระ 

เงินต้นรวมดอกเบ้ียค้างรับและ/หรือภาระผูกพันคงค้างและ/หรือภาระ 

เงินลงทุนรวมกันแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

16. คณะทำางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา
คณะทำางานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหาประกอบด้วย

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็น	ประธาน

2.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารความเสี่ยง

เป็น	ประธานสำารอง	

3.	นายสุรชัย	จิตต์รัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายสนับสนุนธุรกิจ

เป็น	คณะทำางาน	

	 หรือ	นายเฉลิมพล	เดชาฤทธิ์ หัวหน้าทีมอาวุโส	
ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

4.	ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ เป็น	คณะทำางาน

	 หรือ	นายณัฐ	หาญภักดี Senior	Vice	President	
งานบริหารคุณภาพสินทรัพย์	
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ

5.	นางวิมลรัตน์	เสรีนิยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบรรษัทธุรกิจ

เป็น	คณะทำางาน

	 หรือ	นางจิตตวดี	แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ	
และบริหารความเสี่ยง

6.	นางฐิตะวัฒน์	โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็น	คณะทำางาน

7.	เจ้าหน้าที่	ทีมเลขานุการ	คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็น	เลขานุการ
ที่ประชุม	

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  					
คณะทำางานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน	
ให้คำาแนะนำาและกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา
ซึ่งรวมถึง

•	 การแก้ไขหนี้
•	 การปรับโครงสร้างหนี้

•	 การรับชำาระหนี้	การลดยอดหนี้	(Hair	Cut)
•	 การตัดหนี้สูญ	(Write	Off)
•	 การดำาเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน	
•	 อื่นๆ	ตามที่เห็นสมควรและได้รับมอบหมายจาก
	 คณะกรรมการจัดการ
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	
ในปี	2558	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย:ครั้ง

ลำาดับ

รายช่ือกรรมการ
(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/

จำานวนครั้งที่ประชุม)

(1)
คณะ

กรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะ

กรรมการ
กำาหนด

ค่าตอบแทน 
สรรหา และ
การกำากับ

ดูแลกิจการ

(4)
คณะ

กรรมการ 
Board Risk 
Commitee

(5)
คณะ

กรรมการ
จัดการ

(6)
คณะ

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

(7)
คณะ

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง
ด้านเครดิต

(8)
คณะ

กรรมการ
พิจารณา
สินเชื่อ
ระดับ 2

1 ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง 11/12 - 11/11 - - - - -

2 นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	 9/12 17/17 - - - - - -

3 นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค	 8/12 - 9/11 4/9 - - - -

4 ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม	 12/12 15/17 11/11 - - - - -

5 นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย 11/12 13/17 - - - - - -

6 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์ 12/12 - - 9/9 - - - -

7 นายเคนนี	คิม 7/12 - - 7/9 - - - -

8 นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น 10/12 - - 9/9 - - - -

9 นายสุภัค	ศิวะรักษ์ 12/12 - - 8/9 48/48 16/16 9/12 31/52

ลำาดับ

รายช่ือกรรมการ
(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/

จำานวนครั้งที่ประชุม)

 (9)
คณะ

กรรมการ 
ธุรกิจ

รายย่อย

(10)
คณะ

กรรมการ
บริหาร

สินทรัพย์
และหนี้สิน

(11)
คณะ

กรรมการ
IT Strate-

gic
Planning

  (12)
คณะ

กรรมการ
Market 

Risk  
Com-
mittee 

Thailand

(13)
คณะ

กรรมการ
การตลาด

และ
การติดต่อ 

ส่ือสาร

(14)
คณะ

กรรมการ
พิจารณา
การออก

ผลิตภัณฑ์
ของ

ธนาคาร

(15)
คณะ

ทำางาน
บริหาร

จัดการหนี้      
ที่มีปัญหา

(16)
การเข้าร่วม
การประชุม
ผู้ถือหุ้น

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

2 นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	 - - - - - - - 1/1

3 นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค	 - - - - - - - 0/1

4 ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม	 - - - - - - - 1/1

5 นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย/1 - - - - - - - 1/1

6 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์ - - - - - - - 1/1

7 นายเคนนี	คิม/2 - - - - - - - 1/1

8 นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น - - - - - - - 1/1

9 นายสุภัค	ศิวะรักษ์ 14/16 15/16 11/11 19/20 2/2 11/12 11/11 1/1
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หมายเหตุ

/1  ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2559 มมีติรบัทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของนางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั  

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

/2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของนายเคนนี คิม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป	
	 		 	
ฉ. การสรรหาผู้บริหาร
ในรอบปี	2558	ธนาคารได้มีการสรรหาผู้บริหารของธนาคารเพือ่บรรจใุนตำาแหน่งงานทีว่่างลงโดยได้มกีารสรรหาผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	
ประสบการณ์	ความชำานาญ	และทกัษะเฉพาะด้านตรงตามตำาแหน่งงาน	และความรบัผดิชอบ	อกีทัง้ยงัต้องเป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิาน	
ให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร		ในการสรรหาผู้บริหารดังกล่าว	ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์	แล้วจึงเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการใน
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป

1. คณะผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	มกราคม	2559	ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร	มีดังนี้

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์/1 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายสนับสนุนธุรกิจ

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารความเสี่ยง			

4.	นายพรชัย	ปัทมิมทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจขนาดใหญ่

5.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจรายย่อย

6.	นายสุธีร์	โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารเงิน

7.	นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านตรวจสอบภายใน	

8.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว/2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

	9.	นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์/3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์	ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริหารสูงสุด	สายบริหารธุรกรรมการเงิน

10.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์/4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านปฏิบัติการ	
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบัติการ

11.	นายตัน	คีท	จิน/5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านกลยุทธ์

12.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

13.	นายประภาส	ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านสื่อสารองค์กร

14.	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ		
/1    ท่ีประชมุคณะกรรมการเมือ่วันที ่26 ตุลาคม 2558 มมีติต่ออายกุารเป็นพนกังานของนายสรุชยั จติตรตัน์เสนย์ี  ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและต�าแหน่ง รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

/2 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนาย เจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน  

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
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/3 ทีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 มมีตแิต่งตัง้นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการตลาดและบรหิารผลติภณัฑ์ธรุกจิต่างประเทศ 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบริหารธุรกรรมการเงิน  มีผลตั้งแต่วันทึ่ 12 มกราคม  2559

/4 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนางสิริพร อ�าพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ ให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการผู้บริหารสูงสุด

สายสารสนเทศและปฏิบัติการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 12  มกราคม 2559   

/5 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่  29 กันยายน 2558  มีมติแต่งตั้งนายตัน คีท จิน ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ผูบ้รหิารระดับสงูต้ังแต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป	และผูบ้รหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	ของธนาคาร	
ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารที่กำาหนดโดย	ก.ล.ต.	มีจำานวน	9	คน	ดังนี้

1.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายสุรชัย	จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายสนับสนุนกิจ

3.	นางปนุท	ณ	เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารความเสี่ยง

4.	นายพรชัย	ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจขนาดใหญ่

5.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจรายย่อย

6.	นายสุธีร์	โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารเงิน

7.	นายเพา	จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	รองสายบริหารเงิน

8.	นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านตรวจสอบภายใน

9.	นางสาววินิตา	กิมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส	
ฝ่ายบริหารข้อมูลและรายงานด้านการเงิน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	เป็นกรรมการ
บริหารโดยตำาแหน่งและมีอำานาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการเห็น
สมควร	โดยรวมถึงอำานาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.	ดำาเนนิงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยุทธ์	และเป้า

หมายที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนดไว้
	2.	ติดตามและรายงานสภาวะธรุกจิ	ฐานะของธนาคาร	เสนอแนะ

ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
	3.	พิจารณาและกลั่นกรองการดำาเนินงานทางธุรกิจ	 รวมทั้งมี

อำานาจอนุมัติตามระเบียบที่กำาหนดไว้
	4.	ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 ของธนาคาร	 อาทิ	

การเงิน	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	งานปฏิบัติ
การ	และงานทรัพยากรบุคคล

	5.	เป็นตัวแทนธนาคาร	ตลอดจนมอีำานาจมอบหมายในการตดิต่อ
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ	

	6.	ดแูลให้การสือ่สารกบัสาธารณชน	ผู้ถอืหุน้	ลกูค้า	และพนักงาน
เป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร

	7.	พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อยทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการ

	8.	นำาหลักบริหารโดยธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558		
2.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
ก.	ค่าตอบแทนกรรมการ	
ในรายงานน้ี	 จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบาย	
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการและ	
ผูบ้รหิารแต่ละคน	ในปี	2558	ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
ประกอบด้วย	ค่าเบีย้ประชมุและค่ารบัรองในฐานะกรรมการธนาคาร	
และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย		
รวมทั้งสิ้น	 10,504,000	 บาท	 (ปี	 2557	 :	 8,564,000	 บาท)	
มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร	 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	

6,136,000	บาท	(ปี	2557	:	4,856,000	บาท)
	2.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	1,824,000	บาท	

(ปี	2557	:	1,764,000	บาท)
	3.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 สรรหา	 และ

การกำากับดูแลกิจการ	จำานวน	1,104,000	บาท	(ปี	2557	:	
1,104,000	บาท)

	4.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	Board	Risk	Committee	จำานวน	
1,320,000	บาท	(ปี	2557	:	840,000	บาท)									
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หน่วย	:	บาท

	  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	  คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง ธนาคาร ตรวจสอบ

กำาหนดค่า
ตอบแทน สรรหา 

และการกำากับดูแล
กิจการ

Board Risk 
Committee

1.	ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง ประธานกรรมการ 2,000,000 - - -

2.	นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ รองประธานกรรมการ 	968,000	 864,000 - -

3.	นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค/1 กรรมการอิสระ	 	528,000	 - 624,000 360,000

4.	ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม กรรมการอิสระ 	528,000	 480,000 480,000 -

5.	นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ 	528,000	 480,000 - -

6.	นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ 	528,000	 - - 480,000

7.	นายเคนนี	คิม/2/3 กรรมการ 					-		 - - -

8.	นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น กรรมการ 528,000 - - 480,000

9.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์/4 กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

528,000	 - - -

รวมค่าตอบแทน 6,136,000 1,824,000 1,104,000 1,320,000

หมายเหตุ

/1 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากต�าแหน่งคณะกรรมการ Board Risk Committee ของนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 

/2 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากต�าแหน่งคณะกรรมการธนาคารของนาย เคนนี คิม โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

/3  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank นายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารและในคณกรรมการชุดย่อย

/4 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ข.		ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง		
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำาหนดแนวทางการประเมินผลงาน
ของฝ่ายจัดการ	เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบำาเหน็จประจำาปี	โดย
คำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาว	มาประกอบการ
พิจารณาประเมินผลเงินบำาเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน
หรอืลกูจ้างของธนาคาร	หรอืบคุคลใดทีท่ำากจิการให้กบัธนาคาร	โดย
คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ทีเ่หมาะสม	
ในการจ่าย	โดยจ่ายให้แก่ผู้ทำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้	ตามที่
ฝ่ายจัดการนำาเสนอ	ในปี	2558	ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือนของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือ	
ผูซ่ึ้งดำารงตำาแหน่งเทยีบเท่า	และผู้บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ		
จำานวน	10	คน	ตามนยิามผูบ้รหิารของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั	

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(สำานกังาน	ก.ล.ต.)	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้		
75.05	ล้านบาท	และจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการ	
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจำานวน	36	คน	ตามนิยามผู้บริหารของธนาคาร	
แห่งประเทศไทย	(ธปท.)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	195.67	ล้านบาท		
	
2.2		ค่าตอบแทนอื่น
ในปี	 2558	 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก	่
ผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปหรอืผูซ้ึง่ดำารงตำาแหน่ง
เทียบเท่า	และผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	จำานวน	9	คน		
ตามนิยามผู้บริหารของสำานักงาน	ก.ล.ต.	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3.75	
ล้านบาท	 และสมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	จำานวน	36	คน	ตามนิยามผู้บริหาร
ของ	ธปท.	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9.55	ล้านบาท
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
ณ	วันที่	31	มกราคม	2559

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.	ดาโต๊ะ	โรเบิร์ต	แชบ	เด๊า	เม็ง
	 อายุ	64	ปี
	 ประธานกรรมการ
	 กรรมการ	และประธานสำารอง
	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	
	 และการกำากับดูแลกิจการ

	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	5	พฤศจิกายน	2551

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

ประวัติการอบรม
-	International	Advisory	Panel	
	 (17	มกราคม	2558)
-	World	Capital	Markets	Symposium		
	 2015	(3-4	กันยายน	2558)
-	CIMB	Annual	Management	Summit		
	 (20-21	พฤศจิกายน	2558)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2539	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน
2555	-	ปัจจุบัน
ก.ค.	2558	-
ปัจจุบัน
ส.ค.	2558	-
ปัจจุบัน
พ.ย.	2558	-
ปัจจุบัน

Director
Chairman
Director
Chairman	/	Director

Trustee

Chairman	/	Director

RC	Capital	Sdn	Bhd
Tanjong	PLC.
Yu	Cai	Foundation
CIMB	Investment	Bank	
Bhd
CIMB	Foundation

CIMB	-	Principal	Asset	
Management	Bhd.

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2549	-	
ก.พ.	2558
2549	-	
ก.พ.	2558
2548	-	2557

2542	-	2549

2536	-	2542

Non-Executive	Director

Adviser

Director

Executive	Director

Chief	Executive	Officer

CIMB	Group	Holdings	
Berhad
CIMB	Investment	Bank	
Berhad
CIMB	Securities	International	
Pte	Ltd.
CIMB	Investment	Bank	
Berhad
CIMB	Investment	Bank	
Berhad
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2.	นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ
	 อายุ	69	ปี
	 รองประธานกรรมการ
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	24	กันยายน	2552

-		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)	
	 รุ่นที่	30/2553	(ปี	2553)
-		Director	Certification	Program	(DCP)
		(ปี	2550)		บริษัทจดทะเบียนในตลาด	
	 หลักทรัพย์ฯ	

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558	-	ปัจจุบัน
2557	-ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัท

บมจ.เจเอเอส	แอสเซ็ท
บมจ.	เวิลด์คอร์ปอเรชั่น

บมจ.	ศรีสวัสด์ิ	พาวเวอร์	1979

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554	-	ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557	-	2558

2555	-	2557
2549	-	2557

2550	-	2552

2549	-	2551

ส.ค.	2549	-
ต.ค.	2549
2548	-	2551

2546	-	2550
2546	-	2549

2541	-	2549

รองประธานกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	
ที่ปรึกษาคณะบริหาร	

กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	
กรรมการในคณะกรรมการ	
,ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการ	

กรรมการในคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี	
กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ในคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ	

บมจ.	ไทยศรีประกันภัย

บจ.	สแกนอินเตอร์	
บจ.	ไตรคอร์	เอาท์ซอสซิ่ง	
(ประเทศไทย)
บลจ.	ทหารไทย	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ราชกรีฑาสโมสร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	
คูเปอร์ส
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

3.	นางวาทนันทน์		พีเทอร์สิค
	 อายุ	55	ปี
			กรรมการอิสระ
	 กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
	 สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	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)	
-	Certificate,	Singapore	Institute	of		
	 Directors	course	:	Role	of	Directors

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ PTT	Global	Chemical	PCL

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ม.ค.	2559	-	
ปัจจุบัน
ม.ค.	2559	-	
ปัจจุบัน
ม.ค.	2559	-	
ปัจจุบัน
ก.พ.	2558	-
ปัจจุบัน
ก.ย.	2557	-	
ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ
และกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	
กรรมการ

กรรมการ

TPG	Star	SF	Pte	Ltd	

TPG	Growth	SF	Pte	Ltd	

TPG	Growth	III	Asia
Internet	Holdings	Pte	Ltd
TE	Asia	Healthcare	
Advisory	Pte	Ltd.
TE	Asia	Healthcare	Partners	
Pte	Ltd.
CIMB	Group	Holdings	
Berhad
Asia	Capital	Advisory	
PTE	Ltd
Lien	Centre	for	Social	
Innovation	Singapore	
Management	University

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 -ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558 Senior	Adviser/Consultant TPG	Capital	Asia
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

4.	ดาโต๊ะ	ชารานิ	บิน	อิบราฮิม
		 อายุ	66	ปี
	 กรรมการอิสระ
			กรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
	 สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	20	มกราคม	2552

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

ประวัติการอบรม
-	World	Capital	Markets	Symposium,		
	 Malaysia	(กันยายน	2558)
-	Affin	Hwang	Asset	Management		
	 Investment	Forum	2015,	Malaysia		
	 (มิถุนายน	2558)
-	IDFR	(Institute	of	Diplomacy	and		
	 Foreign	Relations)	Lecture	Series		
	 3/2015	themed	“China’s	One	Belt,	
	 One	Road	Initiative:	Strategic	
	 Implications,	Regional	Responses”,		
	 Malaysia	(มิถุนายน	2558)
-	ASEAN	Game	Changer	Forum,	
	 Singapore	(กันยายน	2557)
-	CIMB	Group	on	the	6th	Regional		
	 Compliance,	Audit	&	Risk	(CAR)	
	 Summit,	Malaysia	(มิถุนายน	2557)
-	28th	Asia-Pacific	Roundtable	(APR),		
	 Malaysia	(มิถุนายน	2557)
-	June	2013:	CIMB	Group	on	5th			
	 Regional	Compliance,	Audit	&	Risk		
	 (CAR)	Conference,	Indonesia	
	 (มิถุนายน	2556)
-	Director	Certification	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	(สิงหาคม	2552)	
-	“Corporate	Governance”	by		
	 PriceWaterhouseCoopers,	Malaysia			
	 (สิงหาคม	2552)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ส.ค.	2558-
ปัจจุบัน
ก.ย.	2553	–	
ปัจจุบัน

ก.ย.	2553	-	
ปัจจุบัน

Director

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

CIMB	Bank	PCL,	Vietnam

CIMB	Bank	PCL,	Cambodia

Dragon	Group	International	
Limited	(DGI),	Singapore

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/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 / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

5.	นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์
	 อายุ	66	ปี
	 กรรมการ	(มีอำานาจลงนามผูกพัน)
	 กรรมการ	และประธานสำารอง
	 คณะกรรมการ	Board	Risk	Committee

		 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	11	เมษายน	2557		

-	Doctor	of	Engineering	Industrial,	
	 Lamar	University,	U.S.A.
-	M.Eng	(Industrial	Engineering),		 	
	 Lamar	University,	U.S.A.
-	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต		
	 (วิศวกรรมเครื่องกล)		 	 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
-	Stanford	Executive	Program,		 	
	 Stanford	University,	U.S.A.	
	 (ปี	2536)
-	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 	
	 ภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	12	
	 (วปรอ.	4212)	วิทยาลัยป้องกัน	 	
	 ราชอาณาจักร		
-	หลักสูตร	DCP	42/2004,	
	 FND	9/004,	RCC	10/2010	และ		 	
	 NCGC	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 	
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

บจ.	เอิร์ทกรีน
บจ.	บ้านหมี่	กรีน
บจ.	พนม	กรีน
บจ.	ระยอง	กรีน
บจก.	แอดวานซ์	
แอดเวอร์ไทซิ่ง	เทคโนโลยี
บจก.	กรีน	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง
บจก.	กรีน	เอ็นเนอยี่	เอเชีย	
กรุ๊ป

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557

2552	-	2557

2551	-	2552

2546	-	2550

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ	
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
กลุ่มธุรกิจสำารวจผลิตและ
ก๊าซธรรมชาติ	

บจ.	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่	
รีซอร์สเซส
บจ.	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด
บมจ.	ปตท.

บมจ.	ปตท.
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6.	นางสาวเซรีน่า	ตัน	เหม่	ชเว็น
	 อายุ	37	ปี
	 กรรมการ
	 กรรมการ	คณะกรรมการ	Board	Risk		
	 Committee
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	6	พฤษภาคม		2557

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Massachusetts		
	 Institute	of	Technology,	สหรัฐอเมริกา	
-	ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	
	 การบัญชีและการเงิน	
	 Macquarie	University	ซิดนีย์	ออสเตรเลีย	
-	ประกาศนียบัตร	7th	Form	Bursary		-		
	 (เศรษฐศาสตร์	สถิติ	ภาษาอังกฤษ			
	 ประวัติศาสตร์),	Aranui	High	School,		
	 Christchurch	นิวซีแลนด์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

Director

Director

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

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

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

ต.ค.	2548	-	
มี.ค.	2549
ธ.ค.	2546	-	
ก.พ.	2548
เม.ย.	2554	-	
ธ.ค.	2546

Principal

Senior	Vice	President,	
Office	of	the	Chairman/
CEO
Vice	President

Associate

Senior	Analyst

Olivant	Advisors	(Seconded	
from	Khazanah),	Singapore
Lippo	Bank	Tbk	(Seconded	
from	Khazanah),	Jakarta,	
Indonesia
Credit	Cards	Group	Head

Boston	Consulting	Group,	
Kuala	Lumpur,	Malaysia
FIG	Specialist,	McKinsey	
&	Company,	Kuala	Lumpur,	
Malaysia
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

7.	ดาโต๊ะ	ลี	ค็อก	ควอน
	 อายุ	50	ปี
	 กรรมการ
	 ประธานคณะกรรมการ	
	 Board	Risk	Committee
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	24	ธันวาคม	2558

-	 Joint	Honors	(First	Class)	Bachelor	
	 of	Business	Administration	&	
	 Economics,	Simon	Fraser	University
-	Master	of	Business	Administration,		
	 Simon	Fraser	University	of	Canada

ประวัติการอบรม
-	Mandatory	Accreditation	Program	For	
	 Directors	of	Public	Listed	Company		
	 (2015)	บริษัทจดทะเบียนในตลาด
	 หลักทรัพย์ฯ	

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน Director CIMB	Group	Holdings	
Berhad

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

Director
Director
Adviser

President

CIMB	Bank	Berhad
Cagamas	Holdings	Berhad
Securities	Commission	
Malaysia
Financial	Markets	
Association	of	Malaysia

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2555-2558

2551-2555

2549-2551

2540-2549

2539-2540

Group	Deputy	CEO	&	
Head	of	Treasury,	Corporate	
Banking	&	Transaction	
Banking
Group	Deputy	CEO	&	
Treasurer
Group	Treasurer

General	Manager	of	
Treasury	&	Debt	Capital	
Markets
Head	of	Risk	Management

CIMB	Group	Holding	
Berhad

CIMB	Group	Holding	
Berhad
CIMB	Group	Holding	
Berhad
CIMB	Investment	Bank

CIMB	Investment	Bank
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554	–	2556

2551	-	2552

2551	-	2552
2546	-	2551

กรรมการ	อนุกรรมการตรวจ
สอบ	และอนุกรรมการสรรหา
และพัฒนาบริษัทจดทะเบียน		
กรรมการ	

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำาเข้าแห่งประเทศไทย
บลจ.	ทหารไทย
บมจ.	ธนาคารทหารไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

8.	นายสุภัค	ศิวะรักษ์
	 อายุ	59	ปี
	 กรรมการ	(มีอำานาจลงนามผูกพัน)
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 ประธานคณะกรรมการจัดการ
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	ด้านเครดิต
	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
	 	ระดับ	2
	 ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
	 ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
	 	และหนี้สิน
	 ประะธานคณะกรรมการ	IT	Strategic	
	 	Planning	Committee
	 ประธานคณะกรรมการ	Market	Risk	
	 	Committee	Thailand
	 ประธานคณะกรรมการการตลาดและ
	 	การติดต่อสื่อสาร
	 ประธานคณะกรรมการโครงการ	
	 	Community	Link	“คอมมิวนิตี้	ลิงค์”
	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออก	
	 	ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	17	มีนาคม	2552

-	ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)		
		University	of	Pennsylvania,	U.S.A.
-		ปริญญาโท	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)		
		Tufts	University,	Massachusetts,	U.S.A.
-		ปริญญาตรี	(เศรษฐศาสตร์	และวรรณคดี	
		ภาษาอังกฤษ)	Georgetown	University,		
	 U.S.A.

ประวัติการอบรม
-		Financial	Institutions	Governance
		Program	(FGP)	Class	3/2554
-		สถาบันวิทยาการตลาดทุน		 	
	 (หลักสูตร	วตท.	รุ่นท่ี	10	มี.ค.-ก.ค.	2553)
-		วิทยาป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)			
	 รุ่น	2550	
-		Directors	Certification	Program	(DCP)
	 (2549)	
-	Directors	Accreditation	Program	(DAP)
	 (2548)
-	หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและ	 	
	 สถาบันการเงิน	(FINEX	IV)	(2536)	

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557	-	ปัจจุบัน

2556	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	อนุกรรมการ
ตรวจสอบ	และอนุกรรมกา
รบรรษัทภิบาลและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	
ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บจ.	บริหารสินทรัพย์	สาทร

การถือหุ้นในธนาคาร

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

9.	 รศ.ดร.	อิสมาแอ	อาลี
	 อายุ	65	ปี
	 ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	1	สิงหาคม	2554

-	ประกาศณียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรเสริมสร้าง	
	 สังคมสันติสุข	สถาบันพระปกเกล้า
-	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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2557	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน

ประธาน
กรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยและประธานฝ่าย
กิจการฮาลาล

มูลนิธิเพื่อเด็กกำาพร้า
คณะกรรมการอิสลามแห่ง
ประเทศไทย

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553	-	2554
2551	-	2553

2550	-	2554

2549	-	2553

2545	-	2553

ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล
หัวหน้าคณะ
กรรมการ	

Associate	Professor	of	
Islamic	Law	

หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา

กรรมการ

ผู้แทนฮัจย์ไทย	
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

114 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)	รายงานประจำาปี 2558 โครงสร้างการจัดการของธนาคาร 



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

10.	ดร.	มะรอนิง	สาแลมิง	
	 อายุ	50	ปี
	 ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558	-	ปัจจุบัน
2556	-	2557	

2555	-	2557

2554	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน

2549	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

\2559	-	ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองเลขาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการที่ปรึกษา	
Shariah	
คณะที่ปรึกษาและคณะทำางาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก		

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท		

อาจารยป์ระจำาแผนกกฎหมาย
อิสลาม	

ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะกรรมการพัฒนา
กิจการฮัจย์	พ.ศ.	2559

ท่านจุฬาราชมนตรี
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	
ฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ตามคำาสั่งแต่งตั้งของศูนย์
อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
สหกรณ์บีนา	จำากัด

ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
วิทยาเขตปัตตานี		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
วิทยาเขตปัตตานี		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		
วิทยาลัยอิสลามศึกษา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี
คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2552	-	2557

2553	-	2554

2552	-	2553

2551	-	2553

2550	-	2554

2554	-	2556

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

คณะกรรมการ	

คณะทำางานศึกษารูปแบบและ
วิธีการดำาเนินงาน	(Model)	
คณะทำางานพัฒนาการใช้
กฎหมายอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	

คณะกรรมการสนับสนุนการ
ดำาเนินกิจการกองทุนซะกาต		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สถาบันการเงินชุมชนในระบบ
อิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้		
สถาบันการเงินชุมชนในระบบ
อิสลาม
ตามคำาสั่งคณะอนุกรรมการ
นโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี

ในคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา	
เขต	1
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.	นายสุรชัย		จิตตรัตน์เสนีย์/1
	 อายุ	65	ปี
	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สายสนับสนุนธุรกิจ
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	1	มกราคม	2558

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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548	-	ปัจจุบัน

ธ.ค.	2557	-	
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

บจ.	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส

บบส.	สาทร	

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548	-	2553

ก.พ.	2557	-	
เม.ย	2558

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บจ.	เวิลด์ลีส

บจ.	ซีที	คอลล์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2.	นางปนุท		ณ	เชียงใหม่
	 อายุ	59	ปี
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สายบริหารความเสี่ยง

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	1	กรกฎาคม	2552

-	Master	of	Science	Business	(Marketing),		
	 University	of	Wisconsin-	Madison
-	Master	of	Business	Administration		
	 (Finance	&	Management),	University	
	 of	Wisconsin-Madison
-	ปริญญาตรี	ครุศาสตร์บัณฑิต	
	 (จิตวิทยาการศึกษา)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
ประวัติการอบรม
-	Financial	Institutions	Governance	
	 Program		(FGP)	Class	3/2554
-	Senior	Credit	Workshop	by	OMEGA,		
	 สิงหาคม	2013,	สิงหาคม	2015

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

ประวัติคณะกรรมการจัดการ
ณ	วันที่	31	มกราคม	2559
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

3.	นายพรชัย	ปัทมินทร
	 อายุ	43	ปี
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สายธุรกิจขนาดใหญ่
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1	กันยายน	2556

-	ปริญญาตรี	(สาขาบัญชี)		 	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
-	AFS	Scholarship	Student	
	 Exchange	Program	

ประวัติการอบรม																																															
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
	 รุ่น	73/2551

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่	2	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานสถาบันธนกิจ	
กรรมการผู้จัดการ	

บมจ.	ธนาคารธนชาต

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด	(ไทย)
บจ.หลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	
(ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

4.	นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์		
	 อายุ	49	ปี
			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สายธุรกิจรายย่อย

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	11	กันยายน	2555

-	 MBA,	สถาบันบัณฑิต
	 บริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
-		ปริญญาตรี	
	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ประวัติการอบรม	
-	 2548	Director	Certification		 	
	 Program	
-	 Advanced	Management	
	 Program,	Oxford		University
-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	 (วตท.)	รุ่นที่	1

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บล.หลักทรัพย์จัดการกองทุน	
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553	-	2555

2550	-	2553

2545	-	2550

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
เครือข่ายสาขาและบริการ	
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
สายผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และการลงทุน	
กรรมการผู้อำานวยการ	

บมจ.	ธนาคาร	ยูโอบี

บมจ.	ธนาคาร	ไทย	พาณิชย์	

บลจ.	ไทยพาณิชย์	
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

5.	นายสุธีร์		โล้วโสภณกุล	
	 อายุ	55	ปี							
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหารเงิน
	
	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1	เมษายน	2554	

-		ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒน	บริหารศาสตร์	
-		ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม
-	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
-		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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

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

กรรมการ
	
กรรมการ

บจ.	หลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6.	นายเจสัน	ลีออง	ก๊อก	ยิว
	 อายุ	43	ปี
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 และรักษาการผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2559

-	 Bachelor	in	Economics,	
	 Macquarie	University,	Australia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2551	-	ปัจจุบัน	 Director,	Group	Finance CIMB	Bank

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2548	-	2551
2543	-	2548
2535	-	2543

Accounting	Department
Manager
Manager

Bangkok	Bank	PCL.
PwC/IBM
Deloitte
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

7.	นายณรงค์	เลิศลักขณาวงศ์	
	 อายุ	57	ปี	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
	 ต่างประเทศ	และรักษาการผู้บริหารสูงสุด
	 สายบริหารธุรกรรมการเงิน
	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	12	มกราคม	2559

-	Business	Administration,
	 Bangkok	Commercial	Campus

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2542	-	2557 ผู้อำานวยการฝ่ายต่างประเทศ Sumitomo	Mitsui	
Banking	Corp

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

8.	นางสิริพร	อำาพันวงษ์
	 อายุ	59	ปี		
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 ด้านปฏิบัติการ	
	 และรักษาการผู้บริหารสูงสุด	 	
	 สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่	12	มกราคม	2559

-	 Master	of	Arts	
	 IOWA	States	University
-	 รัฐศาสตรบัณฑิต
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																						

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2556	-	ปัจจุบัน

2554	-	2556

2551	-	2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
ด้านปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ปฏิบัติการบัตรเครดิต	และ
ติดตามทวงหนี้บัตรเครดิต		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ฝ่ายปฏิบัติการ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	จำากัด				
(มหาชน)
บริษัท	อยุธยา	
แคปปิตอลเซอร์วิสเซส	จำากัด				
																		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

9.	นางกนกไพ	วงศ์สถิตย์พร
	 อายุ	43	ปี
			ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	1	กุมภาพันธ์	2558

-	MBA,	Business	Management	
	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	B.B.A,	MIS/Finance	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
-	CPP/Potential,	MBTI	Certification	
	 Programme	(2556)
-	CPP/Potential,	MBTI	Type	and	
	 Coaching	(2556)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2555	-2557

2554

2548	-	2554

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ	ผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

บมจ.	เอฟดับบลิวดี	
ประกันชีวิต
ธนาคาร	เอชเอสบีซี

ธนาคาร	เอชเอสบีซี

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

10.	นายประภาส	ทองสุข
	 อายุ	52	ปี
			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ด้านสื่อสารองค์กร

	 วันทีได้รับแต่งตั้งวันที่	1	เมษายน	2553

-		MBA	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
-		ปริญญาตรี	(ครุศาสตร์บัณฑิต)	
			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2547	-	2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสื่อสารการตลาด

บมจ.	บัตรกรุงไทย
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

11.	นายตัน	คีท	จิน	
	 อายุ	41	ปี
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ด้านกลยุทธ์

	 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่	1	ตุลาคม	2558

•	MBA	(Merit),	University	of	Bath,		
	 United	Kingdom,	2003
•	Bachelor	of	Engineering	
	 (1st	Class	Honours),	
	 University	College	London,	
	 United	Kingdom,	1997

ประวัติการอบรม
•	CIMB-INSEAD	Executive	Development		
	 Programme,	Cohort	4

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2556-2558
2554-2556

2549-2554

2548-2549

2540-2548

General	Manager
Portfolio	Management	

Lead
Programme	Lead	with	
specialization	in	areas	of	
Corporate	Banking,	SME	
Banking,	Treasury,	Finance,	
Risk	Management,	IT	and	
Operations	

Specialist

Team	Leader	(various	
discipline)

CIMB	Bank,	London	Branch
Private	Equity	–	Portfolio	
Management	(CIMB	Group)
CASA	Enhancement	
Programme	(CIMB	Niaga)
Regional	CASA	Taskforce	
(CIMB	Group)
Bank-wide	Business	
Turnaround	(CIMB	Thai)
Single	Largest	Big-Bang	
Bank	Merger	in	ASEAN	
(Bank	Niaga	–	Bank	Lippo	
Merger)
Cross-Border	Synergy	
Programme	(CIMB	Group	–	
Bank	of	Yingkou,	China)
Cross-Border	Synergy	
Programme	(CIMB	Group	–	
Bank	Niaga)
Fastest	Bank	Merger	in	
Malaysia	(BCB	–	Southern	
Bank	Merger)
Bank	Negara	Malaysia	
(Central	Bank	of	Malaysia)
Accenture	Malaysia
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

12.	นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ
	 อายุ	55	ปี
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
		 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	22	มิถุนายน	2554
	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 และเลขานุการบริษัท
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	21	กรกฎาคม	2551

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

ประวัติการอบรม
-		อบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้
-		มาตรการป้อมปรามการเก็งกำาไรค่าเงินบาท
-		Tone	at	the	Top
-		หลักสูตร	พรบ.	การประกอบธุรกิจข้อมูล		
		 เครดิต
-		Financial	Institution	Governance	
	 Program,	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน	
	 กรรมการบริษัทไทย
-		กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำาหรับ		
	 เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์		
	 และตลาดหลักทรัพย์ใหม่	
	 โดยคณะนิติศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-		ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ	
		 ธนาคารพาณิชย์	โดยคณะนิติศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Company		
	 Secretary	Program	โดยสมาคม
	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ	
	 หลักทรัพย์	สำาหรับผู้รับผิดชอบสูงสุด	
	 ในหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	
	 โดยสมาคมธนาคารไทย	และสมาคม	
	 สถาบันการศึกษาการธนาคารและ
	 การเงินไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2551	-	2553 กรรมการ บจ.	บริหารสินทรัพย์	สาทร

	

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

13.	นางสาวสิริพร	สนั่นไพเราะ
	 อายุ	51	ปี
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ด้านตรวจสอบภายใน
	 วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่	1	กรกฎาคม	2558

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

ประวัติการอบรม
-		CIMB-INSEAD	Leadership	Program
-		CIA	Preparation	สมาคมผู้ตรวจสอบ	
	 ภายใน	แห่งประเทศไทย
-		Certified	Professional	Internal	Auditor		
	 (CPlA)	สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
	 แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

- - -

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558
-	โดยตนเอง	-ไม่มี-
-	โดยคู่สมรส	หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
-ไม่มี-

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2550	-	2551

2549	-	2550

ผู้อำานวยการอาวุโส	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	
Senior	Audit	Manager,	
Group	Internal	Audit	

บมจ.	ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด	(ไทย)
บมจ.	ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด	
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เพือ่ให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากบัดแูลกจิการ	ในปี	2558	
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ดำาเนินการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ	 พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ	
นอกจากนี	้คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคารสำาหรบักรรมการและพนักงาน
ของธนาคาร	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยสรปุ	บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีส่ำาคญัของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากบัดแูลกิจการ	ประกอบด้วย
1.		คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งต่างๆ	 และกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ	

ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ	เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

2.		พิจารณาการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ

3.		จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเทียบกับเปา้หมายและหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน	และนำาเสนอผลการประเมนิตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

4.		ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของพนักงานธนาคาร	 และนำาเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติ

5.		ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร	 สำาหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร	 เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ	

6.		อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
เป็นประจำาทุกปี	เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 สรรหา	 และการกำากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในปี	 2558	 มีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล	 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	 และ
ผลประกอบการของธนาคารแล้ว

(นางวาทนันทน์	พีเทอร์สิค)
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการก�าหนดค�าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
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ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิติหน้าท่ีตามทีไ่ด้รับมอบหมายภารกจิจากคณะกรรมการธนาคาร	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	ธนาคารปฏบิตัิ
ตามข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งชาตลิาว	และหน่วยงานกำากบัดูแลอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัธนาคารฯ	และเพ่ือให้ม่ันใจว่าธนาคารมรีะบบการบรหิาร
การจดัการตามหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ	เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด

ขอบเขตทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นครอบคลมุงานตรวจสอบภายใน	 รวมถงึงานสอบทานสนิเชือ่	 และงานการกำากบัการปฏบิตังิานของ
กลุม่ธนาคารซไีอเอม็บีไทย	ทัง้นี	้บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย
1.		 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพจิารณาการปฏบิตัติามกฎหมายทัง้ในด้านบญัช	ีการรายงาน	และการบรหิารงานให้เป็นไปตามหลกัการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี
2.		สอบทานการปฏบิตังิานของด้านตรวจสอบภายใน	และฝ่ายกำากบัการปฏบิตังิาน	ได้แก่	พจิารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบและแผนกำากับ

การปฏบิตังิาน	 ความเพยีงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน	 หน้าที่งาน	 ความรู้ความสามารถและความเพียงพอของทรัพยากร
ในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในที่กำาหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติลาว

3.		สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก	 ได้แก่	 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก	 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ี และข้อสงสยั
เกี่ยวกับการลาออกหรือการให้ออก	ตลอดจนความเที่ยงธรรม	ผลการปฏิบัติงาน	และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก

4.		พจิารณาข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากผูต้รวจการจากหน่วยงานกำากับดแูลต่างๆ	ด้านตรวจสอบภายใน	ส่วนสอบทานสนิเชือ่	ฝ่ายกำากบั
การปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชีภายนอก	เพื่อสั่งการและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

5.		ควบคมุดแูลให้มกีารจดัทำารายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและทนัเวลาตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปรวมถงึมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

6.		ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการของธนาคาร	 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นครั้งคราว	 เพื่อรับทราบข้อสังเกตและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละสองครั้ง

จากการปฏิบัติภารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า
รายงานการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน	 เชื่อถือได้	 และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป	 การบริหารความเส่ียง	 ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร	 การกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
ทางการ	 และกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบนั้น	 มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

(นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารต�อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ	ธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีไทย	จำากดั	(มหาชน)	และ	บรษิทัย่อย	และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	และตามมาตรฐานการ
บญัชีสากลโดยเลือกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตั	ิอย่างสมำา่เสมอ	ใช้ดลุพนิจิอย่างระมดัระวงัและใช้ประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการ
จดัทำา	มกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญั	อย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	รวมทัง้การปฏบิตัติามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มแีละดำารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพ่ือให้มัน่ใจ	ได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลู
ทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	
หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี	้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงิน	และระบบควบคุมภายใน	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเช่ือมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

(นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์)	 (นายสุภัค	ศิวะรักษ์)
กรรมการ							 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผ ู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารของธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีไทย	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และของเฉพาะ
ของธนาคาร	 ซีไอเอ็มบี	 ไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร	งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร	 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
ธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี	ซ่ึงกำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบัิติตามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ	เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบ	รวมถงึการประเมนิ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิ
การนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร	
ซีไอเอ็มบ	ีไทย	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และของเฉพาะของธนาคาร	ซไีอเอม็บ	ีไทย	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2558	
และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะธนาคาร	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร	สำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อโนทัย	ลีกิจวัฒนะ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3442	
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
กรุงเทพมหานคร	
26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559
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วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
งบการเง�นรวมและ
งบการเง�นเฉพาะธนาคาร



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสด 2,397,196,928 3,989,621,938 3,328,748,596 2,395,111,405 3,987,736,777 3,324,656,939

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 14,292,801,636 6,522,689,913 33,555,652,005 14,229,670,008 6,453,199,978 33,509,102,456

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 8 25,581,046,242 10,803,916,302 9,100,647,662 25,581,046,242 10,803,916,302 9,100,647,662

เงินลงทุนสุทธิ 9 54,891,019,817 55,253,273,115 53,324,961,980 54,891,019,817 55,253,273,115 53,324,961,980

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 9 - - 10,523,242 1,324,920,707 1,324,920,707 1,335,443,948

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 10

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 203,552,832,710 194,610,261,270 175,844,355,534 196,736,743,351 188,334,023,282 168,952,844,988

ดอกเบี้ยค้างรับ 520,569,785 455,304,547 453,532,902 524,470,027 459,212,620 462,586,736

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

และดอกเบี้ยค้างรับ 204,073,402,495 195,065,565,817 176,297,888,436 197,261,213,378 188,793,235,902 169,415,431,724

หัก รายได้รอตัดบัญชี (4,945,478,647) (4,642,328,361) (4,757,282,848) (90,837,521) (163,150,115) (255,170,649)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (6,730,530,954) (5,979,008,801) (5,263,612,956) (6,572,231,944) (5,447,517,156) (4,913,545,914)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

โครงสร้างหนี้ 12 (55,383,987) (68,351,237) (33,422,083) (55,383,987) (68,351,237) (33,422,083)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 192,342,008,907 184,375,877,418 166,243,570,549 190,542,759,926 183,114,217,394 164,213,293,078

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 41,017,884 68,889,332 57,650,960 41,017,884 68,889,332 57,650,960

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13 1,194,255,368 1,826,291,636 1,706,018,723 1,109,004,276 1,582,424,466 1,597,877,173

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 2,769,718,388 3,071,759,407 3,349,094,004 2,714,361,639 3,002,336,396 3,264,147,293

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 15 378,987,475 361,802,153 343,053,368 373,090,594 355,963,642 337,319,600

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 1,040,358,204 957,064,866 1,058,985,442 862,314,440 752,636,225 926,435,691

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 48 - 3,572,457,936 3,572,457,936 - 3,572,457,936 3,572,457,936

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 17 9,692,983,893 3,365,142,396 4,020,544,901 9,533,185,948 3,196,065,790 3,806,401,726 

รวมสินทรัพย์ 304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368 303,597,502,886 273,468,038,060 278,370,396,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ           กรรมการ     
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18 170,217,136,926 183,894,650,541 152,132,672,386 170,502,086,949 184,105,739,854 152,272,534,436

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 20,018,416,948 18,304,766,777 44,866,261,855 19,994,416,948 18,230,366,777 44,241,461,855

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 320,768,448 344,291,120 504,867,176 320,768,448 344,291,120 504,867,176

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรม 20 16,039,533,025 7,693,132,792 5,856,747,052 16,039,533,025 7,693,132,792 5,856,747,052

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 8 25,682,672,770 10,396,602,437 9,651,786,057 25,682,672,770 10,396,602,437 9,651,786,057

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 21 33,994,659,909 24,512,208,453 37,706,592,055 33,994,659,909 24,512,208,453 37,706,592,055

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,017,884 68,889,332 57,650,960 41,017,884 68,889,332 57,650,960

ประมาณการหนี้สิน 22 1,641,262,617 1,471,525,306 1,452,563,027 1,578,957,438 1,420,434,528 1,415,445,317

หนี้สินอื่น 23 9,557,915,819 4,892,161,996 5,653,090,246 9,126,765,983 4,556,103,564 5,281,074,920

รวมหนี้สิน 277,513,384,346 251,578,228,754 257,882,230,814 277,280,879,354 251,327,768,857 256,988,159,828

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 13,705,170,716 13,705,170,716

หุน้สามัญ 21,084,878,025 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013

หุน้สามัญ 26,105,495,608 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 13,052,747,804 13,052,747,804

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุน้สามัญ 24,774,731,679 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 12,387,365,840 12,387,365,840

หุน้สามัญ 21,084,878,025 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,712,665,258 3,867,738,430 3,867,738,430 5,712,665,258 3,867,738,430 3,867,738,430

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 25 720,704,664 887,619,600 884,659,881 737,068,079 899,934,224 892,156,202

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751) - - -

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 26 365,950,000 341,300,000 272,000,000 365,950,000 341,300,000 272,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร 7,964,078,385 6,994,214,366 6,265,594,981 7,113,574,355 6,488,857,536 5,807,902,969

รวมส่วนของเจ้าของ 27,108,010,396 22,590,557,658 21,789,678,554 26,316,623,532 22,140,269,203 21,382,236,614

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368 303,597,502,886 273,468,038,060 278,370,396,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

รายได้ดอกเบี้ย 31 14,620,048,451 13,927,429,582 13,025,701,782 12,460,684,461

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 32 (6,143,023,747) (6,038,723,192) (6,141,335,838) (6,028,333,772)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8,477,024,704 7,888,706,390 6,884,365,944 6,432,350,689

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,734,247,566 1,547,716,018 1,374,889,474 1,236,361,987

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (266,581,243) (208,850,553) (319,343,580) (296,494,840)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 33 1,467,666,323 1,338,865,465 1,055,545,894 939,867,147

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 34 1,819,384,602 1,804,875,080 1,819,384,602 1,804,875,080

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน

 ที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35 (458,154,763) (1,093,726,426) (458,154,763) (1,093,726,426)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 551,005,717 329,535,536 551,005,717 329,535,536

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 37 377,101,198 237,961,382 383,010,621 186,960,038

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 12,234,027,781 10,506,217,427 10,235,158,015 8,599,862,064

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,753,835,420 3,741,535,210 3,236,564,534 3,248,965,426

ค่าตอบแทนกรรมการ 11,080,000 9,260,000 10,744,000 8,804,000

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 1,404,482,827 1,399,493,378 1,277,119,380 1,268,595,392

ค่าภาษีอากร 458,627,188 408,517,126 442,470,291 393,443,378

อื่นๆ 1,499,238,226 1,581,197,029 950,068,015 789,876,300

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 7,127,263,661 7,140,002,743 5,916,966,220 5,709,684,496

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 38 3,770,112,827 2,129,643,339 3,425,200,000 1,702,567,406

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 892,991,795 1,187,610,162

ภาษีเงินได้ 39 (284,169,352) (247,212,868) (185,657,054) (245,916,503)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

(ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12,859,905 240,733,492 12,859,905 240,733,492

ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน

 ในต่างประเทศ 28,964,409 7,337,610 28,964,409 7,337,610

ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์

 ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (25,306,951) (149,627,279) (25,306,951) (149,627,279)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท

 รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,489,409 (18,221,243) 2,489,409 (18,221,243)

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19,006,772 80,222,580 19,006,772 80,222,580

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (125,210,829) (24,262,109) (125,210,829) (24,262,109)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

 หลังออกจากงาน (107,191,305) (72,316,467) (102,130,316) (66,293,589)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท

 รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 46,480,426 19,315,715 45,468,228 18,111,140

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (185,921,708) (77,262,861) (181,872,917) (72,444,558)

รวม (ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น (166,914,936) 2,959,719 (162,866,145) 7,778,022

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

การแบ่งปันก�าไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

ก�าไรต่อหุ้นส�าหรับ
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 41 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.05 0.03 0.04

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,650,992,558 21,084,878,025

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.05 0.03 0.04

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,650,992,558 21,084,878,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

132 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 892,991,795 1,187,610,162

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 497,330,736 518,920,584 470,167,340 494,154,138

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 38 3,770,112,827 2,129,643,339 3,425,200,000 1,702,567,406

ส�ารอง(กลับรายการ)ส�าหรับรายการนอกงบดุล 14,347,673 (90,880,000) 14,347,673 (90,880,000)

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,277,930 7,396,892 10,277,930 7,396,892

ส�ารองจากการประมาณการหนี้สิน 172,221,337 150,899,422 166,067,925 142,690,798

(ก�าไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (96,738,212) 69,486,326 248,119 203,691

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 4,290,484 - 4,290,484 -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (322,857,972) (1,457,976,392) (322,857,972) (1,457,976,392)

(ก�าไร)ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย 468,815,242 591,065,360 (91,006,865) (15,912,856)

(ก�าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (571,459) 22,516,398 (571,459) 22,516,398

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน (728,736,343) (453,705,914) (728,736,343) (453,705,914)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (13,074,954) (3,870,312) (11,486,702) (3,477,968)

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ 9,604,772 - 9,604,772 -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 27,967,972 19,036,757 27,967,972 19,036,757

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า 36,576 2,314,144 36,576 2,314,144

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

 มูลค่ายุติธรรม 35 458,154,763 1,093,726,426 458,154,763 1,093,726,426

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ (14,671,879,227) (13,978,652,436) (13,077,532,558) (12,511,907,316)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,141,242,289 5,110,319,237 5,139,554,380 5,099,929,817

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน (3,922,804,273) (5,033,188,824) (3,613,282,170) (4,761,713,817)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (7,769,716,740) 27,021,999,228 (7,776,075,046) 27,044,939,614

เงินลงทุนเพื่อค้า 965,186,346 3,548,028,199 965,186,346 3,548,028,199

เงินให้สินเชื่อ (12,946,534,144) (21,762,185,863) (10,448,746,321) (20,462,513,058)

ทรัพย์สินรอการขาย 2,065,664,313 1,007,089,896 754,590,140 172,716,286

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 3,486,699,265 - 3,486,699,265 -

สินทรัพย์อื่น (6,180,186,065) 656,115,612 (6,203,974,364) 613,934,470

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก (13,677,513,614) 31,761,978,155 (13,603,652,904) 31,833,205,418

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,713,650,171 (26,561,495,078) 1,764,050,171 (26,011,095,078)

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (23,522,672) (160,576,057) (23,522,672) (160,576,057)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 9,882,271,652 (14,379,308,526) 9,882,271,652 (14,379,308,526)

ประมาณการหนี้สิน (123,010,806) (107,135,789) (124,023,003) (106,708,726)

หนี้สินอื่น 4,254,220,690 (947,076,805) 4,169,679,412 (900,697,858)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (22,275,595,877) (4,955,755,852) (20,770,799,494) (3,569,789,133)

ดอกเบี้ยรับ 12,884,956,736 12,311,195,461 11,290,617,897 10,849,596,102

ดอกเบี้ยจ่าย (5,243,286,425) (5,452,994,418) (5,241,650,019) (5,442,147,607)

ภาษีจ่ายสุทธิ (158,713,168) (58,026,091) (82,567,693) -

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (14,792,638,734) 1,844,419,100 (14,804,399,309) 1,837,659,362

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย (29,765,886,180) (54,106,282,038) (29,765,886,180) (54,106,282,038)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 27,203,327,558 31,109,002,243 27,203,327,558 31,109,002,243

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย 510,978,043 26,015,683,807 510,978,043 26,015,683,807

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด (4,922,649,754) (12,020,896,051) (4,922,649,754) (12,020,896,051)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 6,666,336,490 3,972,000,340 6,666,336,490 3,972,000,340

เงินสดรับจากการช�าระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 20,702,034 48,205,321 20,702,034 48,205,321

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป - (182,610) - (182,610)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 6,927,784 164,902 6,927,784 164,902

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 30,000,000 31,160,601 30,000,000 31,160,601

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 22,540,041 - 22,540,041

เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (152,719,262) (232,063,643) (140,749,076) (223,997,232)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 21,370,934 11,974,809 19,267,618 11,398,972

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (127,149,554) (140,095,981) (125,449,171) (138,631,410)

เงินปันผลรับ 51,830,775 51,222,854 51,830,775 51,222,854

ดอกเบี้ยรับ 1,934,291,399 1,678,324,931 1,934,284,359 1,678,336,020

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,477,360,267 (3,559,240,474) 1,488,920,480 (3,550,274,240)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท พ.ศ. 2558 / บาท พ.ศ. 2557 / บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล  27 (158,136,585) (210,848,780) (158,136,585) (210,848,780)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ - 4,066,540,000 - 4,066,540,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ - (2,500,000,000) - (2,500,000,000)

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 12,802,546,172 11,405,500,000 12,802,546,172 11,405,500,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (4,639,000,000) (10,392,000,000) (4,639,000,000) (10,392,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,689,853,654 - 3,689,853,654 -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,695,263,241 2,369,191,220 11,695,263,241 2,369,191,220

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน

ในต่างประเทศ 27,590,216 6,503,496 27,590,216 6,503,496

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (1,592,425,010) 660,873,342 (1,592,625,372) 663,079,838

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,989,621,938 3,328,748,596 3,987,736,777 3,324,656,939

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,397,196,928 3,989,621,938 2,395,111,405 3,987,736,777

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่มิใช่เงินสด

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเงิน 6,082,109 30,592,954 6,082,109 30,592,954

รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,976,206 125,838,175 60,976,206 125,838,175

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12,859,905 240,733,492 12,859,905 240,733,492

ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 385,340,992 100,700,529 385,340,992 100,700,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 139 ถึง 241 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ เรื่อง หน้า

1 ข้อมูลทั่วไป 139

2 นโยบายการบัญชี 139

3 นโยบายการบัญชีใหม่ 152

4 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 153

5 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน

และการใช้ดุลยพินิจ

155

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 156

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

(สินทรัพย์)

157

8 ตราสารอนุพันธ์ 159

9 เงินลงทุนสุทธิ 161

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 166

11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 174

12 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 177
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1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัท
มหาชนจ�ากดั ซึง่จดัต้ังขึน้ในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมประกอบกิจการ
ธนาคารพาณชิย์ตัง้แต่วนัที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมทีีอ่ยูต่ามที่ 
ได้จดทะเบียนดังนี้

เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพือ่วัตถปุระสงค์ในการรายงานข้อมลูจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษัิท
ย่อยว่ากลุ่มบริษัท โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษัทใหญ่ และมี
บริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม
บริษัท CIMB

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยและ 
ประกอบกจิการในประเทศไทย โดยด�าเนนิธุรกจิหลกัทางด้านธรุกจิ 
ให้เช่าซื้อ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง และธุรกิจติดตามหนี้

ธนาคารได้รับมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) 
เพือ่ใช้ในการจดัตัง้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวยีงจนัทน์ (สาขา 
เวยีงจนัทน์) ในวนัที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2557 และได้เปิดด�าเนินการ 
สาขาเวียงจันทน์ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”)  
ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้ 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การ
แสดงรายการในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน  
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
และงบกระแสเงินสด) ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2558  
เรื่อง “การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์
และบริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ ่มธุรกิจทางการเงิน”  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้จัดท�าขึ้นโดยใช้
เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�าดับต่อไป

การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป
ในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ
การใช้ดลุยพินิจของผูบ้รหิารซ่ึงจดัท�าขึน้ตามกระบวนการในการน�า
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ 
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5

ธนาคารได้จดัท�างบการเงนิเฉพาะธนาคารเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษา
ไทยเป็นหลัก

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่
เกี่ยวข้อง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
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ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14  เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด
  (ปรับปรุง 2557)  เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ 
       มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20  เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

ผู้บริหารประเมินแล้วพบว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระ
ส�าคญัต่องบการเงนิของกลุม่บรษัิท ยกเว้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1  
(ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อก�าหนดให้กิจการจัดกลุ่มรายการท่ี
แสดงอยู่ใน “ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้น
สามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุในภาย
หลงัได้หรอืไม่ มาตรฐานทีป่รบัปรงุนีไ้ม่ได้ระบวุ่ารายการใดจะแสดง
อยู่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญได้แก่ ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณติศาสตร์ประกนัภยั เปลีย่นชือ่เป็น “การวดัมลูค่าใหม่” และต้อง
รับรู้ใน “ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก�าไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรบัรูต้าม
วิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้ ผลกระทบที่เป็นสาระ
ส�าคญัต่อกลุ่มบริษทัอธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการก�าหนด
ค�านิยามของค�าว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ามาใช้แทนหลักการของ
การควบคุมและการจัดท�างบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานน้ีได้ก�าหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจัดท�างบการเงินรวม 
ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของการน�า
หลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก�าหนดใน
การจัดท�างบการเงินรวม หลักการส�าคัญของมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ น้ี คือหากมีอ�านาจควบคุม จะต้องมี 
การจัดท�างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึง
อ�านาจการควบคมุทีเ่หนอืกว่าผูถ้กูลงทนุ ผูล้งทนุได้รบัผลตอบแทน 
ทีผ่นัแปรจากการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในผูถ้กูลงทนุ และมคีวามสามารถ
ในการใช้อ�านาจในผูถ้กูลงทุน ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุง และลดความซ�้าซ้อนของค�านิยามของมูลค่ายุติธรรม โดย
การก�าหนดค�านิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินระหว่างกาลของ
กลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

140 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
       บัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
       การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
       เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
       เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 
       สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน
    ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
       อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
       กิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
  (ปรับปรุง 2557)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
  (ปรับปรุง 2557)  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
  (ปรับปรุง 2557)  (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงิน
       ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  (ปรับปรุง 2557) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมี
ผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้น�ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่งทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ได้ก�าหนดให้มคีวามชดัเจนขึน้เกีย่วกบัการปรบัราคาตามบญัชี 
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับเงิน
สมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงิน
สมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มา
กกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก�าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
กรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 
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1) ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในล�าดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส�าคัญที่ใช้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่งสนิทรพัย์ไม่มี
ตัวตนได้ก�าหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อน
หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และค่าตัดจ�าหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการ
ใช้วิธีการตีราคาใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก�าหนดค�านิยามให้ชัดเจน
ขึ้น ส�าหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์” และ ก�าหนดค�านิยามแยกกัน
ระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ “เงื่อนไขการบริการ”

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่องส่วนงานด�าเนินงาน ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก�าหนด
ให้น�าเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของ
กิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มี
อ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง
มลูค่ายตุธิรรมได้ก�าหนดให้ชดัเจนขึน้ เกีย่วกบัข้อยกเว้นในเรือ่งของ 
การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ใน 
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่39 เรือ่ง การรบัรูแ้ละการวัด 
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 
การประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
      ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
      ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
      เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง การบัญชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
      อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
      ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
  (ปรับปรุง 2558)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  (ปรับปรุง 2558)   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
  (ปรับปรุง 2558)  (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงิน
    ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
  (ปรับปรุง 2558)  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
      เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
      ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
  (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20  เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน  
(ปรับปรุง 2558) 

2.3 การรับรู้รายได้ 
(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มบริษัท
จะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระดอกเบี้ยเกิน
กว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอน 
เกี่ยวกับการช�าระหนี้จะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน และกลุ่ม
บริษัทยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่
ค้างช�าระดังกล่าวที่กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจาก
บัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้าง
หนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น 
ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้ราย
ได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช�าระ
เงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

(ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้จากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดย
ค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินลงทุน 
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เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู ้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
เงินปันผลท�าให้ธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่าย

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้โดยวิธีอัตราผลตอบแทน 
ที่แท้จริงส�าหรับลูกหนี้รายที่มีการจ่ายช�าระในระหว่างงวด ท้ังน้ี 
อัตราผลตอบแทนค�านวณบนพื้นฐานข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ 
จ�านวนเงนิและระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลกูหนีเ้หล่านีใ้นอนาคต  
ข้อสมมติฐานเหล่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจถูก
กระทบและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า

(ค) ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
ก�าไร(ขาดทนุ)จากการขายเงินลงทนุถอืเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ 
วันที่จ่ายช�าระเงิน

(ง) ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�าไร(ขาดทนุ)จากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นราย
ได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส�าคญัของความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิ
รอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว

(จ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
บรษิทัย่อยค�านวณรายได้จากสญัญาเช่าซือ้โดยวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้
จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

(ฉ) รายได้อื่น 
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง

(ข) ค่านายหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอด
ระยะเวลาการผ่อนช�าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ค) ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.5 เงินลงทุน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสยีในกิจการร่วมค้าเป็น 4 ประเภท 
คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด 3. เงิน
ลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภท
ท่ีเหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด
ประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพ่ือค้า คือ เงินลงทุนท่ีลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลัก
ในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 
3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและ
แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น 

(2) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วง
เวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่กรณี
ท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 
เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ใน
เงินลงทุนระยะสั้น

(3) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลา
และผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบ
ก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่จะครบ
ก�าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็
จะแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น

(4) เงนิลงทนุทัว่ไป คอื เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่มตีลาดซือ้ขาย
คล่องรองรับ

การซือ้และขายเงนิลงทุนจะบนัทึกบญัช ีณ วนัท่ีจ่ายช�าระเงนิ ต้นทนุ
ของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดท�ารายการ เงินลงทุนเพื่อ
ค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
ก�าไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับ
รู้รวมอยู่ในก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการก�าไรและรายการ
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการขายเงิน
ลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่
เปล่ียนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดงเป็น
รายการก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ค�านวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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-  มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
จะค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหนี้นั้น 
ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปีตามท่ีได้ประกาศไว้โดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ้
ชนิดอื่น ค�านวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ที่ปราศจาก 
ความเสีย่งปรบัด้วยอตัราความเสีย่งทีเ่หมาะสม

-  มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด 
ค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารทุนน้ันใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินวนัท�าการสดุท้าย
ของปี

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่า 
เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของ 
เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกบันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จ�าหน่าย 
เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (weighted average cost)

2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัซือ้มาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทนุ 
ที่จ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี)  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ในกรณีที่ เงินลงทุนในลูกหนี้ ท่ีรับซื้อได ้มีการท�าสัญญาปรับ 
โครงสร้างหนี้ กลุ่มบริษัทจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็น 
เงินให้สินเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของ 
เงินลงทนุในลกูหนี ้ณ วนัโอนหรอื ณ วนัท�าสัญญาปรบัโครงสร้างหนี้ 

กลุม่บรษิทัพจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัซือ้
โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจ�าหน่ายหลกัประกนัหรอืจาก
ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การกันส�ารองของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.7 เงินลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงินทีไ่ด้รบัจากการโอนลูกหนี้ 
ด้อยคุณภาพให้ บสท.
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ให้บรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย (“บสท.”) โดยมกีองทนุเพือ่การฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) เป็นผู้อาวัล  
ธนาคารถอืเงนิลงทนุดงักล่าวเป็นเงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจน
ครบก�าหนด ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตั๋ว
สัญญาใช้เงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วง 
น�้าหนักของ 5 ธนาคารพาณิชย์ส�าหรับไตรมาสก่อน ธนาคารรับรู้ 
ผลก�าไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเมื่อสิ้นสุด
สัญญา และธนาคารได้รับรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการปันส่วนจาก 
บสท. หรือเมื่อประมาณการได้เป็นที่แน่นอน

2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงทุกกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการควบคุม 
กลุ่มบริษัทมีอ�านาจการควบคุมเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ
มีความสามารถที่จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจาก
การมีอ�านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของ 
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงนิรวมนบัจากวนัทีก่ลุม่บรษิทัสญูเสยีอ�านาจควบคมุ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทน
ที่โอนให้ส�าหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์ทีผู่ซ้ือ้โอนให้และหน้ีสนิทีก่่อขึน้และส่วนได้เสยีในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระ สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจวัดมูลค่าเริ่มแรก
ด้วยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ในการรวมธรุกิจแต่ละครัง้ กลุม่บรษิทั 
วัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตาม
สัดส่วนของหุ้นที่ถือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

หากการรวมธรุกจินัน้ด�าเนนิการส�าเรจ็จากการทยอยซือ้ ส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนจะถูกวัดมูลค่าใหม่
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ โดยผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
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สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทจะต้องโอนให้จะ
ถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  
หรอืรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย
ซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และบนัทกึ
การจ่ายช�าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

กรณทีีม่ลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจ 
ควบคมุในผูถ้กูซือ้ และมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัซือ้ธรุกจิของส่วนได้เสยี 
ในส่วนของผู ้ถือหุ ้นของผู ้ถูกซื้อที่ผู ้ซื้อถืออยู ่ก่อนการวมธุรกิจ 
มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน 
ผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วน
ของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซ้ือท่ีผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเน่ืองจาก 
มีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบก�าไรขาดทุน

กจิการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกจิการ ยอดคงเหลอื และรายการ
ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบาย
การบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท

2.9 เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 
(ก) ส�าหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เงินให้สินเช่ือแสดงตามจ�านวนเงินต้นที่ยังค้างช�าระอยู่ ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูมีไว้เผือ่ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่ได้รบัช�าระหนี ้ค่าเผือ่ 
หนีส้งสยัจะสญูนีจ้ะเพิม่ขึน้ด้วยหนีส้งสยัจะสญูทีส่�ารองเพ่ิมขึน้หรอื
หนีส้ญูได้รบัช�าระคืน และลดลงด้วยหนีส้ญูทีต่ดัจ�าหน่าย และค่าเผือ่ 
หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยฝ่ายบรหิารของธนาคาร ซึง่ประเมนิฐานะ
ลกูหนีแ้ต่ละรายประกอบกบัหลกัเกณฑ์ตามข้อก�าหนดของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธ ์
ระหว่างความเสีย่ง มลูค่าหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและสถานะในปัจจบุนั 
ของลูกหนี้แต่ละราย รวมทั้งความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต่อยอดเงินให้สินเชื่อจนถึงการพิจารณาผลกระทบของ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีต่อความสามารถในการช�าระเงิน
ของลูกหนี้

(ข) ส�าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากลูกหนี้
ตามสัญญาซื้อหักรายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

2.10 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหนี้
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการ การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและ
ส่วนสูญเสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�าระหน้ีด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ถ้ามี) หรือเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างช�าระ) แล้วแต่
ราคาใดจะต�่ากว่า

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใน
การช�าระหน้ี มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลังการปรับ
โครงสร้างหนี้ค�านวณจากมูลคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีจ่ะไดร้ับ
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ (“MLR”) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย 
(“CLR”) ของธนาคาร ณ วันปรับโครงสร้างหนี้

ผลขาดทนุทีเ่กดิจากการปรบัโครงสร้างหน้ี สทุธจิากค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญ บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 
ที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบรษัิทปรบัปรงุค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้
ทกุวนัสิน้ปี โดยการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่า 
จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อขั้นต�่า
ส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเช่ือบุคคล 
รายย่อย (CLR) ของธนาคาร ณ วันสิ้นปี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ทีบ่นัทกึในบญัชหีลงัหกัเงนิส�ารองทีก่นัไว้แล้ว (ถ้าม)ี จะรบัรู้ 
เป็นขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
 
2.11 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย ์สินรอการขายประกอบด ้ วยอสั งหาริมทรัพย ์ และ
สงัหารมิทรพัย์ ซ่ึงแสดงในราคาทุนท่ีได้มาหรอืมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบั 
คืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใด 
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จะต�่ากว่าในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชี 
ของทรพัย์สนิรอการขายมกีารด้อยค่า กลุม่บรษิทัจะรบัรูค่้าเผือ่การ
ด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�านวน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส�านักงาน แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก
ได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ รับรู้เมื่อเริ่มแรก
ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เม่ือต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ 
กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับ
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตีราคาท่ีดิน
และอาคารอยูใ่นส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ ในก�าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จอื่น และรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ หากมูลค่าของส่วนที่
เคยมกีารตรีาคาเพิม่นัน้ลดลงกลุม่บริษัทต้องน�าส่วนท่ีลดลงจากการ
ตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ได้ไม่เกินจ�านวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มไว้ก่อน 
ส�าหรับส่วนที่เกินกว่านั้นจะรับรู้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณจากราคา 
ที่ตีใหม่ (ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) กับ
ค่าเสือ่มราคาทีค่�านวณจากราคาทนุเดมิของสนิทรพัย์ จะถกูโอนจาก 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก�าไรสะสม

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนหรือราคาที่
ตใีหม่ของสนิทรพัย์แต่ละชนดิตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณ
การไว้ของสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี ้ยกเว้นท่ีดนิซึง่ถอืว่าประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์มีไม่จ�ากัด

อาคาร   20 - 40 ปี
อุปกรณ์   5 ปี และ 10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่า 
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณทีีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ราคาตาม
บัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกดิจากการจ�าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังก�าไรสะสม 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ือ้มามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึ
เป็นสนิทรพัย์โดยค�านวณจากต้นทนุในการได้มาและการด�าเนนิการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ 
โดยจะตดัจ�าหน่ายตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะ
เวลา 5 ปี และ 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี 
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึง่กลุม่บรษิทัเป็นผูด้แูล จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ 
ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อก�าหนดทุกข้อดังนี้

•  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท�าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้

•  ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจท่ีจะท�าสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนใหเ้สรจ็สมบรูณ์
และน�ามาใช้ประโยชน์หรือขาย

•  กิจการมีความสามารถที่จะน�าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้
ประโยชน์หรือขาย

•  สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอรน้ั์นใหผ้ลประโยชนท์าง
เศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

•  มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ  
และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน�ามาใชเ้พ่ือท�าใหก้ารพัฒนาเสรจ็ส้ิน 
สมบูรณ์ และน�าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์หรือน�ามา
ขายได้

•  กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ
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ต้นทนุโดยตรงทีร่บัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวม
ถึงต้นทุนพนักงานที่ท�างานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�านวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทนุการพฒันาอืน่ทีไ่ม่เข้าเงือ่นไขเหล่านีจ้ะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่
เกดิขึน้ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านีร้บัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว  
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายจ่ายเพือ่ให้ได้รบัสทิธ ิได้บนัทกึเป็นสนิทรพัย์และตดัจ�าหน่ายโดย
ใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่ 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัด
จ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มี
การตัดจ�าหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึง 
จ�านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกบั
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
แยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความ
เป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

2.15 สิทธิการเช่า
ธนาคารตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อ่ืน 
ตามอายสุญัญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานโดยวธิี 
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
 
2.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสินทรพัย์ซ่ึงผู้ให้เช่าเป็นผู้รบัความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน้ถอืเป็น 
สญัญาเช่าด�าเนนิงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดงักล่าว (สทุธิ
จากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบัจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ซึง่ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า 

การเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสนิและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึก
ในก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพือ่ท�าให้อตัราดอกเบีย้
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ 
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนอ 
งบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทถูกวัด
มลูค่าโดยใช้สกลุเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัทีก่จิการ
ด�าเนนิงานอยู ่(สกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน) งบการเงินรวมแสดง
ในสกลุเงนิบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงนิท่ีใช้ในการด�าเนินงานและสกลุเงินที่
ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือ 
วันท่ีตีราคาหากรายการน้ันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและ
รายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก�าไรหรอืขาดทนุนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็น 
ตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทแสดงภาระภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ วธิกีารบญัชสี�าหรบัตราสาร
อนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการดังนี้
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(ก) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า
กลุม่บรษิทับันทกึภาระจากตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินทีม่ไีว้เพ่ือค้า 
ตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก�าไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กลุม่บรษิทัวัดมลูค่าของตราสารอนพุนัธ์ทีม่ไีว้เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูก
จัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเส่ียงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ี
มกีารป้องกนัความเสีย่งจะถกูบันทกึในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

(2) การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัด
ประเภทและเข้าเงือ่นไขของการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ ก�าไร
หรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทันทีใน 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ มูลค่าทีส่ะสมในส่วนของเจ้าของจะถกู
โอนไปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 
ต่างประเทศ
การป้องกนัความเสีย่งในเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ใช้การบนัทกึบญัชเีหมอืนกบัการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด

ณ วนัเริม่ต้นรายการ กลุม่บรษิทัได้จดัท�าเอกสารทีร่ะบถุงึความสมัพันธ์ 
ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้
เป็นเคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง รวมไปถงึวตัถปุระสงค์ในการบรหิาร
ความเสีย่ง นอกจากนัน้ธนาคารได้ท�าการทดสอบความมปีระสทิธผิล
ในการหักกลบกนัของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมหรอืกระแส
เงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นรายการ
และทุกๆ งวดที่มีการรายงานงบการเงินอย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดของอนพุนัธ์ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุม่บรษิทัเป็น
คู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46
 
2.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝง 
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely  
related) กลุม่บรษิทัจะแยกส่วนของอนพุนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั  
และประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมทั้ง 
รับรู้ก�าไร/ขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลัก 
จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ 
กลุม่บรษิทัจะประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ทั้งจ�านวนและ
รับรู้ก�าไร/ขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยง
ของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มบริษัทจะไม่แยกส่วนของ
อนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตาม
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

2.20 หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้นิทางการเงนิทีก่�าหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมจะถกูบนัทกึ
บัญชีเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อไม่เข้า
เงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวดัมลูค่า ณ วนัเริม่แรกทีท่�ารายการก�าไรจากมลูค่ายตุธิรรม ณ 
วันแรกที่ท�ารายการจะถูกตัดจ�าหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรง
จนครบก�าหนดหรือสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�านวน โดยแสดงเป็นรายการ 
ก�าไรขาดทุนสทุธจิากหน้ีสนิทางการเงนิท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมลูค่า
ยุติธรรม 

2.21 ผลประโยชน์ของพนกังานและเงินบำาเหนจ็พนกังาน
โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบ
ตามทีก่�าหนดไว้ สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกไป
จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัท การเงินจ่ายสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

กลุ ่มบริษัทมีระเบียบในการจ ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  
ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม 
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
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กลุ่มบริษัทมีการต้ังประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน  
ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม 
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ�าเหน็จ
พนักงาน 

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดย 
ผู้ช�านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตาม
เกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็น 
การประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ 
ต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของ 
หนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ในอนาคตนั้นประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการ
ลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอ่ืน ผลก�าไรขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการ
ปรับปรุงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�าไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในส่วน
ของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด

2.22 ประมาณการหนี้สิน
กลุ ่มบริษัทจะรับรู ้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ กลุ ่มบริษัทม ี
ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้  
อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตีซ่ึงการช�าระภาระผกูพัน
นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้
รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริษัท 
ก�าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระภาระ 
ผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระ
ผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู ่ในประเภท
เดียวกันจะมีระดับต�่า 

กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่า
ปัจจบุนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระภาระผกูพนั โดย
ใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดใน

ปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน
ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจาก
มูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
 
2.23 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�าไร
หรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณนีี ้ภาษเีงนิได้ต้องรบัรูใ้นก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู ่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่ 
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ด�าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี  
ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวด ๆ โดยค�านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�ากฎหมายภาษีอากร 
ไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย 
ภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชตีัง้เตม็จ�านวนตามวธิหีนีส้นิ เมือ่เกดิผลต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ และราคาตามบญัชี
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษัิทจะไม่รบัรูภ้าษเีงินได้
รอการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสินทรพัย์หรอื 
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่ 
เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร 
(ขาดทนุ)ทางภาษ ีภาษเีงนิได้รอการตดับญัชคี�านวณจากอตัราภาษี 
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่า 
อัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มี
การจ่ายช�าระ

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง 
แน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าจ�านวนผลต่าง 
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
โดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้อง 
เสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ 
รายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราว 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 
ที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดั
บญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็น
หน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งแผนการให้หุ้นทุน  
(Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย 
ล่วงหน้าทั้งจ�านวนในวันที่ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
อ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ CIMB Group  
Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วย 
จ�านวนหุน้ทีใ่ห้แก่พนกังาน และจ่ายช�าระให้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะท�าหน้าที่ซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวันที ่
โอนหุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะกันส�ารองการจ่าย 
โดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงส�ารองดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส�ารองการจ่ายโดย
ใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ตามจ�านวนท่ีกันไว้เมื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันใน

ประเทศมาเลเซยี โอนหุน้ทนุให้แก่พนกังานหลงัสิน้สดุช่วงระยะเวลา 
ให้ได้รับสิทธิ (vesting period)
 
2.25 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�าเนนิงานแสดงข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีก่ลุม่
บริษัทด�าเนินการอยู่และน�าเสนอต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�าเนินงาน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมาย
ถงึบคุคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของส่วนงานด�าเนินงาน กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าคณะผู้บริหาร
สูงสุดคือผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

3 นโยบายการบัญชีใหม่
ผลประโยชน์พนักงาน
นโยบายการบญัชท่ีีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินเป็น
นโยบายเดยีวกันกับนโยบายการบญัชทีีใ่ช้ในงบการเงนิส�าหรบังวดปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง เกี่ยวกับการรับรู้ผลก�าไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด 

ผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) 
ผลประโยชน์พนักงาน ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 25 10 22 8

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 122 51 108 42

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง (99) (41) (87) (34)

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 2 1 0.2 -
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ผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักงาน ต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร
ล้านบาท ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง (0.5) (0.1)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานลดลง (72) (66)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของงบก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น 14 13

4 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินที่หลากหลาย 
ซึง่ได้แก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน  
ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให ้
สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยง
โดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนิน
งานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
กลุ่มบรษิทัจงึใช้เครือ่งมอือนพุนัธ์ทางการเงนิ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
ที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเส่ียงด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มบริษัทจะชี้ประเด็น 
ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกัน
ท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการจัดการความเส่ียงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวม
เพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษรเพือ่ครอบคลมุความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและ 
ใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

4.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทอาจได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน 
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ประเมินความ
เสี่ยงด้านตลาดที่อาจเกิดขึ้น มีการน�าเครื่องมือ และ/หรือระบบที่
ช่วยในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็น
ท่ียอมรบัโดยท่ัวไปเพ่ือช่วยให้การควบคุมและตดิตามความเสีย่งด้าน
ตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเส่ียงไม่ให้
เกินจากระดับที่ยอมรับได้สามารถด�าเนินการปรับระดับความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ทันท่วงที

4.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะ
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวน 
ต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงินของกลุ ่มบริษัทเป็น 
ผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

4.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง 
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
มูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้าง 
อตัราดอกเบีย้ ลกัษณะและโครงสร้างสนิทรพัย์ หนีส้นิ และทนุของ 
ธนาคาร ซึง่ธนาคารมกีารก�าหนดระดบัเพดานความเสีย่งด้านอตัรา 
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารที่ยอมรับได้ โดยได้รับการอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ เพือ่ควบคมุความเสีย่ง 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยง 
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ด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการค้า ได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือ
หุ้นทุน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์
ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน

4.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือคือ ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของกลุ่ม
บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงท่ีระบุไว้ตาม
สัญญาได้

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการน�ากระบวนการบริหารความเส่ียงด้าน
เครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มบริษัทมีการจัดองค์กร 
ให้มกีารถ่วงดลุและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั มีการแบ่งแยกหน้าทีก่นั 
อย่างชดัเจนระหว่างผูท้�าหน้าทีด้่านตลาด ผู้อนมัุตสิินเช่ือ ผู้ตรวจสอบ 
และผู้ที่ดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง การบริหารความเสี่ยง 
ด้านเครดิตของกลุ ่มบริษัทมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า  
(Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มบริษัทได้พัฒนา 
เครือ่งมอืในการประเมินความเส่ียงท่ีต่างกนัให้เหมาะสมกบัประเภท 
ของลูกค้า ส�าหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading  
Tools และส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา 
SME Rating เพื่อใช้ส�าหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 
ส�าหรบัลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทัง้สนิเชือ่อเนกประสงค์ท่ีไม่มี 
หลกัประกนั (Personal Cash) และทีม่หีลกัประกนั (Mortgage Power)  
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนา
ระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

ส่วนการพิจารณาการให้สินเช่ือนั้น กลุ่มบริษัทมีคณะกรรมการ 
พจิารณาอนมัุติสนิเช่ือระดบัต่าง ๆ  ซึง่แตกต่างกนัไปตามขนาดของ 
วงเงนิสนิเช่ือ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหนี ้
ของลกูหนี ้โดยค�านงึถงึประเภทของวงเงนิสินเชือ่ สถานะทางการเงนิ 
ของลูกหนี้ สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
นอกจากนีธ้นาคารได้จดัตัง้หน่วยงานสอบทานการให้สนิเชือ่ ซึง่เป็น
หน่วยงานอิสระเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความ
โปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยส�ารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงนิ และความเสีย่งของภาระผกูพันนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ เช่น การค�า้ประกนัการกู้ยมื การค�า้ประกนัอืน่ ๆ  และ
สัญญาตราสารอนุพันธ์

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่ม
บรษิทัไม่สามารถจ่ายหนีแ้ละภาระผกูพนัได้เมือ่ถงึก�าหนดเวลา หรอื
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ 

สายบริหารเงินจะเป็นผู ้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของ
ธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู ่ภายใต ้การควบคุมดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งสอดส่องและ
ควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้าน 
สภาพคล่อง เช่นการด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องขัน้ต�า่ตามกฎหมาย 
ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

4.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง 
ราคาตลาดในตลาดซื้อขายคล่องเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่า
ยตุธิรรมตามปกตกิลุม่บรษิทัจะต้องวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีถ่อือยูห่รอืหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ลุม่บรษิทัก�าลงัจะออก
ด้วยราคาเสนอซือ้ปัจจบุนั และวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุม่
บริษัทก�าลังจะซ้ือหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ด้วยราคาเสนอขาย
ปัจจุบัน หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ในปัจจุบันได้ กลุ่มบริษัทอาจใช้ราคาซื้อขายล่าสุดเมื่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนอย่างเป็นสาระส�าคัญนับจากวันท่ีมีการ 
ซื้อขายครั้งล่าสุดจนถึงวันที่วัดมูลค่า หากบริษัทท�าการจับคู่สถานะ
ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเฉลีย่ระหว่างราคาเสนอซือ้กบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้ หรือ
เครื่องมือทางการเงินที่มีราคาตลาดรองรับ แต่ตลาดนั้นไม่มี
คุณสมบัติพอที่จะเป็นตลาดซื้อขายคล่องเช่น ความเคลื่อนไหวของ
ราคาตลาดเกิดขึ้นไม่บ่อยหรือปริมาณการซื้อขายในตลาดมีน้อย 
เม่ือเทียบการปริมาณของเครื่องมือทางการเงินท่ีก�าลังวัดมูลค่าอยู่  
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ท�าให้ไม่สามารถใช้ราคาตลาดเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ของมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริษัทต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีวัดมูลค่าซ่ึงให้ผลการประมาณที่ 
น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล เช่น ใช้วิธีการประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอ้างอิงราคา
ตลาดในปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกันกับเครื่องมือทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ 
หรือใช้แบบจ�าลองในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะห์กระแส
เงินสดในการน�าการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดมาประยุกต์ใช้ 
กลุ่มบริษัทต้องใช้อัตราคิดลดที่เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีเง่ือนไข ลักษณะ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ 
ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้และสกุลเงินที่เหมือนกับเครื่องมือทาง 
การเงินมาพิจารณา

มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับและ 
เงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายก�าหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาด 
ที่มีการเปิดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยค�านวณด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดในอนาคตท่ีประมาณการไว้ มูลค่ายุติธรรมของสญัญา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าก�าหนดโดยใช้อัตราตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

5 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดลุยพนิจิได้มกีารทบทวน
อย่างต่อเนือ่งและอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยั
อ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ
ข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�าคัญที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะ
เวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

(ก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการ
ด้อยค่าลงของเงินให้สินเชื่อซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุน
อันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช�าระหนี้  
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูนัน้เป็นผลมาจากการท่ีกลุม่บรษิทัได้ประเมนิ
กระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ที่

ท�าให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้ และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  
ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงิน โดยค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า 
ท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในการค�านวณมาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงอายุของตราสาร 
อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความ
ผันผวนของตลาด เป็นต้น
 
(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงนิลงทนุได้ถกูทบทวนการด้อยค่าเมือ่มเีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ 
บ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในการ 
พจิารณาผลต่อรายการขาดทนุจากการด้อยค่า ซึง่ฝ่ายบรหิารเหน็ว่า 
ประมาณการดังกล่าวสมเหตุผล

(ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กลุ่มบริษัทประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
เมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลง 
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช ้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล ่าสุดของทรัพย ์สิน ประเภทและคุณลักษณะของ 
ทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน 
ที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น การปรับปรุง
ค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซาก 
ส�าหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท  
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งาน
และมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน  
หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน 
โดยการขายหรือเลิกใช้

(ฉ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลัง
เกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานได้ถูก
รับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค�านวณมูลค่ามูลค่า
ยุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วย
อัตราคิดลด สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานสทุธปิระจ�าปีได้รวมถงึเงนิเดอืน จ�านวนปีทีพ่นกังานท�างาน
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ให้ธนาคาร ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการท�างานและอัตราดอกเบี้ย 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

(ช) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าอยู่ในรูปคะแนนสะสมแก่สมาชิกที่
เข้าร่วมโปรแกรมจากการท�ารายการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดภายใต้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า คะแนนสะสมดังกล่าวท่ีลูกค้าได้รับ
จากโปรแกรมสิทธิพิเศษสามารถน�ามาแลกซ้ือสินค้าหรือบริการฟรี
หรือได้รับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต

ภาระผูกพันจากการให้คะแนนสะสมได้มีการรับรู้และวัดมูลค่าตาม
มูลค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืค้างรบัตามจ�านวนคะแนน
สะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิคูณด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณต่อหน่วยคะแนน

ภาระผูกพันดังกล่าวจะมีการปันส่วนจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ
ค้างรับ โดยรับรู้เป็นรายได้รอการตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า โดยแสดงรายการภายใต้หนี้สินอ่ืนและทยอยรับรู้เป็น 
รายได้ค่าธรรมเนียมเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วตัถปุระสงค์ของกลุม่บรษิทัในการบรหิารทนุของกลุม่บรษิทันัน้เพือ่
ด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
บริษัทเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตาม
กฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 28
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เมื่อทวงถาม เมื่อมีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม เมื่อมีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ 1,006 - 1,006 2,648 - 2,648

ธนาคารพาณิชย์ 78 - 78 116 959 1,075

ธนาคารอื่น 5 9,700 9,705 10 - 10

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

  บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544

สถาบันการเงินอื่น - 433 433 30 825 855

  รวมในประเทศ 1,633 10,133 11,766 3,348 1,784 5,132

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - - -

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3) (3) - (3) (3)

รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 1,633 10,130 11,763 3,348 1,781 5,129

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,842 - 1,842 698 - 698

เงินเยน - - - 48 - 48

เงินยูโร 41 - 41 56 - 56

เงินสกุลอื่น 647 - 647 592 - 592

  รวมต่างประเทศ 2,530 - 2,530 1,394 - 1,394

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - - -

รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,530 - 2,530 1,394 - 1,394

รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,163 10,130 14,293 4,742 1,781 6,523
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เมื่อทวงถาม เมือ่มรีะยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม เมื่อมีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ 1,006 - 1,006 2,648 - 2,648

ธนาคารพาณิชย์ 19 - 19 15 1,000 1,015

ธนาคารอื่น - 9,700 9,700 - - -

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

  บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544

สถาบันการเงินอื่น - 433 433 30 825 855

  รวมในประเทศ 1,569 10,133 11,702 3,237 1,825 5,062

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 1 1 - - -

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (4) (4) - (3) (3)

รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 1,569 10,130 11,699 3,237 1,822 5,059

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,842 - 1,842 698 - 698

เงินเยน - - - 48 - 48

เงินยูโร 41 - 41 56 - 56

เงินสกุลอื่น 648 - 648 592 - 592

  รวมต่างประเทศ 2,531 - 2,531 1,394 - 1,394

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - - -

รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,531 - 2,531 1,394 - 1,394

รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,100 10,130 14,230 4,631 1,822 6,453

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ล้านบาท) 
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวออกโดยสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการและอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(“กองทุนฟื้นฟูฯ”) 

กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เรียกคืนตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนหนึ่งจ�านวน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ล้านบาท) เพื่อยกเลิก
อาวลั เนือ่งจากเหน็ว่าธนาคารไม่มีภาระทีจ่ะต้องช�าระภาระหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารยงัไม่ได้คืนตัว๋สญัญาใช้เงนิดงักล่าว
แก่กองทุนฟื้นฟูฯ เนื่องจากธนาคารยังสงวนสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนฟื้นฟูฯ หากเกิดภาระที่ต้องรับผิดชอบแทนในอนาคต

ณ วันที่ในงบแสดงสถานะการเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่อาวัลโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ดังกล่าวยังแสดงเป็นสินทรัพย์และภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องยัง
คงแสดงเป็นหนี้สินด้วยจ�านวนเดียวกัน 544 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ล้านบาท)
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8 ตราสารอนุพันธ์
8.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 
มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน 19,767 20,638 1,097,811 4,698 5,079 714,137

อัตราดอกเบี้ย 5,382 3,804 1,167,113 6,074 4,917 794,882

สินค้าโภคภัณฑ์ 78 78 261 - - -

รวม 25,227 24,520 2,265,185 10,772 9,996 1,509,019

สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 92 93

บริษัทในกลุ่ม 5 5

บุคคลภายนอก 3 2

รวม 100 100

8.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
8.2.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 34 - 512 32 - 571

รวม 34 - 512 32 - 571
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การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงนิ อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บรษิทัใช้สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ในการป้องกนัความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก กลุ่มบริษัทรับรู้ ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรสุทธิจากตราสารป้องกันความเสี่ยง 2 15

ขาดทุนสุทธิของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (1) (16)

 
8.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน - 646 - 247

อัตราดอกเบี้ย 320 517 - 153

รวม 320 1,163 7,851 - 400 7,862

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เก่ียวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ กลุม่บรษิทัป้องกนั
ความเสีย่งกระแสเงนิสดจากการออกหุน้กูด้้อยสิทธิจากความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้
โดยท�ารายการ Cross Currency and Interest Rate Swap contract กับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ
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ระยะเวลาที่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged items) จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อก�าไร(ขาดทุน) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 
3 เดอืนถงึ 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจ่าย 95 94 3,938

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 
3 เดอืนถงึ 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจ่าย 106 105 4,616

9 เงินลงทุนสุทธิ
9.1 จำาแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,042 4,777

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,827 1,968

  รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 5,869 6,745

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,144 20,648

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,276 2,771

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 98 683

  รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 26,518 24,102
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน/ ราคาทุน/
ราคาทุน ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย ตัดจำาหน่าย
ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 21,276 23,731

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 8

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,101 481

เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 9.6) 81 104

  รวม 22,458 24,324

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (59) (62)

  รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 22,399 24,262

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ราคาทุน ราคาทุน
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 324 359

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ 9 9

  รวม 333 368

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (228) (224)

  รวมเงินลงทุนทั่วไป 105 144

  รวมเงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,253

(ก) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงนิลงทนุระยะยาวประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถอืจนครบก�าหนดได้รวมยอดตัว๋สญัญาใช้เงนิจากบรรษทั
บริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) เพื่อช�าระราคาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 48) จ�านวน
เงินประมาณ 8 ล้านบาทตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นตั๋วประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนฟื้นฟูฯ

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนที่น�าไปวางเป็นหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 42.1
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9.2 จำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ครบกำาหนด ครบกำาหนด

1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,093 14,413 3,420 21,926 - 20,456 - 20,456

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 953 3,072 209 4,234 481 2,091 156 2,728

  รวม 5,046 17,485 3,629 26,160 481 22,547 156 23,184

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 19 214 27 260 3 225 7 235

  เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 5,065 17,699 3,656 26,420 484 22,772 163 23,419

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 9,315 11,421 540 21,276 5,188 18,293 250 23,731

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย บสท. - - - - 8 - - 8

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 560 536 5 1,101 10 471 - 481

  รวม 9,875 11,957 545 22,377 5,206 18,764 250 24,220

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - -

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดสุทธิ 9,875 11,957 545 22,377 5,206 18,764 250 24,220

  รวมตราสารหนี้ 14,940 29,656 4,201 48,797 5,690 41,536 413 47,639

 
9.3  เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช�าระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สามารถจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

  รวม 22 22

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (16) (12)

เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ 6 10
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9.4  เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มบริษัทถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทีก่ลุม่บรษิทัถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 10 ของทนุทีช่�าระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
จ�าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุธิรรม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 135 128 165 158

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (4) (4)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (3) (3)

  เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 128 158

 
9.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

จำานวน
มูลค่า

ราคาทุน

ค่าเผื่อ
การปรับ

มูลค่า/ 
ด้อยค่า

ราคาตาม
บัญชี จำานวน

มูลค่า
ราคาทุน

ค่าเผื่อ
การปรับ

มูลค่า/ 
ด้อยค่า

ราคาตาม
บัญชี

บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

  การด�ารงอยู่ของกิจการและ/หรือมีปัญหา

  เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน 50 42 (42) - 50 42 (42) -

ตราสารหนี้ที่ผิดนัดช�าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

68 43 (43) - 68 43 (43) -

9.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้ 81 104

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (59) (62)

  เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 22 42
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อสามารถสรุปได้ดังนี้

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ประมาณการ ประมาณการ
อัตราผล อัตราผล

เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน
จำานวน คงค้าง ที่รับซื้อ (Yield) จำานวน คงค้าง ที่รับซื้อ (Yield)

ราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงินรวมและ

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้

  ที่ซื้อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19 5,857 22,948 6,996 19

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้

  ที่ซื้อมา ณ วันที่ใน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 79 1,253 81 - 91 1,318 104 -

9.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน

ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บรษิทัย่อย - ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวม

บจ. ซีที คอล ติดตามหนี้ หุ้นสามัญ 100 100 38 38

บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ�ากัด เช่า/เช่าซื้อ หุ้นสามัญ 100 100 1,203 1,203

บจ. เวิลด์ลีส ให้เช่าซื้อและจ�าหน่าย

รถจักรยานยนต์ หุ้นสามัญ 100 100 467 467

  รวม 1,708 1,708

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (383) (383)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,325 1,325

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดย 
บริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในกลุ่มบริษัท
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10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
10.1 จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 7,189 7,683 7,196 7,690

เงินให้กู้ยืม 140,175 130,700 145,525 134,140

ตั๋วเงิน 30,364 32,663 44,034 46,518

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 25,817 23,554 - -

อื่น ๆ 25 25 - 1

  รวมเงินให้สินเชื่อ 203,570 194,625 196,755 188,349

ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง (18) (15) (18) (15)

หัก รายได้รอตัดบัญชี (4,946) (4,642) (91) (163)

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 198,606 189,968 196,646 188,171

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 521 455 524 459

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

   บวกดอกเบี้ยค้างรับ 199,127 190,423 197,170 188,630

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11)

  เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.- รายสินเชื่อ (4,151) (3,762) (3,993) (3,231)

  เงินส�ารองส่วนเกิน (2,579) (2,217) (2,579) (2,217)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 12) (55) (68) (55) (68)

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 192,342 184,376 190,543 183,114

10.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินบาท 185,201 473 185,674 180,988 271 181,259

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 9,686 1,423 11,109 4,838 1,338 6,176

เงินสกุลอื่น 1,823 - 1,823 2,533 - 2,533

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 196,710 1,896 198,606 188,359 1,609 189,968

166 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินบาท 183,240 474 183,714 179,191 271 179,462

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 9,686 1,423 11,109 4,838 1,338 6,176

เงินสกุลอื่น 1,823 - 1,823 2,533 - 2,533

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 194,749 1,897 196,646 186,562 1,609 188,171

10.3 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ตำ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสยัจะสูญ
ลูกหน้ีธุรกจิ

เช่าซ้ือ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,624 1,428 - - - - 6,052

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 43,880 5,125 909 1,206 1,291 - 52,411

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14,888 903 - - 9 - 15,800

การสาธารณูปโภคและบริการ 19,827 4,484 38 5 564 - 24,918

สินเชื่อส่วนบุคคล 10,394 479 125 - 182 - 11,180

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 50,923 943 611 603 257 - 53,337

ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้

  ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - - - - - 20,962 20,962

อื่น ๆ 13,467 167 104 110 74 24 13,946

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 158,003 13,529 1,787 1,924 2,377 20,986 198,606
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ตำ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสยัจะสูญ
ลูกหน้ีธุรกจิ

เช่าซ้ือ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,072 - - 2 291 - 3,365

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 50,981 1,997 607 209 1,010 - 54,804

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 16,847 216 - - 40 - 17,103

การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 - 23,345

สินเชื่อส่วนบุคคล 9,513 550 276 - 178 - 10,517

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 45,805 837 507 458 996 - 48,603

ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้

  ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - - - - - 19,075 19,075

อื่น ๆ 12,493 157 123 89 270 24 13,156

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 159,676 5,496 1,513 825 3,359 19,099 189,968

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ตำ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสญู รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,624 1,428 - - - 6,052

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 43,880 5,125 909 1,206 1,291 52,411

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14,888 903 - - 9 15,800

การสาธารณูปโภคและบริการ 19,827 4,484 38 5 564 24,918

สินเชื่อส่วนบุคคล 10,394 479 125 - 182 11,180

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 50,923 943 611 603 257 53,337

อื่น ๆ 32,493 167 104 110 74 32,948

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 177,029 13,529 1,787 1,924 2,377 196,646
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ตำ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสญู รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,072 - - 2 291 3,365

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 50,981 1,997 607 209 1,010 54,804

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 16,847 216 - - 40 17,103

การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 23,345

สินเชื่อส่วนบุคคล 9,513 550 276 - 178 10,517

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 45,805 837 507 458 996 48,603

อื่น ๆ 29,794 157 123 90 270 30,434

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 176,977 5,496 1,513 826 3,359 188,171

10.4 จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น
กลุ่มบริษัทสามารถจ�าแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดค้างช�าระได้ดังต่อไปนี้
(ก) ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เงินให้
สินเชื่อ

และ
ดอกเบีย้

ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ(1) 

อัตราขั้นตำ่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย

จะสูญ

ค่า
เผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

เงินให้
สินเชื่อ

และ
ดอกเบีย้

ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ(1) 

อัตราขั้นตำ่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย

จะสูญ

ค่า
เผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

 - จัดชั้นปกติ 176,620 57,297 1 578 176,240 62,925 1 561

 - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,132 4,044 2 80 7,817 3,961 2 55

 - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 2,040 1,347 100 1,344 1,764 1,120 100 1,118

 - จัดชั้นสงสัย 1,951 940 100 940 1,072 606 100 572

 - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,384 1,193 100 1,209 3,530 1,234 100 1,456

เงินส�ารองส่วนเกิน 2,579 2,217

   รวม 199,127 64,821 6,730 190,423 69,846 5,979

(1) ยอดสทุธทิีใ่ช้ในการต้ังค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู หมายถึง มูลหนีห้ลงัหกัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนี ้หรอืมลูค่าปัจจบุนัของ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.31/2551 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เงินให้
สินเชื่อ

และ
ดอกเบีย้

ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ(1) 

อัตราขั้นตำ่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย

จะสูญ

ค่า
เผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

เงินให้
สินเชื่อ

และ
ดอกเบีย้

ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ(1) 

อัตราขั้นตำ่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย

จะสูญ

ค่า
เผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

 - จัดชั้นปกติ 177,483 69,610 1 695 177,381 64,073 1 640

 - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 13,599 2,564 2 50 5,539 1,683 2 19

 - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 1,787 1,133 100 1,133 1,525 921 100 922

 - จัดชั้นสงสัย 1,924 913 100 913 826 359 100 359

 - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,377 1,186 100 1,202 3,359 1,064 100 1,291

เงินส�ารองส่วนเกิน 2,579 2,217

   รวม 197,170 75,406 6,572 188,630 68,100 5,448

(1) ยอดสทุธทิีใ่ช้ในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู หมายถึง มูลหน้ีหลงัหกัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนี ้หรอืมลูค่าปัจจบุนัของ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.31/2551 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและธนาคารมีเงินให้สินเชื่อผิดนัดช�าระจ�านวน 6,267 ล้านบาทและ 5,981 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 5,773 ล้านบาทและ 5,117 ล้านบาท ตามล�าดับ) ที่ระงับการรับรู้ดอกเบี้ย

ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน ของบริษัทย่อยแยกตามอายุ
ลูกหนี้ที่ค้างช�าระ โดยนับจากวันที่ที่ครบก�าหนดช�าระตามสัญญาได้ดังนี้

ยอดลูกหนี้
หลังหักดอกผลเช่าซื้อ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างช�าระหรือค้างช�าระไม่เกิน 1 งวด 18,143 16,141 73 94

ค้างช�าระ 2 - 3 งวด 2,533 2,278 31 37

ค้างช�าระ 4 - 6 งวด 253 238 212 196

ค้างช�าระ 7 - 12 งวด 26 247 26 213

ค้างช�าระมากกว่า 12 งวด 2 166 2 160

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 5 5 5 5

  รวม 20,962 19,075 349 705
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10.5 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งค�านวณตามเกณฑ์ของธปท. และ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินต้น)

ธนาคาร 6,088 5,698 6,088 5,698

ธุรกิจอื่น 287 657 - -

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าวข้างต้นได้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ธปท. ซึง่ก�าหนดให้เงนิให้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้หมายถงึสนิเชือ่ท่ีจดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน สงสยัและสงสยัจะสญู และไม่รวม
สนิเช่ือทีค้่างช�าระทีไ่ด้มกีารท�าสญัญาปรบัโครงสร้างหนีแ้ละเข้าเงือ่นไขการจดัชัน้เป็นลูกหน้ีปกตหิรอืกล่าวถงึเป็นพิเศษตามเกณฑ์ ธปท. แล้ว

10.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 20,613 ล้านบาท (วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 18,370 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงินส�าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2558

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญาเช่า

หนี้ที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น

  ตามสัญญาเช่า 8,318 16,614 516 369 25,817

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (2,152) (2,600) (20) (83) (4,855)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

  ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 6,166 14,014 496 286 20,962

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (349)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ 

  สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 20,613
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2557

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญาเช่า

หนี้ที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น

  ตามสัญญาเช่า 6,983 15,241 593 737 23,554

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (1,104) (3,084) (133) (158) (4,479)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

  ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 5,879 12,157 460 579 19,075

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (705)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ 

  สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 18,370

10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้ที่เข้าท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร มีจ�านวนราย และภาระหนี้คงค้าง  
(รวมดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี) ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

จ�านวนราย (ราย) 1,466 2,452

ภาระหนี้คงค้าง (ล้านบาท) 3,572 1,787

ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถจ�าแนกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

ภาระหนี้
ก่อนปรับ หลังปรับ

โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหนี้
จำานวนราย ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 1,466 3,588 3,572

  รวม 1,466 3,588 3,572
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ภาระหนี้
ก่อนปรับ หลังปรับ

โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหนี้
จำานวนราย ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 2,452 1,787 1,787

  รวม 2,452 1,787 1,787

ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถจ�าแนกระยะเวลาการผ่อนช�าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2557

ภาระหนี้ ภาระหนี้

ก่อนปรับ หลังปรับ ก่อนปรับ หลังปรับ
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชำาระตาม โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหนี้
  สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ จำานวนราย ล้านบาท ล้านบาท จำานวนราย ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ปี 184 783 767 141 697 697

5 - 10 ปี 999 2,172 2,172 2,159 656 656

10 - 15 ปี 33 82 82 31 190 190

เกินกว่า 15 ปี 250 551 551 121 244 244

  รวม 1,466 3,588 3,572 2,452 1,787 1,787

ข้อมูลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - 35

ดอกเบี้ยรับ 341 246

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

จ�านวนราย (ราย) 5,976 7,191

ภาระหนี้คงค้าง (ล้านบาท) 4,452 3,432
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กรณปีรับโครงสร้างหนีโ้ดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการช�าระหนี ้กลุม่บรษิทัได้ค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืโดยการหามลูค่าปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีส่วนสูญเสียจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลค่าหนี้ (PV Loss) คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 
68 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้แล้ว 

นอกจากนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารอาจมส่ีวนสญูเสยีจากการปรับโครงสร้างหน้ีจากการลดหน้ีเงนิต้นหรือดอกเบ้ียค้างรบั 
หากลกูหนีส้ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของการปรบัโครงสร้างหนีไ้ด้จ�านวนประมาณ 11 ล้านบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 0.5 ล้านบาท)  
ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีส�ารองไว้แล้ว โดยแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบแสดงฐานะการเงิน

11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

ชัน้กล่าวถงึ ชั้นตำ่ากว่า ชั้นสงสัย สำารอง ลูกหนี้ รวม
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม เช่าซื้อ ทั้งหมด
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 467 19 921 359 1,291 2,217 5,274 705 5,979

บวก เพิ่มระหว่างปี - - - - - 3,425 3,425 362 3,787

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า

  จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 24 24 - 24

 หนี้สูญรับคืน - - - - - 222 222 - 222

 โอนกลับรายการตัดบัญชี

  จากการโอนหนี้ - - - - - 7 7 - 7

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (7) - (1,628) (12) (1,647) (718) (2,365)

 ตัดบัญชีจากการโอนหนี้ - - (3) (173) (719) - (895) - (895)

 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า

  จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (12) (12) - (12)

ส�ารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ

เปลี่ยนชั้นหรือการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหลักประกันหรือการโอน

ส�ารองทั่วไปไปเป็นส�ารอง

เฉพาะรายลูกหนี้ 37 31 222 727 2,258 (3,292) (17) - (17)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 504 50 1,133 913 1,202 2,579 6,381 349 6,730
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ชัน้กล่าวถงึ ชั้นตำ่ากว่า ชั้นสงสัย สำารอง ลูกหนี้ รวม
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม เช่าซื้อ ทั้งหมด
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 471 30 469 483 615 2,701 4,769 495 5,264

บวก เพิ่มระหว่างปี - - - - - 1,702 1,702 455 2,157

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า

  จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 6 6 - 6

 หนี้สูญรับคืน - - - - - 141 141 - 141

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (86) (2) (1,177) (10) (1,275) (245) (1,520)

 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า

  จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (41) (41) - (41)

ส�ารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการ

เปลี่ยนชั้นหรือการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหลักประกันหรือการโอน

ส�ารองทั่วไปไปเป็นส�ารอง

เฉพาะรายลูกหนี้ (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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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

ชัน้กล่าวถงึ ชั้นตำ่ากว่า ชั้นสงสัย สำารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 640 19 921 359 1,291 2,217 5,448

บวก เพิ่มระหว่างปี - - - - - 3,425 3,425

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า

   จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 24 24

  หนี้สูญรับคืน - - - - - 222 222

  โอนกลบัรายการตดับญัชจีากการโอนหนี้ - - - - - 7 7

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (7) - (1,628) (12) (1,647)

  ตัดบัญชีจากการโอนหนี้ - - (3) (173) (719) - (895)

 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า

   จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (12) (12)

ส�ารองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้น 

หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน

หรือการโอนส�ารองทั่วไปไปเป็นส�ารอง

เฉพาะรายลูกหนี้ 55 31 222 727 2,258 (3,292) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 695 50 1,133 913 1,202 2,579 6,572

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ชัน้กล่าวถงึ ชั้นตำ่ากว่า ชั้นสงสัย สำารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 616 30 469 483 615 2,701 4,914

บวก เพิ่มระหว่างปี - - - - - 1,702 1,702

 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า

   จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 6 6

  หนี้สูญรับคืน - - - - - 141 141

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - (86) (1) (1,177) (10) (1,274)

 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่า

   จากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (41) (41)

ส�ารองเพิ่ม (ลด) ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้น 

หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน

หรือการโอนส�ารองทั่วไปไปเป็นส�ารอง

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
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12 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 68 33

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนมาจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12 41

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25) (6)

ยอดคงเหลือปลายปี 55 68

รายการตัดจ�าหน่ายและ/หรอืการปรับบัญชคี่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จะปรับปรงุโอนผ่านบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทรพัย์สนิรอการขายได้แก่ ทรพัย์สินท่ีได้มาจากลกูหนีท้ีม่กีารปรบัโครงสร้างหน้ีหรอืจากการประมลูซือ้จากการขายทอดตลาดของสนิทรพัย์
ที่ลูกหนี้ได้จ�านองไว้ หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการควบรวมกิจการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

งบการเงินรวม

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น จำาหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

  อสังหาริมทรัพย์

   - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,857 135 (637) 1,355

  สังหาริมทรัพย์ 393 1,615 (1,871) 137

    รวม 2,250 1,750 (2,508) 1,492

อื่นๆ 150 69 (149) 70

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 2,400 1,819 (2,657) 1,562

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (574) (643) 849 (368)

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,826 1,176 (1,808) 1,194
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งบการเงินรวม

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น จำาหน่าย พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

  อสังหาริมทรัพย์

   - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857

  สังหาริมทรัพย์ 188 1,646 (1,441) 393

    รวม 2,208 1,681 (1,639) 2,250

อื่นๆ 34 126 (10) 150

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 2,242 1,807 (1,649) 2,400

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (536) (330) 292 (574)

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,706 1,477 (1,357) 1,826

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น จำาหน่าย พ.ศ. 2558
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

  อสังหาริมทรัพย์

   - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,857 135 (637) 1,355

    รวม 1,857 135 (637) 1,355

อื่นๆ 150 69 (149) 70

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 2,007 204 (786) 1,425

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (425) - 109 (316)

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,582 204 (677) 1,109
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น จำาหน่าย พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

  อสังหาริมทรัพย์

   - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857

    รวม 2,020 35 (198) 1,857

อื่นๆ 34 126 (10) 150

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 2,054 161 (208) 2,007

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (456) - 31 (425)

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,598 161 (177) 1,582

 
ธนาคารพจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของทรพัย์สินรอการขายโดยอ้างองิจากราคาประเมนิ ซึง่ธนาคารได้จดัให้มกีารประเมนิหรอืทบทวนมลูค่า
ยุติธรรมของทรพัย์สนิรอการขายเป็นประจ�าทกุปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรกต็ามราคาท่ีจะขายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมนิดงักล่าว นอกจากน้ัน ธนาคารมข้ีอจ�ากัดในเรือ่งระยะเวลาในการถอืครองทรพัย์สนิรอการขาย
ทีก่�าหนดโดย ธปท. ทัง้นี ้หากธนาคารไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สนิรอการขายภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ธนาคารจะต้องกนัส�ารองเพิม่เตมิ
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สินรอ
การขายในปัจจุบัน
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15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ 31 ธนัวาคม

อายุการ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น (โอนออก) ตดัจำาหน่าย พ.ศ. 2558
ตดัจำาหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 59 109 (64) - 104

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 301 49 37 (113) 274

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - (1) 1

  รวม 362 158 (27) (114) 379

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 362 379

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ 31 ธนัวาคม

อายุการ พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น (โอนออก) ตดัจำาหน่าย พ.ศ. 2557
ตดัจำาหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 50 94 (85) - 59

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 291 53 81 (124) 301

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - - 2

  รวม 343 147 (4) (124) 362

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 343 362
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ 31 ธนัวาคม

อายุการ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น (โอนออก) ตดัจำาหน่าย พ.ศ. 2558
ตดัจำาหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 59 109 (64) - 104

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 295 47 37 (111) 268

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - (1) 1

  รวม 356 156 (27) (112) 373

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 356 373

  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ 31 ธนัวาคม

อายุการ พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น (โอนออก) ตดัจำาหน่าย พ.ศ. 2557
ตดัจำาหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

  ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 50 94 (85) - 59

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 285 52 81 (123) 268

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - - 2

  รวม 337 146 (4) (123) 356

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 337 356

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันต้นปี 957 1,059 752 926

เพิ่ม/(ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 59 (98) 87 (169)

ภาษีเพิ่ม/(ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 24 (4) 23 (5)

ณ วันปลายปี 1,040 957 862 752
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม

ประมาณการ ผลแตกต่าง
หนี้สิน ผลขาดทุน ชั่วคราว รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 295 - 955 1,250

เพิ่ม ในก�าไรหรือขาดทุน 12 - 18 30

ภาษีเพิ่ม (ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 21 - (4) 17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 328 - 969 1,297

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 282 95 933 1,310

(ลด)/เพิ่ม ในก�าไรหรือขาดทุน (1) (95) 1 (95)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 14 - 21 35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 295 - 955 1,250

งบการเงินรวม

กำาไรจาก
มูลค่า

ยติุธรรมของ
เงินลงทุน

กำาไรจาก
การตีราคา
สินทรัพย์

เพิ่ม
ผลแตกต่าง

ชั่วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293

ลด ในก�าไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29)

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น (7) - - (7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 60 195 2 257

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251

เพิ่ม/(ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 38 - - 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ ผลแตกต่าง
หนี้สิน ผลขาดทุน ชั่วคราว รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 285 - 760 1,045

เพิ่ม ในก�าไรหรือขาดทุน 12 - 46 58

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 20 - (4) 16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 317 - 802 1,119

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 279 95 803 1,177

ลด ในก�าไรหรือขาดทุน (7) (95) (63) (165)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 13 - 20 33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 285 - 760 1,045

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กำาไรจาก
มูลค่า

ยติุธรรมของ
เงินลงทุน

กำาไรจาก
การตีราคา
สินทรัพย์

เพิ่ม
ผลแตกต่าง

ชั่วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293

ลด ในก�าไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น (7) - - (7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 60 195 2 257

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251

เพิ่ม/(ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 38 - - 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293
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17 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 489 439 489 439

สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,715 2,011 6,715 2,011

สิทธิการเช่า 2 4 2 4

เงินยืมทดรอง 16 17 16 17

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี 125 106 125 106

ค่านายหน้าค้างรับ 37 52 37 52

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ 30 82 27 80

เงินมัดจ�า 84 86 76 80

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 108 101 106 98

อื่น ๆ 2,123 503 1,976 345

รวม 9,729 3,401 9,569 3,232

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (36) (36) (36) (36)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 9,693 3,365 9,533 3,196

18 เงินรับฝาก
18.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,393 2,243 2,396 2,244

ออมทรัพย์ 75,497 49,701 75,723 49,845

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 89,359 128,626 89,415 128,692

บัตรเงินฝาก 2,968 3,325 2,968 3,325

รวมเงินรับฝาก 170,217 183,895 170,502 184,106
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18.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินบาท 167,286 1,549 168,835 181,254 1,574 182,828

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,265 40 1,305 1,041 22 1,063

เงินสกุลอื่น 8 69 77 2 2 4

รวม 168,559 1,658 170,217 182,297 1,598 183,895

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินบาท 167,571 1,549 169,120 181,465 1,574 183,039

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,265 40 1,305 1,041 22 1,063

เงินสกุลอื่น 8 69 77 2 2 4

รวม 168,844 1,658 170,502 182,508 1,598 184,106
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19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เมือ่ทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 315 315 - 391 391

ธนาคารพาณิชย์ 124 1,024 1,148 78 2,125 2,203

ธนาคารอื่น 11 1,500 1,511 69 2,500 2,569

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน

  หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์

  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 7,515 2,549 10,064 6,585 1,287 7,872

สถาบันการเงินอื่น 506 1,657 2,163 319 1,946 2,265

รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 8,156 7,045 15,201 7,051 8,249 15,300

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,039 1,877 2,916 499 15 514

เงินสกุลอื่น 1,583 318 1,901 2,423 68 2,491

รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 2,622 2,195 4,817 2,922 83 3,005

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 10,778 9,240 20,018 9,973 8,332 18,305
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 315 315 - 391 391

ธนาคารพาณิชย์ 124 1,000 1,124 78 2,050 2,128

ธนาคารอื่น 11 1,500 1,511 69 2,500 2,569

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน

  หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์

  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 7,515 2,549 10,064 6,585 1,287 7,872

สถาบันการเงินอื่น 506 1,657 2,163 319 1,946 2,265

รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 8,156 7,021 15,177 7,051 8,174 15,225

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,039 1,877 2,916 499 15 514

เงินสกุลอื่น 1,583 318 1,901 2,423 68 2,491

รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 2,622 2,195 4,817 2,922 83 3,005

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 10,778 9,216 19,994 9,973 8,257 18,230

 

20 หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ 8,241 3,790

ตั๋วแลกเงิน 7,799 3,903

รวม 16,040 7,693
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หนี้สินทางการ
เงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

•  ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงิน มีอายุ 11 ปี ซึ่งมีอนุพันธ์แฝงคือ 
callable range accrual swap ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 6.1 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: อัตราร้อยละ 6.1 
ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท�ารายการ callable range 
accrual swap ที่มีเงื่อนไขตรงข้าม (back-to-back) กับ CIMB 
Bank Berhad ซึ่งเป็นบริษัทแม่ 

•  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู ้มีอาย ุ5 
ปี ซึ่งมีอนุพันธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคาร
ช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 0-4.30 ต่อปี ทุก 6 
เดือน ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month 
โดยธนาคารได้ท�ารายการ callable range accrual swap ที่
มีเงื่อนไขตรงข้าม (back-to-back) กับ CIMB Bank Berhad 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ 

•  ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝง
คือ callable range accrual swap ธนาคารช�าระดอกเบี้ยใน
อตัราระหวา่งรอ้ยละ 0 - 3.60 ต่อป ี(31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 
ระหว่างร้อยละ 0 - 5.00 ต่อปี) ตามการเคลื่อนไหวของดัชนี
อ้างอิง THBFIX 6 month ช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย
ธนาคารได้ท�ารายการ interest rate swap กับกิจการอื่น

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ callable inverse 
floater derivatives ธนาคารช�าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6.45 
– 7.23 ต่อปี หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month (31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557: อัตราร้อยละ 6.60 ต่อปี หักด้วยระดับ
ดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month) ช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
โดยธนาคารได้ท�ารายการ interest rate swap กับกิจการอื่น

•  ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ 
accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of  
exchange) อายุ 10 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ callable range 
accrual swap ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 
0 - 6.50 ต่อปี ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง THBFIX 
6 month ช�าระดอกเบ้ียทุก 6 เดอืน โดยธนาคารไดท้�ารายการ 
callable range accrual swap ที่มีเงื่อนไขตรงข้าม (back-to-
back) กับ CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็นบริษัทแม่ 

•  ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง 
(accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝง
คือ interest rate swap มีอายุระหว่าง 7 - 15 ปี ธนาคาร
ช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.77 - 5.18 ต่อปี (31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557: ระหว่างร้อยละ 3.77 - 5.18 ต่อปี) 
ช�าระดอกเบีย้ครัง้เดยีว ณ วนัครบก�าหนดไถถ่อน โดยธนาคาร
ได้ท�ารายการ interest rate swap กับกิจการอื่น

สัดส่วนการท�าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 44 46

บุคคลภายนอก 56 54

รวม 100 100

192 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ในประเทศ ต่าง
ประเทศ

รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�าหนดปี พ.ศ. 2559

  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 - 1.90 ต่อปี 22,104 - 22,104 12,863 - 12,863

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบก�าหนดปี พ.ศ. 2546 544 - 544 544 - 544

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต

ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,371 3,371 - 3,770 3,770

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 3,000 ล้านบาท

ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.35 ต่อปี 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 3,000 ล้านบาท

ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ต่อปี 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 10 - 10 313 - 313

28,658 3,371 32,029 19,720 3,770 23,490

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเมื่อทวงถาม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.10 - 1.60 ต่อปี 1,965 - 1,965 1,022 - 1,022

1,965 - 1,965 1,022 - 1,022

รวม 30,623 3,371 33,994 20,742 3,770 24,512

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี (24,623) - (24,623) (14,742) - (14,742)

เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 6,000 3,371 9,371 6,000 3,770 9,770

(ก) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีหุน้กูด้อ้ยสทิธคิงเหลอืจ�านวน 544 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ลา้นบาท)  
ที่ได้รับโอน ณ วันควบรวมกิจการ 

(ข) ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขายให้กับ 
ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจ�านวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 10 ปี  
ครบก�าหนด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอยีดในหนงัสอืชีช้วน ธนาคารมสีทิธไิถถ่อนกอ่นวนัครบก�าหนดหลงัจากวันครบรอบ  
5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  ธนาคารได้รบัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเปน็ลายลักษณ์อกัษรตามหนังสอืทีฝ่กก. (02) 808/2554 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้้อยสทิธ ิ
ดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558  193



(ค) ในวนัท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 
ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกันให้กับสถาบันการเงิน และ 
นักลงทุนรายใหญ่จ�านวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้
หนว่ยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนว่ยละ 1,000 บาท รวม
เปน็หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.80 
ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด 
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

  ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 
ลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก. (02) 1269/2555  
ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เปน็เงินกองทนุชัน้ที ่2

(ง) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมหีุน้กูร้ะยะส้ัน จ�านวน 
22,104 ลา้นบาท (วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 12,863 ลา้นบาท)  
อตัราดอกเบ้ียคงทีแ่ละช�าระดอกเบีย้ ณ วนัครบก�าหนดไถถ่อน

(จ) เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุน้กูด้้อยสทิธ ิ
จ�านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ 
ด้อยสทิธเิพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุน 
ในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิต 
มาเลเซีย จ�านวน 4,000,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  
5.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้ 
มีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย

  ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 
ลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก.(02) 453/2557  
ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เปน็เงินกองทนุชัน้ที ่2

 
(ฉ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมหีุน้กูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝง

จ�านวน 10 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 313 ลา้นบาท)  
สรุปได้ดังนี้

•  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูอ้นุพันธ ์ 
(Single Barrier Bullish USD against JPY) จ�านวน 10 
ล้านบาท อายุ 6 เดือน โดยให้ผลตอบแทน ณ วันครบ 
ก�าหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง (USD/JPY  
Spot Rate) ผู้ลงทุนสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 
ครบระยะเวลา 91 วนั นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูอ้นพุนัธ์ โดยธนาคาร 

จะรบัประกนัเงนิตน้เตม็จ�านวนใหแ้กผู่ล้งทนุ ณ วนัครบก�าหนด 
หากผู้ลงทุนถือจนครบก�าหนด

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีหุ้นกู้อนุพันธ์ 
โดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ (USD/CNH Spot Fixing Rate) จ�านวน 124  
ล้านบาท มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยธนาคาร 
จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ณ วันครบก�าหนด  
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน USD/CNH Spot Fixing Rate อยู่ต�่ากว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 99.75 ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มแรก  
USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0 ต่อปี ณ วันครบก�าหนด ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน  
USD/CNH Spot Fixing Rate อยู่สูงกว่าร้อยละ 99.75 ของ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate  
ผูล้งทนุสามารถขอไถ่ถอนหุน้กูไ้ด้ในราคาตลาดหลงัจาก 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยธนาคารจะรับประกันเงินต้นเต็ม
จ�านวนให้แก่ผู้ลงทุน ณ วันครบก�าหนด หากผู้ลงทุนถือจน
ครบก�าหนด

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ 
โดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ (USD/CNH Spot Fixing Rate) จ�านวน 149  
ล้านบาท มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยธนาคารจะ
จ่ายดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ณ วันครบก�าหนด  
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน USD/CNH Spot Fixing Rate อยู่ต�่ากว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 99.00 ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มแรก  
USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0 ต่อปี ณ วันครบก�าหนด ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน  
USD/CNH Spot Fixing Rate อยู่สูงกว่าร้อยละ 99.00 ของ 
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate  
ผู ้ลงทุนสามารถขอไถ่ถอนหุ ้นกู ้ได้ในราคาตลาดหลังจาก 
6 เดอืน นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้โดยธนาคารจะรบัประกนัเงินต้น 
เต็มจ�านวนให้แก่ผู้ลงทุน ณ วันครบก�าหนด หากผู้ลงทุนถือ
จนครบก�าหนด

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ 
( Maxi Precious Shark Fin Bearish Gold Derivatives Debentures)  
จ�านวน 40 ล้านบาท อายุ 6 เดือน โดยให้ผลตอบแทน 
ณ วันครบก�าหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง  
(ราคาปิดของทองค�าในช่วงเช้า “GOLD-A.M.FIX”) ผู้ลงทุน 
สามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้หลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ 
ออกหุ้นกู้ โดยธนาคารจะรับประกันเงินต้นเต็มจ�านวนให้แก่ 
ผู้ลงทุน ณ วันครบก�าหนด หากผู้ลงทุนถือจนครบก�าหนด
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22 ประมาณการหนี้สิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 44 33 44 33

ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 192 192 192 192

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,405 1,247 1,343 1,195

  รวมประมาณการหนี้สิน 1,641 1,472 1,579 1,420

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินบ�าเหนจ็ท่ีให้เฉพาะพนักงานทีเ่ป็นพนักงานสหธนาคารเดมิทีป่ฏบิตังิานอยูก่บัธนาคารจ�านวน 428 คน  
(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 463 คน) ซึง่เป็นภาระผกูพันท่ีไม่ได้จดัตัง้กองทุนรับไว้ เป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์
ของพนักงานดังต่อไปนี้
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,405 1,247 1,343 1,195

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,405 1,247 1,343 1,195

การเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาต้นปี 1,247 1,116 1,195 1,078

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 108 85 102 79

ต้นทุนดอกเบี้ย 41 42 39 40

การวัดมูลค่าใหม่ :

  ขาดทุนจากการประมาณการ - สมมติฐานด้านการเงิน 59 80 55 75

  ผลขาดทุน(ก�าไร)ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ 48 (8) 47 (9)

หัก ผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี (98) (68) (95) (68)

   ยอดคงเหลือสิ้นปี 1,405 1,247 1,343 1,195
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 108 85 102 79

ต้นทุนดอกเบี้ย 41 42 39 40

รวม 149 127 141 119

สมมติฐานที่ส�าคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณ สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

อัตราคิดลด ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 3.25

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.0 

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 75.00 ของ ร้อยละ 75.00 ของ 

Thai Mortality Ordinary Table 2008 Thai Mortality Ordinary Table 2008

อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00 

ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ

อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ:
ร้อยละ1.91

พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ:
ร้อยละ1.91

ของ Thai Withdrawal Table ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอื่น
(นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ): 

ร้อยละ 75 

พนักงานอื่น
(นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จ): 

ร้อยละ 75
ของ Thai Withdrawal Table ของ Thai Withdrawal Table

เกษียณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้น การลดลง
ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ

อัตราคิดลดเฉลี่ย ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 ลดลงร้อยละ 2.25

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 ลดลงร้อยละ 4.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว 
ยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในข้อสมมตอิาจมคีวามสมัพันธ์กนั ในการค�านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพันผลประโยชน์ 
ทีก่�าหนดไว้ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธีิเดยีวกบั ในการค�านวณภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method)) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 10 ปี (วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557: 10 ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 89 322 1,405 1,816

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 31 311 1,368 1,709

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 87 313 1,326 1,726

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 30 303 1,295 1,628
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23 หนี้สินอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 5,397 1,351 5,397 1,351

เจ้าหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 114 253 114 253

หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี 746 380 746 380

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 937 782 937 782

ค่านายหน้ารอตัดจ�าหน่าย 194 243 194 243

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,346 1,313 1,212 1,193

อื่นๆ 824 570 527 354

รวม 9,558 4,892 9,127 4,556

24 ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน
ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 

- หุ้นสามัญ 21,085 10,542 26,106 13,053

เพิ่ม(ลด)หุ้น 6,325 3,163 (5,021) (2,511)

ณ วันปลายปี 27,410 13,705 21,085 10,542

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 

- หุ้นสามัญ 21,085 10,542 21,085 10,542

ออกหุ้นใหม่ 3,690 1,845 - -

ณ วันปลายปี 24,775 12,387 21,085 10,542

เมือ่วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินมุตัลิดทนุจดทะเบยีนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท เป็น 
10,542,439,013 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จ�าหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้น�าออกจ�าหน่าย จ�านวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจ�านวน 2,510,308,791 บาท 

เมือ่วนัที ่10 เมษายน พ.ศ. 2558 ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตัใิห้ธนาคารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 3,162,731,704 บาท จาก 
ทนุจดทะเบียนเดิม 10,542,439,013 บาท เป็น 13,705,170,716 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุน้ ธนาคารได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีน
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

198 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ท�าให้ทนุทีอ่อกและช�าระแล้วของธนาคารมจี�านวน 12,387,365,839.5 ล้านบาท และมหีุน้สามญั 24,774,731,679 ล้านหุน้  
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 
25 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 970 1,095

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 292 279

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (230) (124)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36 7

ส่วนต�่าจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง

  ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (175) (149)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ (172) (220)

รวม 721 888

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 970 1,095

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 292 279

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (211) (109)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36 7

ส่วนต�่าจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง

  ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (175) (149)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ (175) (223)

รวม 737 900

(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกนิทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ คอืส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ และอาคาร ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ดงักล่าวจะทยอย
ตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�าไรสะสมโดยตรง
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 1,095 1,119

หัก ตัดจ�าหน่าย (125) (24)

ยอดคงเหลือปลายปี 970 1,095

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

(ข) ส่วนเกิน(ต�่ากว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหนี้ 263 236

ตราสารทุน 35 91

รวม 298 327

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหนี้ (2) -

ตราสารทุน (4) (48)

รวม (6) (48)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 292 279

26 สำารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส�ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส�ารองดังกล่าวไม่สามารถน�ามา
จ่ายเงินปันผลได้

เมือ่วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ได้มมีตใิห้จดัสรรเงนิก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมจ�านวน 38.30 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน  
31.00 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมจ�านวน  
47.10 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ�านวน  
8.55 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีทุนส�ารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 365.9 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 
341.30 ล้านบาท)

27 เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท 
เป็นจ�านวนเงิน 210.84 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เม่ือวนัที ่10 เมษายน พ.ศ. 2558 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของธนาคารได้มมีตจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ  
0.0075 บาท เป็นจ�านวนเงิน 158 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

28 เงินกองทุนที่ต้องดำารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด�ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทนุต่อ เงินกองทุนต่อ

พ.ศ. 2558 สินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2557 สินทรพัย์เส่ียง
เงินกองทุนสำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว 12,387 10,542

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,713 3,868

เงินส�ารองตามกฎหมาย 366 341

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 7,041 6,615

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่นๆ 680 694

รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1 (1,237) (884)

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 24,950 10.99 21,176 10.10

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวและหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 10,020 10,070

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 575 559

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 10,595 4.67 10,629 5.07

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 35,545 15.66 31,805 15.17
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วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด�ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทนุต่อ เงินกองทนุต่อ

พ.ศ. 2558 สินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2557 สินทรัพย์เส่ียง
เงินกองทุนสำาหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว 12,387 10,542

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,713 3,868

เงินส�ารองตามกฎหมาย 366 341

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 6,537 6,158

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่นๆ 723 737

รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1 (1,040) (682)

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 24,686 10.78 20,964 9.91

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวและหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 10,020 10,070

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 695 641

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 10,715 4.68 10,711 5.07

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 35,401 15.46 31,675 14.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ มีจ�านวน 
35,401 ล้านบาท

ธนาคารด�ารงเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลเงนิกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์  
Basel III และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน 
ส�าหรบัธนาคารพาณิชย์และเรือ่งหลกัเกณฑ์การก�ากบัแบบรวมกลุม่
ทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน
 
29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
แผนการให้หุ้นทนุ (Equity Ownership Plan, “EOP”)
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือน
มนีาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุน้สามัญของ CIMB Group 
Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB แก่พนักงาน
ที่เข้าเงื่อนไข 

ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะ
ออกหุ้นตามขั้นตอนที่ก�าหนด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้าง
งานอย่างต่อเนื่อง

หากมกีารเลิกจ้างพนักงานท่ีไม่ใช่การเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรอื 
การตาย หุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจ�าหน่ายใน 
ราคาตลาดส�าหรบัหุน้ทีอ่อกก่อน พ.ศ. 2557 จะบรจิาคให้แก่มลูนธิิ  
CIMB ในประเทศมาเลเซียในนามของพนักงาน ในขณะที่หุ้นที่ออก 
ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 รายได้จากการขายจะถูก 
ส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถ้ามกีารเกษยีณอาย ุทพุพลภาพ หรอืการตาย 
ของพนกังานทีม่หีุน้คงเหลอืยงัไม่ได้จดัสรร หุน้ตามสทิธจิะถกูจดัสรร 
แก่พนักงานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ก�าหนดในวันที่มีการเลิกจ้าง
หรือทุพพลภาพหรือตาย

มลูค่ายตุธิรรมถวัเฉลีย่ของหุน้ทนุ ซึง่ถกูซือ้ในช่วงเวลาทีก่�าหนดก่อน
หน้าเพ่ือให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ 
MYR 5.92 ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : MYR 7.15 ต่อหุ้น)
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การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหว ของจ�านวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน มีดังนี้:

จำานวนหุ้น
ตามแผนการให้หุ้นทุน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันหน่วย พันหน่วย

ยอดคงเหลือต้นปี 320 88

ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี 462 280

ใช้สิทธิระหว่างปี (133) (48)

  ยอดคงเหลือปลายปี 649 320

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารกนัส�ารองการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์และบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 20 ล้านบาท  
(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 11.1 ล้านบาท)
 
30 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
30.1 ฐานะจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 298,738 5,883 304,621 270,122 4,047 274,169

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 11,763 2,530 14,293 5,129 1,394 6,523

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 24,200 1,381 25,581 9,876 928 10,804

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน

  ในบริษัทย่อยสุทธิ 54,805 86 54,891 55,126 127 55,253

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

  ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 190,457 1,885 192,342 182,777 1,599 184,376

เงินรับฝาก 168,559 1,658 170,217 182,297 1,598 183,895

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงิน 15,200 4,818 20,018 15,300 3,005 18,305

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 21,661 4,022 25,683 8,679 1,718 10,397

ตราสารหนี้ที่ออก

  และเงินกู้ยืม 30,624 3,371 33,995 20,742 3,770 24,512
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 297,715 5,883 303,598 269,421 4,047 273,468

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 11,700 2,530 14,230 5,060 1,393 6,453

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 24,200 1,381 25,581 9,876 928 10,804

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน

  ในบริษัทย่อยสุทธิ 56,130 86 56,216 56,451 127 56,578

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และ

  ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 188,658 1,885 190,543 181,515 1,599 183,114

เงินรับฝาก 168,844 1,658 170,502 182,508 1,598 184,106

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงิน 15,176 4,818 19,994 15,225 3,005 18,230

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 21,661 4,022 25,683 8,679 1,718 10,397

ตราสารหนี้ที่ออก

  และเงินกู้ยืม 30,624 3,371 33,995 20,742 3,770 24,512

 
30.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรม 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ย 14,473 147 14,620 13,838 89 13,927

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (5,868) (275) (6,143) (5,960) (79) (6,039)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

  ดอกเบี้ยสุทธิ 8,605 (128) 8,477 7,878 10 7,888

รายได้ค่าธรรมเนียมและ

  บริการสุทธิ 1,468 - 1,468 1,339 - 1,339

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 2,289 - 2,289 1,279 - 1,279

ค่าใช้จ่ายจากการ

  ด�าเนินงานอื่นๆ (7,124) (3) (7,127) (7,140) - (7,140)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

  และ ขาดทุนจากการด้อยค่า (3,770) - (3,770) (2,130) - (2,130)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ  

  ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,468 (131) 1,337 1,226 10 1,236
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ย 12,879 147 13,026 12,372 89 12,461

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (5,866) (275) (6,141) (5,950) (79) (6,029)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

  ดอกเบี้ยสุทธิ 7,013 (128) 6,885 6,422 10 6,432

รายได้ค่าธรรมเนียมและ  

  บริการสุทธิ 1,055 - 1,055 940 - 940

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 2,295 - 2,295 1,228 - 1,228

ค่าใช้จ่ายจากการ

  ด�าเนินงานอื่นๆ (5,914) (3) (5,917) (5,710) - (5,710)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

  และ ขาดทุนจากการด้อยค่า (3,425) - (3,425) (1,703) - (1,703)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ

  ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,024 (131) 893 1,177 10 1,187

 
31 รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 73 151 73 151

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 141 169 141 169

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,458 1,366 1,458 1,366

เงินให้สินเชื่อ 10,624 10,053 11,343 10,767

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 2,313 2,180 - -

อื่นๆ 11 8 11 8

รายได้ดอกเบี้ย 14,620 13,927 13,026 12,461
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32 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินรับฝาก 3,891 3,921 3,893 3,923

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 342 340 338 328

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 19 17 19 17

เงินน�าส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 983 911 983 911

ตราสารหนี้ที่ออก

   - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 557 354 557 354

   - อื่นๆ 296 485 296 485

อื่นๆ 55 11 55 11

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6,143 6,039 6,141 6,029

33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 111 115 111 116

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต 116 109 116 109

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 587 562 367 386

รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ 190 97 190 97

อื่นๆ 730 665 590 528

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,734 1,548 1,374 1,236

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้ 89 65 174 184

ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มจ่าย 41 38 41 37

อื่นๆ 136 106 104 75

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 266 209 319 296

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,468 1,339 1,055 940
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34 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 1,031 667

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 614 1,037

ตราสารหนี้ 174 101

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,819 1,805

 
35 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วยรายการดังนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

  ตั๋วแลกเงิน (333) (709)

  หุ้นกู้ 102 (192)

ดอกเบี้ยจ่าย (227) (193)

รวม (458) (1,094)
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36 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขาย 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 553 317

   ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 1

   เงินลงทุนทั่วไป 2 -

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย - 12

ก�าไรจากการขายสุทธิ 555 330

ขาดทุนจากการด้อยค่า

   เงินลงทุนทั่วไป 4 -

   ขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ 4 -

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 551 330

 
37 รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 4 11 3

ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - - 91 16

รายได้จากหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 58 41 - -

รายได้รับจากเงินปันผล 52 51 52 51

รายได้อื่น 254 142 229 117

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 377 238 383 187

38 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,770 2,095 3,425 1,668

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 35 - 35

รวม 3,770 2,130 3,425 1,703
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39 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษีส�าหรับงวด 343 149 273 77

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 343 149 273 77

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (59) 3 (87) 74

ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้ - 95 - 95

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (59) 98 (87) 169

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 284 247 186 246

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ�านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่
ธนาคารตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรก่อนภาษี 1,337 1,236 893 1,187

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 264 242 179 237

ผลกระทบ :

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (10) (16) (10) (16)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 36 19 20 18

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้

  รอการตัดบัญชี - - - -

การปรับปรุงอื่น (6) 2 (3) 7

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 284 247 186 246

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 21  
และ ร้อยละ 21 ตามล�าดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20 และร้อยละ 21 ตามล�าดับ) 
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ภาษีเงินได้ที่(ลด)/เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ก่อนภาษี ภาษเีพิ่ม/ (ลด) หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษีเพิ่ม/ (ลด) หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม :

ที่ดินและอาคาร (53) 11 (42) (112) 22 (90)

สินทรัพย์รอการขาย (72) 15 (57) 88 (18) 70

การป้องกันความเสี่ยง

  กระแสเงินสด (26) 5 (21) (150) 30 (120)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (107) 21 (86) (72) 15 (57)

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 (3) 10 241 (48) 193

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (245) 49 (196) (5) 1 (4)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 343 149

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (59) 98

284 247

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ก่อนภาษี ภาษเีพิ่ม/ (ลด) หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษเีพิ่ม/ (ลด) หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม :

ที่ดินและอาคาร (53) 11 (42) (112) 22 (90)

สินทรัพย์รอการขาย (72) 15 (57) 88 (18) 70

การป้องกันความเสี่ยง

  กระแสเงินสด (26) 5 (21) (150) 30 (120)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (102) 20 (82) (66) 14 (52)

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 (3) 10 241 (48) 193

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (240) 48 (192) 1 - 1

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 273 77

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (87) 169

186 246
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นอกจากนีภ้าษเีงนิได้รอการตดับญัชจี�านวน 25 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 4.9 ล้านบาท) ได้ถกูโอนมาจากส่วนเกนิทนุอืน่
ไปยังก�าไรสะสม โดยการโอนนีเ้กดิจากภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสือ่มราคาจรงิและค่าเสือ่มราคาทีค่�านวณจาก
ราคาทุนเดิมของอาคาร 

40 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานสมทบเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืนพนักงาน และเงนิท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้
ในอตัราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนกังานในกรณทีีอ่อกจากงานตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนี้ 
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน 
ดงักล่าว ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุเป็นจ�านวนประมาณ 113 ล้านบาท (ส�าหรบั 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 108 ล้านบาท) เฉพาะธนาคาร : 99 ล้านบาท (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :  
94 ล้านบาท)

41 กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งค�านวณ
โดยการหารก�าไรสทุธสิ�าหรบังวดด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกทีอ่ยูใ่นระหว่างงวด (หมายเหต ุ24)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

 
42 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
42.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
กลุ่มบริษัทได้น�าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ไปวางเป็นหลักประกัน
ในเรื่องดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ส�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 132 -

ส�าหรับการใช้ไฟฟ้า 8 7

  รวม 140 7

42.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
ธนาคารมีเงนิลงทนุประเภทหุน้ทนุของบรษิทัแห่งหนึง่ซ่ึงแสดงไว้เป็นเงนิลงทุนระยะยาวท่ีได้มาจากการปรบัโครงสร้างหน้ี ซ่ึงภายใต้สัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ได้ก�าหนดให้ธนาคารจ�าหน่ายเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามข้อตกลงภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี นับจากวันที่ก�าหนดในสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
จ�านวน 1 บาท 

นอกจากนี้ธนาคารยังมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจ�ากัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ก�าหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน 511 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
จ�านวน 392 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพันมีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่าราคาทุน มูลค่าราคาทนุ
ปีที่พ้นกำาหนด จำานวนบริษทั ล้านบาท จำานวนบริษทั ล้านบาท

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 4 511 3 392

  ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 4 511 3 392

 
43 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
43.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันที่มีสาระส�าคัญดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน

  และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน 41 - 41 96 - 96

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 13 - 13 5 - 5

  รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ

   ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 54 - 54 101 - 101

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

  ที่ยังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

  ที่ยังไม่ครบก�าหนด 27 255 282 13 592 605

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 63 1,161 1,224 69 1,610 1,679
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

  ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 463,412 463,412 - 308,427 308,427

- สัญญาขาย - 375,770 375,770 - 260,867 260,867

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

  ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ - 97,083 97,083 - 56,243 56,243

- สัญญาขาย - 163,237 163,237 - 89,874 89,874

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 466,852 85,560 552,412 350,389 28,231 378,620

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 423,796 206,321 630,117 324,717 92,017 416,734

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา

  ต่างประเทศ

- ขายสิทธิที่จะซื้อ - 444 444 - 33 33

- ขายสิทธิที่จะขาย - 2,188 2,188 - 2,477 2,477

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 3,002 3,002 - 4,046 4,046

- ซื้อสิทธิที่จะขาย - 527 527 - 33 33

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย 100 - 100 100 - 100

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ - 199 199 - - -

- สัญญาขาย - 61 61 - - -

เงินลงทุน

- สัญญาซื้อ 4,437 - 4,437 2,640 - 2,640

- สัญญาขาย 5,010 - 5,010 4,126 - 4,126

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า

  ยังไม่ได้ถอน 17,678 - 17,678 16,961 - 16,961

การค�้าประกันอื่น 8,729 297 9,026 8,030 366 8,396

  ภาระผูกพันอื่น 926,602 1,398,101 2,324,703 706,963 842,614 1,549,577

  รวมภาระผูกพัน 926,746 1,399,517 2,326,263 707,146 844,816 1,551,962
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43.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุม่บรษิทัมีหน้ีสนิท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องคดใีนศาลในฐานะจ�าเลย ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท สรุปได้
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง 296 305

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วม

  - ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มบริษัท 438 328

  - ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มบริษัท 24,665 24,578

รวม 25,399 25,211

ในส่วนของคดีฟ้องร้องดังกล่าว ส่วนหนึ่งจ�านวน 24,500 ล้านบาท 
เป็นคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับ บสท. และธนาคารอื่น  
ซึ่งลูกหนี้ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีถูกโอนหนี้จากธนาคาร 
ต่าง ๆ ไปยัง บสท. แต่การโอนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นการโอนตาม 
พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ดังนั้น
ธนาคารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่อธนาคาร ทั้งนี้หนี้ในส่วนของธนาคารที่โอนไป บสท. มีจ�านวน
ประมาณ 959 ล้านบาท เป็นหนีท่ี้เกดิก่อนธนาคารควบรวมกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในจ�านวนดังกล่าวข้างต้น มี
คดีความที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์ในคดีท่ี
ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง และในคดีที่ธนาคารถูกฟ้อง 
ในฐานะจ�าเลยร่วมเป็นจ�านวนทุนทรัพย์ 20 ล้านบาท และ 25  
ล้านบาท ตามล�าดับ อย่างไรกต็ามธนาคารอยูร่ะหว่างการยืน่อทุธรณ์  
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท 
ตามล�าดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ�านวนรวม 45 ล้านบาท  
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 33 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบริหาร
สรุปและเชื่อว่า ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้รับรู้ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิเกีย่วกบัการค�า้ประกนั ซึง่กลุม่บรษิทัถกูฟ้องคดใีนศาล 
ในฐานะจ�าเลยจ�านวน 192 ล้านบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 :  
192 ล้านบาท)
 
43.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบรษิทัได้ท�า
สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และรถยนต์ โดยสญัญาเช่ามอีายตุัง้แต่ 6 เดอืน 
ขึ้นไป ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุใน
สัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

จ่ายภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1 - 3 ปี 237 363 197 299

4 - 5 ปี 8 6 8 6

6 - 10 ปี 12 15 12 15

11 - 30 ปี 2 2 2 2

รวม 259 386 219 322
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43.4 ภาระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพัน เนื่องจากธนาคารได้เข้าท�าสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท
หลายแห่ง คงเหลือมลูค่าทีท่างธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอกีจ�านวนเงนิประมาณ 112 ล้านบาท 1.1 ล้านรงิกติมาเลย์เซยี และ  
27 พันเหรียญสหรัฐ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 81.8 ล้านบาท และ 0.5 ล้านริงกิตมาเลย์เซีย)

44 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็น
บรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของธนาคารและ
บริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวข้องกันกับธนาคารและบรษิทัย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิทัย่อยค�านงึ
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา
ที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งรายการที่มีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย

รายได้ :

ดอกเบี้ยรับ - - 720 715

ค่าธรรมเนียมรับ - - 4 7

ก�าไรจากการช�าระบัญชีของบริษัทย่อย - 12 - 12

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย - - 2 2

ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 85 119

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ - - (9) (9)

บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุด

รายได้ :

  (ขาดทุน)ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (561) 96 (561) 96

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 48 - 48 -

ค่าธรรมเนียมจ่าย 20 - 20 -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 5 34 5 34
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ :

ค่าธรรมเนียมรับ 188 115 188 115

รายได้อื่น - 25 - 25

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 12 (49) 12 (49)

ค่าธรรมเนียมจ่าย 133 148 133 148

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ (8) (6) (8) (6)

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

เงินให้สินเชือ่
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย
เงินให้สินเชือ่

คงค้าง
ภาระ

ผูกพัน สินทรัพย์อืน่ เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 83 1,709 - 43 2,762

- - 83 1,709 - 43 2,762

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 43

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 7

CIMB NIAGA - - - 2 - - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 4

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - - 218

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - 1 265 - 47

- - - 3 265 - 319

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 15 11 - - 576 - 8

15 11 - - 576 - 8
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

เงินให้สนิเชือ่
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย
เงินให้สินเชือ่

คงค้าง
ภาระ

ผูกพัน สินทรัพย์อืน่ เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099

- - 133 834 - - 1,099

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd - - - - - - 28

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11

CIMB NIAGA - - - 1 - - 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - - 107

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - 2 39 - 10

- - - 3 39 - 159

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 23 24 - - 377 - 1

23 24 - - 377 - 1
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

เงินให้สินเชือ่
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย
เงินให้สินเชือ่

คงค้าง
ภาระ

ผูกพัน สินทรัพย์อืน่ เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท เซ็นเตอร์ออโต้ลีส จ�ากัด 15,507 16,353 - - 123 - -

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด 2,624 2,671 - - 66 - -

บริษัท ซีที คอล จ�ากัด 7 6 - 1 96 - 6

18,138 19,030 - 1 285 - 6

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 83 1,709 - 43 2,762

- - 83 1,709 - 43 2,762

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 43

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 7

CIMB NIAGA - - - 2 - - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 4

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - - 218

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - 1 265 - 47

- - - 3 265 - 319

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 15 11 - - 576 - 8

15 11 - - 576 - 8
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

เงินให้สินเชือ่
คงค้าง

ถัวเฉลี่ย
เงินให้สินเชือ่

คงค้าง
ภาระ

ผูกพัน สินทรัพย์อืน่ เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท เซ็นเตอร์ออโต้ลีส จ�ากัด 13,603 14,630 - 1 70 - -

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด 2,938 2,669 - 1 62 - -

บริษัท ซีที คอล จ�ากัด 7 7 - - 79 - 27

16,548 17,306 - 2 211 - 27

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099

- - 133 834 - - 1,099

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank (L) Ltd - - - - - - 28

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11

CIMB NIAGA - - - 1 - - 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - - 107

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด - - - 2 39 - 10

- - - 3 39 - 159

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 23 24 - - 377 - 1

23 24 - - 377 - 1

ธนาคารคิดดอกเบี้ยส�าหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราปกติที่คิดกับผู้ฝากทั่วไป 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

พ.ศ. 2558

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22,965 97 23,062

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 88,749 4,267 93,016

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 807 807

- สัญญาขาย - 66 66

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ - 4,134 4,134

- สัญญาขาย - 1,804 1,804

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย 100 - 100

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ - 130 130
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พ.ศ. 2557

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 32,485 89 32,574

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 34,991 4,417 39,408

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 988 988

- สัญญาขาย - 116 116

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ - 4,467 4,467

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 22 22

- ขายสิทธิที่จะขาย - 24 24

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย 100 - 100

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ - 24 24

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์อืน่ใดท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและ/หรอืไม่เป็นตวัเงนิทีจ่่ายให้กรรมการและพนกังานชัน้บรหิารของธนาคาร 
ตัง้แต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายบัญชนีอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกต ิซ่ึงได้แก่ เบ้ียประชมุกรรมการ 
บ�าเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 409 344 383 323

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 16 13 14 12

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  จากแผนการให้หุ้นทุน (หมายเหตุ 29) 20 11 20 11

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและ

  ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 445 368 417 346
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ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันหน่วย พันหน่วย

หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad 462 280

45 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน สรุปได้ดังนี้

ภาครายย่อย
ภาครายย่อย ให้บรกิารทางการเงนิกบัประชาชนทัว่ไปและลกูค้าพาณิชย์ธนกิจ ซ่ึงได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ�าหน่ายและกระจายสนิค้า
แก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด
-  สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
-  สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการทางด้านการ

รับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ
อื่นๆ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการด�าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวงผลก�าไรและ
ธุรกิจอื่นซึ่งไม่สาระส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท

ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ�าแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

  ลูกค้าภายนอก 6,541 1,705 231 - 8,477

  ระหว่างส่วนงาน - - - - -

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,117 362 (11) - 1,468

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 429 1,212 649 (1) 2,289

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (5,444) (1,568) (116) 1 (7,127)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (2,680) (811) (296) 17 (3,770)

ภาษีเงินได้ 8 (191) (97) (4) (284)

(ขาดทุน)ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (29) 709 360 13 1,053
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

  ลูกค้าภายนอก 5,694 1,765 429 - 7,888

  ระหว่างส่วนงาน (2) - - 2 -

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,110 339 (108) (2) 1,339

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 389 622 269 (1) 1,279

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (5,492) (1,605) (44) 1 (7,140)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (1,913) (355) 111 27 (2,130)

ภาษีเงินได้ 42 (153) (131) (5) (247)

(ขาดทุน)ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (172) 613 526 22 989
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46 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของธนาคารตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน เงินฝาก  
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินกู้ยืม ธนาคารมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงดังนี้

46.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบ
ก�าหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

นับจาก พ.ศ. 2558 นับจาก พ.ศ. 2557

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน 41 - 41 86 10 96

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 13 - 13 5 - 5

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า

  เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 282 - 282 605 - 605

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,224 - 1,224 1,679 - 1,679

การรับรอง 41 - 41 69 - 69

การค�้าประกันอื่น 8,514 512 9,026 8,122 274 8,396

46.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย จ�าแนกได้ดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 2,397 2,397

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,443 10,133 2,717 14,293

เงินลงทุนสุทธิ 22 54,169 700 54,891

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 134,965 63,642 - 198,607

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 86 1,557 - 1,643

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 136,516 129,501 5,814 271,831
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 58,450 109,374 2,393 170,217

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,384 10,171 1,463 20,018

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 321 321

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 16,040 - - 16,040

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 33,451 544 33,995

รวมหนี้สินทางการเงิน 82,874 152,996 4,721 240,591

 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 3,990 3,990

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 471 1,855 4,197 6,523

เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 128,634 61,333 1 189,968

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 129,155 114,956 15,195 259,306

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,379 140,273 2,243 183,895

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,633 10,743 929 18,305

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 344 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 7,693 - - 7,693

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 23,968 544 24,512

รวมหนี้สินทางการเงิน 55,705 174,984 4,060 234,749
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 2,395 2,395

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,387 10,133 2,710 14,230

เงินลงทุนสุทธิ 22 54,169 700 54,891

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 136,860 59,786 - 196,646

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 86 1,557 - 1,643

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 138,355 125,645 5,805 269,805

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 58,676 109,430 2,396 170,502

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,384 10,147 1,463 19,994

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 321 321

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 16,040 - - 16,040

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 33,451 544 33,995

รวมหนี้สินทางการเงิน 83,100 153,028 4,724 240,852

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 3,988 3,988

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 411 1,855 4,187 6,453

เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 130,190 57,981 - 188,171

ลูกหนี้บรรษัท

  บริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 130,651 111,604 15,182 257,437
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 41,522 140,340 2,244 184,106

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,633 10,668 929 18,230

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 344 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 7,693 - - 7,693

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 23,968 544 24,512

รวมหนี้สินทางการเงิน 55,848 174,976 4,061 234,885

 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ยเมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำาหนด รวม ถ่วงนำ้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ - 10,133 - - - - 10,133 1.53

เงินลงทุนสุทธิ - 3,763 11,269 34,497 4,640 - 54,169 3.52

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

  รอตัดบัญชี 1,565 22,157 10,954 26,226 2,740 - 63,642 6.96

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 60 722 775 - - 1,557 2.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,565 36,113 22,945 61,498 7,380 - 129,501

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 17,046 54,321 36,219 1,788 - - 109,374 2.04

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 931 1,230 7,481 529 - - 10,171 1.27

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,965 13,270 8,844 - 9,372 - 33,451 2.73

รวมหนี้สินทางการเงิน 19,942 68,821 52,544 2,317 9,372 - 152,996
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2557

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ยเมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำาหนด รวม ถ่วงนำ้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64

เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

  รอตัดบัญชี 71 22,859 14,908 20,858 2,637 - 61,333 8.68

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,411 2,382 5,331 619 - - 10,743 1.65

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 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

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ยเมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำาหนด รวม ถ่วงนำ้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ - 10,133 - - - - 10,133 1.53

เงินลงทุนสุทธิ - 3,763 11,269 34,497 4,640 - 54,169 3.52

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

  รอตัดบัญชี 1,565 26,922 12,357 16,586 2,356 - 59,786 6.96

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 60 722 775 - - 1,557 2.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,565 40,878 24,348 51,858 6,996 - 125,645

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 17,046 54,367 36,219 1,798 - - 109,430 2.04

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 931 1,218 7,469 529 - - 10,147 1.27

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,965 13,270 8,844 - 9,372 - 33,451 2.73

รวมหนี้สินทางการเงิน 19,942 68,855 52,532 2,327 9,372 - 153,028
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ยเมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำาหนด รวม ถ่วงนำ้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

  และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64

เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

  รอตัดบัญชี 71 28,941 16,457 10,339 2,173 - 57,981 5.64

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,411 2,369 5,294 594 - - 10,668 1.65

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 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

 
ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

นอกจากนี้ ธนาคารมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ค�านวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคง
เหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2557 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ ยอดคงเหลอื ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8,665 73 0.85 4,846 151 3.11

เงินลงทุนสุทธิ 56,617 1,598 2.82 53,194 1,535 2.89

เงินให้สินเชื่อ 194,376 12,937 6.66 178,422 12,234 6.86

รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 259,658 14,608 236,462 13,920
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ ยอดคงเหลอื ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 173,969 3,891 2.24 162,817 3,921 2.44

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,006 342 1.63 19,753 340 1.72

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 11,507 227 1.97 7,981 193 2.42

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 27,735 853 3.08 28,820 838 2.91

รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 234,217 5,313 219,371 5,292

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ ยอดคงเหลอื ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11,725 73 0.63 8,798 151 1.71

เงินลงทุนสุทธิ 57,942 1,650 2.85 54,519 1,587 2.91

เงินให้สินเชื่อ 192,249 11,343 5.90 176,541 10,767 6.10

รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 261,916 13,066 239,858 12,505

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 174,176 3,893 2.24 163,091 3,923 2.44

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 22,034 338 1.53 20,462 327 1.60

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

  มูลค่ายุติธรรม 11,507 227 1.97 7,981 193 2.42

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 27,735 853 3.08 28,820 838 2.91

รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 235,452 5,311 220,354 5,281

 
(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีส�าคัญโดยจ�าแนกเป็นสกุลเงิน 
ได้ดังต่อไปนี้
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(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่นๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอ่ืนๆ*

ฐานะทันที 409.23 40.66 (86.00) 205.49 25.43 (107.32)

ฐานะล่วงหน้า

- สัญญาล่วงหน้า (438.04) (39.24) 82.91 (216.88) (24.10) 106.49

ฐานะสุทธิ (28.81) 1.42 (3.09) (11.39) 1.33 (0.83)

* ส�าหรับสกุลยูโรและสกุลอื่นๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

 
46.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
วนัทีท่ีค่รบก�าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มดัีงน้ี

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 

เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 2,395 - - 2 2,397

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,163 10,130 - - 14,293

เงินลงทุนสุทธิ - 15,530 39,136 225 54,891 

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 15,072(1) 42,579 140,956 - 198,607

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 868 775 - 1,643

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 21,630 69,107 180,867 227 271,831

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 77,890 90,523 1,804 - 170,217

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,778 9,077 163 - 20,218

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 321 - - - 321

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง

  ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 16,040 - 16,040

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,509 22,114 9,372 - 33,995

รวมหนี้สินทางการเงิน 91,498 121,714 27,379 - 240,591

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 6,374 

ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ล้านบาท และ 5,698 ล้านบาทตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา

ของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 

เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 3,988 - - 2 3,990

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,701 1,822 - - 6,523

เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 14,203(1) 46,298 129,467 - 189,968

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 - 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 22,892 57,113 178,430 871 259,306

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 51,944 112,886 19,065 - 183,895

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,706 626 - 18,305

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 344 - - - 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง

  ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 7,693 - 7,693

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,566 13,176 9,770 - 24,512

รวมหนี้สินทางการเงิน 63,827 133,768 37,154 - 234,749

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 6,374 

ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ล้านบาท และ 5,698 ล้านบาทตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา

ของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 

เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 2,395 - - - 2,395

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,100 10,130 - - 14,230

เงินลงทุนสุทธิ - 15,530 39,136 225 54,891

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 16,998(1) 48,741 130,907 - 196,646

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 868 775 - 1,643

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,493 75,269 170,818 225 269,805
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 

เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 78,119 90,579 1,804 - 170,502

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,778 8,687 529 - 19,994

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 321 - - - 321

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง

  ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 16,040 - 16,040

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,509 22,114 9,372 - 33,995

รวมหนี้สินทางการเงิน 91,727 121,380 27,745 - 240,852

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 6,374 

ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ล้านบาท และ 5,698 ล้านบาทตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา

ของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557 

เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 3,988 - - - 3,988

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,631 1,822 - - 6,453

เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 15,790(1) 53,922 118,459 - 188,171

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 - 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 24,409 64,737 167,422 869 257,437

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 52,088 112,953 19,065 - 184,106

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,655 602 - 18,230

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 344 - - - 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง

  ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 7,693 - 7,693

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,566 13,176 9,770 - 24,512

รวมหนี้สินทางการเงิน 63,971 133,784 37,130 - 234,885

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 6,374 

ล้านบาท และ 6,088 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ล้านบาท และ 5,698 ล้านบาทตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญา

ของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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46.4 มูลค่ายุติธรรม
ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 2,397 2,397 3,990 3,990

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,293 14,293 6,523 6,523

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,581 25,581 10,804 10,804

เงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,309 55,253 55,567

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 192,342 192,342 184,376 184,376

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,643 1,643 - -

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 291,147 291,565 264,518 264,832

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 170,217 170,258 183,895 183,895

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 20,018 20,064 18,305 18,305

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 321 321 344 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 16,040 16,040 7,693 7,693

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,683 25,683 10,397 10,397

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 33,995 34,235 24,512 24,313

รวมหนี้สินทางการเงิน 266,274 266,601 245,146 244,947

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 2,395 2,395 3,988 3,988

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,230 14,230 6,453 6,453

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,581 25,581 10,804 10,804

เงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,309 55,253 55,567

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 190,543 190,543 183,114 183,114 

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,643 1,643 - - 

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 3,572 3,572

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 289,283 289,701 263,184 263,498
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 170,502 170,543 184,106 184,106

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19,994 19,994 18,230 18,230

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 321 321 344 344

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 16,040 16,040 7,693 7,693

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,683 25,683 10,397 10,397

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 33,995 34,235 24,512 24,313

รวมหนี้สินทางการเงิน 266,535 266,816 245,282 245,083

วิธีการและข้อสมมติฐานที่กลุ่มบริษัทได้ใช้ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
มลูค่ายตุธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(ด้านสนิทรพัย์) ถอืตามจ�านวนเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

เงินลงทุนสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้ค�านวณตามวิธีการที่กล่าวไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 ยกเว้นการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด และ 
เงินลงทุนทั่วไปจะถูกบันทึกด้วยราคาตลาดหรือราคาที่สามารถ
สังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มบริษัทจะบันทึกด้วยราคาที่จ่าย
ซือ้รวมต้นทนุการจดัท�ารายการ และวดัมลูค่าต่อมาด้วยวธิรีาคาทนุ
ตัดจ�าหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

เงินให้สินเชื่อสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิรวมเงินให้สินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ คือ 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตามบัญชี 

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินถือตามจ�านวนเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
มลูค่ายตุธิรรมของลกูหนีบ้รรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทยถอืตามจ�านวน
เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี ถือตาม
จ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากที่ครบ
ก�าหนดตัง้แต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวดัมลูค่ายตุธิรรมด้วยการคดิลดของ
กระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ�านวนเงินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
จากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย
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46.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
ธนาคารประกอบธรุกรรมเกีย่วกบัตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิเป็นไปตามปกตธิรุกจิของธนาคาร เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดของสัญญา 
สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันที

  และล่วงหน้า

- สัญญาซื้อ 455,908 7,504 463,412 305,000 3,427 308,427

- สัญญาขาย 371,917 3,853 375,770 260,012 855 260,867

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ

  อัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซื้อ 9,659 87,424 97,083 2,571 53,672 56,243

- สัญญาขาย 81,143 82,094 163,237 37,907 51,967 89,874

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 258,112 294,300 552,412 165,284 213,336 378,620

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 307,395 322,722 630,117 181,743 234,992 416,735

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

- ขายสิทธิที่จะซื้อ 444 - 444 33 - 33

- ขายสิทธิที่จะขาย 1,148 1,040 2,188 818 1,659 2,477

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ 1,956 1,046 3,002 2,544 1,502 4,046

- ซื้อสิทธิที่จะขาย 527 - 527 33 - 33

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

- สัญญาขาย - 100 100 - 100 100

เครดิตและโภคภัณฑ์

- สัญญาซื้อ 199 - 199 - - -

- สัญญาขาย 61 - 61 - - -

ธนาคารก�าหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมธุรกรรม
ด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่ียงด้านการผิดนัดช�าระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือที่
ให้กับลูกค้าโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันท�าให้ธนาคารควบคุมระดับ 
ความเสีย่งทีธ่นาคารสามารถรับได้ อย่างไรกต็าม อนพุนัธ์ทางการเงนิอาจท�าให้เกดิก�าไรหรอืขาดทนุกบัธนาคารกไ็ด้ ซึง่ขึน้อยูกั่บการขึน้ลง 
ของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระส�าคัญตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
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47 มูลค่ายุติธรรม
47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังนี้

•  ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
•  ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม 

(ได้แก่ ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
•  ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล 

ระดับที่ 3)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

  เงินลงทุนเพื่อค้า - 5,869 - 5,869

  เงินลงทุนเผื่อขาย 98 26,420 - 26,518

  ตราสารอนุพันธ์ - 25,581 - 25,581

รวมสินทรัพย์ 98 57,870 - 57,968

หนี้สิน

  หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

   มูลค่ายุติธรรม - 16,040 - 16,040

  ตราสารอนุพันธ์ - 25,683 - 25,683

รวมหนี้สิน - 41,723 - 41,723
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 2,397 - - 2,397

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,618 10,675 - 14,293 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 22,795 - 22,795 

เงินลงทุนทั่วไป - - 105 105 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 192,342 - 192,342 

รวมสินทรัพย์ 6,015 225,812 105 231,932

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 170,258 - 170,258

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 20,063 - 20,063

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 321 - 321

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 34,235 - 34,235

รวมหนี้สิน - 224,877 - 224,877

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 2,395 - - 2,395

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,555 10,675 - 14,230 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 22,795 - 22,795 

เงินลงทุนทั่วไป - - 105 105 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 190,543 - 190,543 

รวมสินทรัพย์ 5,950 224,013 105 230,608

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 170,543 - 170,543

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 19,994 - 19,994

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 321 - 321

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 34,235 - 34,235

รวมหนี้สิน - 225,093 - 225,093
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47.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำาหรับการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับที่ 2
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าและตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้ส�าหรับการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบีย้ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมลูค่ายตุธิรรม 
โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการเสนอ 
ซือ้ขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มา
จากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้ การคิดลด
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการคิดลดกระแส
เงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลงท่ีค�านวณจากข้อมูลท่ีสังเกตได้
จากตลาดของอัตราที่มีการเสนอซ้ือขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�าหรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารนั้น

47.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได้อย่างมีสาระสำาคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป
พ.ศ. 2558 / ล้านบาท

ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 144

ก�าไรสุทธิที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 2

ตั้งส�ารองเพิ่มขึ้น (4)

ขายเงินลงทุน (7)

ลดทุนเงินลงทุนทั่วไป (30)

ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 105

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับที่ 3 เป็นเงินลงทุน
ทัว่ไปซึง่แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี โดยค�านวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทตามสัดส่วนที่ธนาคารลงทุน 
ซึง่ผูบ้รหิารเชือ่ว่ามลูค่าตามบญัชไีม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่าง
มีสาระส�าคัญ

48 สัญญาโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์เพื่อโอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (“บสท.”) ตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“พรก.”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่โอนไป บสท.ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ราคาตาม
บัญชี

ราคาโอน ราคาตาม
บัญชี

ราคาโอน

ลูกหนี้ที่โอนขายไป บสท. ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้ที่ได้รับการชดเชยภายใต้สัญญา CAP (CAP) 82,487 21,932 82,487 21,932

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับการชดเชยภายใต้สัญญา CAP (NON CAP) 15,774 3,465 15,774 3,465

รวม 98,261 25,397 98,261 25,397

หัก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับการไถ่ถอนบางส่วน   (25,397) (25,389)

ตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือ (แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

  ประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด) (หมายเหตุ 9.1 (ก)) - 8

ธนาคารได้รบัช�าระราคาจากการโอนขายลกูหนีเ้ป็นตัว๋สัญญาใช้เงนิทีอ่อกโดย บสท. ประเภทเปลีย่นมอืไม่ได้ อาย ุ10 ปี โดยมกีองทนุฟ้ืนฟูฯ
เป็นผู้อาวลัตัว๋สญัญาใช้เงนิดงักล่าวมีดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบีย้เงนิฝากเฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2557 ธนาคารมีดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินของ บสท. ค้างรับ จ�านวน 0.5 ล้านบาท
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ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ธนาคารได้โอน
สทิธใินการรบัส่วนแบ่งก�าไรจาก บสท. ในอนาคต ในส่วนของลกูหนี้
ภายใต้สญัญาการบรหิารและชดเชยสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ (“ลกูหนี้ 
ท่ีได้รบัการชดเชยภายใต้สญัญา CAP”) ท่ีได้โอนไป บสท. ดังกล่าว
ข้างต้นให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ แต่ภาระในการร่วมรับผลขาดทุนกับ 
บสท. ยังคงอยู่ที่ธนาคาร

ตามบนัทกึข้อตกลงการแบ่งปันผลก�าไรขาดทนุ เลขที ่กกม. 64/2558  
ระหว่างกรมบัญชีกลาง กองทุนฟื ้นฟูฯ และธนาคารในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลางตกลงจะช�าระยอดคงค้าง
จ�านวนเงิน 3,572 ล้านบาท โดยช�าระเป็นเงินสดจ�านวนเงิน 3,370 
ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด จ�านวนเงิน 202 ล้านบาท ธนาคารได้รับเงินและตั๋ว
แลกเงนิในวนัที ่20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 และวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 ตามล�าดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ธนาคารจึงไม่มียอดลูกหนี้ บสท. (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :  
3,572 ล้านบาท)

ทั้งนี้ภายใต้สัญญาโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้บสท. ธนาคารมี
ภาระที่จะต้องร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลก�าไรหรือขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เมื่อสิ้นสุดสัญญานับตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยในกรณทีีม่ผีลขาดทนุ ผลขาดทนุส่วนแรก 
จ�านวนไม่เกนิร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารจะเป็นผูร้บัผดิชอบ  
ผลขาดทุนส่วนที่สองจ�านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. 
และธนาคารจะแบ่งความรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากัน ผลขาดทุน
ส่วนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของ บสท. 
และดอกเบี้ยจ่ายของตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บสท. จะรวมอยู่
ในการค�านวณผลก�าไรขาดทุนดังกล่าวด้วย และหากกรณีที่การ
บรหิารมกี�าไร ก�าไรส่วนแรกจ�านวนไม่เกนิร้อยละ 20 ของราคาโอน 
จะแบ่งกนัคนละครึง่ระหว่าง บสท. และธนาคาร ผลก�าไรส่วนทีส่อง 
ซ่ึงเมื่อรวมกับผลก�าไรส่วนแรกแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่าง
มลูค่าสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพตามบัญชีกบัราคาโอน ธนาคารจะรบัไป 
ทัง้หมด ส่วนก�าไรทีเ่กนิกว่านัน้ จะเป็นของ บสท. ส่วนลกูหน้ีท่ีไม่มี
ต้นทุนการรับโอน เงินที่เรียกเก็บได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้จะเป็นของธนาคารทั้งหมด 
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ข�อมูลธนาคาร

โดย : 
- นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
- นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
- นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ข�อมูลหลักทรัพย�

ทุนจดทะเบียน 
13,705,170,716.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอย
สิบหกบาทถวน)

แบงออกเปน
: หุนสามัญ 27,410,341,432 หุน (สองหมื่นเจ็ดพันสี่รอย
สิบลานสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยสามสิบสองหุน) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

ทุนที่ออกและชำระแล�ว 
12,387,365,839.50 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนหกหมื่น
หาพันแปดรอยสามสิบเกาบาทหาสิบสตางค)

ประกอบดวย
: หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน (สองหมื่นสี่พันเจ็ดรอย
เจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาหุน) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

CONTACT US!
นักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 0-2638-8615 
อีเมล ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 
อีเมล cs@cimbthai.com

ศูนยบริการลูกคา - Care Center 
โทรศัพท 0-2626-7777 
อีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com

FIND US!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker : CIMBT
SET (set.or.th) symbol : CIMBT 

ชื่อบร�ษัท : 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบร�ษัท : 
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ : 
ธนาคารพาณิชย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : 
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� : 
0-2638-8000 และ 0-2626-7000

โทรสาร : 
0-2633-9026

ศูนย�บร�การลูกค�า Care Center : 
โทรศัพท 0-2626-7777, 
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� : 
โทรศัพท 0-2638-8615, ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท : 
โทรศัพท 0-2638-8287 และ 0-2638-8274, 
cs@cimbthai.com

เว�บไซต� : 
http://www.cimbthai.com

บุคคล/แหล�งอ�างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย� : 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู� : 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� : 
0-2009-9000

โทรสาร : 
0-2009-9991

SET Contact Center : 
0-2009-9999

เว�บไซต� : 
http://www.set.or.th/tsd

อีเมล� : 
SETContactCenter@set.or.th

ผู�สอบบัญชี : 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

ที่อยู� : 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร : 0-2286-5050
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ข�อมูลธนาคาร

โดย : 
- นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
- นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
- นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ข�อมูลหลักทรัพย�

ทุนจดทะเบียน 
13,705,170,716.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอย
สิบหกบาทถวน)

แบงออกเปน
: หุนสามัญ 27,410,341,432 หุน (สองหมื่นเจ็ดพันสี่รอย
สิบลานสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยสามสิบสองหุน) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

ทุนที่ออกและชำระแล�ว 
12,387,365,839.50 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนหกหมื่น
หาพันแปดรอยสามสิบเกาบาทหาสิบสตางค)

ประกอบดวย
: หุนสามัญ 24,774,731,679 หุน (สองหมื่นสี่พันเจ็ดรอย
เจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาหุน) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

: หุนบุรุมสิทธิ -ไมมี-

CONTACT US!
นักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 0-2638-8615 
อีเมล ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 
อีเมล cs@cimbthai.com

ศูนยบริการลูกคา - Care Center 
โทรศัพท 0-2626-7777 
อีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com

FIND US!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker : CIMBT
SET (set.or.th) symbol : CIMBT 

ชื่อบร�ษัท : 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบร�ษัท : 
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ประเภทธุรกิจ : 
ธนาคารพาณิชย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : 
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� : 
0-2638-8000 และ 0-2626-7000

โทรสาร : 
0-2633-9026

ศูนย�บร�การลูกค�า Care Center : 
โทรศัพท 0-2626-7777, 
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� : 
โทรศัพท 0-2638-8615, ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท : 
โทรศัพท 0-2638-8287 และ 0-2638-8274, 
cs@cimbthai.com

เว�บไซต� : 
http://www.cimbthai.com

บุคคล/แหล�งอ�างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย� : 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู� : 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� : 
0-2009-9000

โทรสาร : 
0-2009-9991

SET Contact Center : 
0-2009-9999

เว�บไซต� : 
http://www.set.or.th/tsd

อีเมล� : 
SETContactCenter@set.or.th

ผู�สอบบัญชี : 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

ที่อยู� : 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร : 0-2286-5050
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัท /  สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จำานวนหุ้นทั้งหมด

ที่ออกจำาหน่าย
จำานวนหุ้น

ที่ถือ ร้อยละ

1.  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ากัด
 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25, 32 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ  โทร. 0-2673-9111

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 350,000,000 349,999,994 
 

99.99 
 

2.  บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด
 128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 21 ถ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2638-8000

ติดตามทวงหนี้
และเรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ 385,000
 

384,993 
 
 

99.99
 
 

3.  บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด
 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา 
 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2675-6300 โทรสาร. 0-2675-6299

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 60,000,000
 

59,999,998 
 

99.99 
 

4.  บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จ�ากัด (ล้มละลาย)
 1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260 
 โทร. 0-2398-0027  โทรสาร. 0-2383-0201

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ
 

83,332 31,410
 
 

37.69
 
 

5.  บริษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จ�ากัด (ช�าระบัญชี)
 1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส ชั้น 1 ถ.เจริญนคร 
 แขวงบางล�าพู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ
 
 

10,000 
 
 

1,282 
 
 

12.82

6.  บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จ�ากัด
 80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2236-0361 โทรสาร. 0-2236-3738

โรงแรม หุ้นสามัญ
 
 

33,909
 

3,390
 
 

10.00

7.  บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด
 2219-2223 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผลิตอาหาร
กึ่งส�าเร็จรูป

หุ้นสามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00

8.  บริษัท สามชัย จ�ากัด (มหาชน) 
 522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จ�าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า

หุ้นสามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00

9.  บริษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จ�ากัด (เลิก)
 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย์ หุ้นสามัญ
 

10,000 9,993
 

99.93

10. บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (ล้มละลาย)   
 295 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
 โทร. 0-2689-2626   

ให้เช่าส�านักงาน
อุปกรณ์ และ
เฟอร์นิเจอร์

หุ้นสามัญ
 

2,000 340
 

17.00
 

11.  บริษัท โกลเบิล ลีสซิ่ง จ�ากัด (พิทักษ์ทรัพย์)
 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ. เพลินจิต  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2652-0730 

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ
 

2,000,000
 

200,000 
 

10.00 
 

12.  บริษัท ที.พี.เอฟ. ลีสซิ่ง จ�ากัด (ล้มละลาย)   
 82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ
 
 

6,000,000
 

600,000
 
 

10.00
 
 

13. บริษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิตอลแมเนจเม้นท์ จ�ากัด (ร้าง) 
 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 18 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษา หุ้นสามัญ 100,000 10,000 10.00

14. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด (คืนสู่ทะเบียน)
 149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ.นนทรี  
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ
 
 

500,000 
 

       499,999  
 

99.99
 
 

15.  บริษัท ไทย - อัลตราออโต้พาร์ท  จ�ากัด (ล้มละลาย)
 59 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 

จ�าหน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ
 

6,500,000
 

650,000
 

10.00
 

16. บริษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง ลีสซิ่ง จ�ากัด (บริษัทร้าง) 
 246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 11 ถ. สุขุมวิท 12-14 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ      

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

17.  บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จ�ากัด (ล้มละลาย)
 133/2 สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

การเงิน หุ้นสามัญ 240,000 40,000 16.67

18.  บริษัท โมเดิร์นแอพไพรซิล จ�ากัด (บริษัทร้าง)
 3726/162-163 ชั้น 3 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ 
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผู้ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 20,000 2,000 10.00

244 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 ข้อมูลธนาคาร
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นธนาคารแต่อย่างใด

รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียด

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

(หุ้น)

จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 

(หุ้น)

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส 
- บจ. เวิลด์ลีส 

   

2
   1

  

2
1

-
-

นายธนิต อ่อนนุช   
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารส�านักงานกลาง 
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส 

  

2

    

2 -
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เครือข่าย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

เขตนครหลวง และปริมณฑล 

บางโพ  
โทรศัพท์ 0-2585-0192, 
0-2585-8180 
โทรสาร 0-2585-0260

บางรัก 
โทรศัพท์ 0-2234-6209, 
0-2234-6435, 0-2234-9884 
โทรสาร 0-2233-5020

แพลทินัม ประตูน�้า 
โทรศัพท์ 0-2121-8454-57 
โทรสาร 0-2121-8477

มหานาค 
โทรศัพท์ 0-2223-2650, 
0-2223-6624, 0-2224-7021 
โทรสาร 0-2224-7022

ยานนาวา 
โทรศัพท์ 0-2289-3872-3 
โทรสาร 0-2289-0560

เยาวราช 
โทรศัพท์ 0-2233-8696, 
0-2234-4002, 0-2234-2552, 
0-2234-4527, 0-2234-6713  
โทรสาร 0-2266-4309
 
ราชด�าเนิน (ถนนดินสอ) 
โทรศัพท์ 0-2221-7679,
0-2221-7395, 0-2224-8053 
โทรสาร 0-2224-8052

ราชวงศ์ 
โทรศัพท์ 0-2221-1333,
0-2224-8162-3 
โทรสาร 0-2222-3190

ลุมพินี 
โทรศัพท์ 0-2286-0149, 
0-2286-5388, 0-2286-5761    
โทรสาร 0-2286-0223

วรจักร 
โทรศัพท์ 0-2223-5058, 
0-2223-4988 
โทรสาร 0-2224-9011

สยามพารากอน 
โทรศัพท์ 0-2610-9742-5 
โทรสาร 0-2610-9746

สยามสแควร์  
โทรศัพท์ 0-2250-1735-6, 
0-2658-3865 
โทรสาร 0-2250-1737

สาธุประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ 0-2210-2724-6 
โทรสาร 0-2210-2723

ส�านักงานใหญ่ ถนนหลังสวน 
โทรศัพท์ 0-2626-7101-3 
โทรสาร 0-2626-7104

ส�านักสีลม 
โทรศัพท์ 0-2770-4300 
โทรสาร 0-2770-4311

กล้วยน�้าไท 
โทรศัพท์ 0-2712-3185-8
โทรสาร 0-2712-3189

จักรวรรดิ  
โทรศัพท์ 0-2622-5660-1, 
0-2622-9049 
โทรสาร 0-2622-5662

เซ็นจูรี่ พลาซ่า 
โทรศัพท์ 0-2640-0235-8 
โทรสาร 02-640-0239

เซ็นต์หลุยส์ 
โทรศัพท์ 0-2286-0335, 
0-2286-0374, 0-2286-2438 
โทรสาร 0-2286-0318

เซ็นทรัลฯ พระราม 3  
โทรศัพท์ 0-2673-7035-6 
โทรสาร 0-2673-7037

ถนนจันทน์ 
โทรศัพท์ 0-2678-5670-1 
โทรสาร 0-2678-5672

ท่าเตียน 
โทรศัพท์ 0-2222-4323, 
0-2224-8164-5     
โทรสาร 0-2224-8164

เทเวศร์ 
โทรศัพท์ 0-2280-0481-2, 
0-2281-5453, 0-2282-3568 
โทรสาร 0-2282-4085

สีลม 
โทรศัพท์ 0-2234-3010, 
0-2236-4747-8 
โทรสาร 0-2236-4749

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
โทรศัพท์ 0-2670-1621-2  
โทรสาร 0-2670-1623

จรัญสนิทวงศ์ 
โทรศัพท์ 0-2411-0339,
0-2411-3603-4     
โทรสาร 0-2411-2245

จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส 
โทรศัพท์ 0-2665-8181, 
0-2665-9906-7    
โทรสาร 0-2665-9908

ซีคอน บางแค 
โทรศัพท์ 0-2458-2867-70 
โทรสาร 0-2458-2871

เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา  
โทรศัพท์ 0-2745-7314-5 
โทรสาร 0-2745-7316

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  
โทรศัพท์ 0-2884-6725-7 
โทรสาร 0-2884-6728

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  
โทรศัพท์ 0-2872-4307-8 
โทรสาร 0-2872-4309
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ปู่เจ้าสมิงพราย 
โทรศัพท์ 0-2384-3670, 
0-2384-7604-6, 0-2754-3324 
โทรสาร 0-2384-7605

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 
โทรศัพท์ 0-2746-0330-1 
โทรสาร 0-2746-0332

เมกาบางนา 
โทรศัพท์ 0-2105-1205-6 
โทรสาร 0-2105-1209

ลาดกระบัง 
โทรศัพท์ 0-2739-1705, 
0-2739-1895-6 
โทรสาร 0-2739-1897

วัดไทร 
โทรศัพท์ 0-2415-0909, 
0-2415-1235, 0-2415-1378 
โทรสาร 0-2415-2712

สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2387-1806, 
0-2387-1849, 0-2702-8618-9 
โทรสาร 0-2389-1349

สุขสวัสดิ ์
โทรศัพท์ 0-2463-2130, 
0-2463-5345-6 
โทรสาร 0-2463-5344

เสนา เฟสท์ เจริญนคร 
โทรศัพท์ 0-2108-9081-4 
โทรสาร 0-2108-9085

เดอะมอลล์ ท่าพระ  
โทรศัพท์ 0-2477-7287-8 
โทรสาร 0-2477-7289

เดอะมอลล์ บางแค  
โทรศัพท์ 0-2455-3515, 
0-2413-0739, 0-2803-0608    
โทรสาร 0-2803-8609

ทองหล่อ 
โทรศัพท์ 0-2221-7679,
0-2221-7395, 0-2224-8053 
โทรสาร 0-2391-4790

ธนบุรี 
โทรศัพท์ 0-2465-0442, 
0-2472-1058, 0-2890-3103-4 
โทรสาร 0-2465-8758

บางนา-ตราด 
โทรศัพท์ 0-2312-6752-4, 
0-2312-6630-2 
โทรสาร 0-2312-6755

บางบอน 
โทรศัพท์ 0-2416-8277-8, 
0-2894-4075-6    
โทรสาร 0-2416-8279

บิ๊กซี บางพลี  
โทรศัพท์ 0-2312-9695-6 
โทรสาร 0-2312-9596

หนองแขม 
โทรศัพท์ 0-2421-1122, 
0-2421-1460, 0-2421-1991 
โทรสาร 0-2421-3788

อ่อนนุช  
โทรศัพท์ 0-2730-3066-8 
โทรสาร 0-2730-3069

อิมพีเรียล เวิลด์ ส�าโรง 
โทรศัพท์ 0-2380-6883-4 
โทรสาร 0-2380-6894

เอกมัยพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ 
โทรศัพท์ 0-2714-7370-2 
โทรสาร 0-2714-7347

งามวงศ์วาน 
โทรศัพท์ 0-2580-1601, 
0-2580-1920 
โทรสาร 0-2580-2451

ซนัทาวเวอร์ส
ถนนวภิาวดรีงัสติ  
โทรศัพท์ 0-2617-7617-8 
โทรสาร 0-2617-7619

ดอนเมือง 
โทรศัพท์ 0-2566-1588, 
0-2566-1610, 0-2929-9947 
โทรสาร 0-2566-1593

เดอะมอลล์ บางกะปิ  
โทรศัพท์ 0-2704-9156-8 
โทรสาร 0-2704-9159

ตลาดไท  
โทรศัพท์ 0-2529-2277, 
0-2529-2971     
โทรสาร 0-2529-4852

ตลาดยิ่งเจริญ  
โทรศัพท์ 0-2972-3363-5 
โทรสาร 0-2972-3366

ถนนรัตนาธิเบศร์ 
โทรศัพท์ 0-2527-8643-4, 
0-2527-8723   
โทรสาร 0-2527-8722

บางเขน 
โทรศัพท์ 0-2511-4353, 
0-2512-1716, 0-2512-1791 
โทรสาร 0-2511-4320

บางใหญ่  
โทรศัพท์ 0-2903-3120, 
0-2903-3125  
โทรสาร 0-2903-3127

บิ๊กซี หัวหมาก 
โทรศัพท์ 0-2319-8567, 
0-2319-8617, 0-2718-5320     
โทรสาร 0-2319-8575

พหลโยธิน 
โทรศัพท์ 0-2278-1079, 
0-2279-5088, 
0-2279-8662 
โทรสาร 0-2279-0737
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ฟอร์จูนทาวเวอร์  
โทรศัพท์ 0-2642-0891-3 
โทรสาร 0-2642-0893

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  
โทรศัพท์ 0-2958-5310-3 
โทรสาร 0-2958-5314

แฟชั่น ไอส์แลนด์  
โทรศัพท์ 0-2947-5188, 
0-2947-5189  
โทรสาร 0-2947-5190

เมืองทองธานี  
โทรศัพท์ 0-2981-4135, 
0-2981-4172 
โทรสาร 0-2981-4446

รังสิต  
โทรศัพท์ 0-2531-5893, 
0-2567-2232, 0-2959-1990 
โทรสาร 0-2531-3020

ลาดพร้าว 
โทรศัพท์ 0-2530-1372, 
0-2538-2493-4 
โทรสาร 0-2530-1371

วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์  
โทรศัพท์ 0-2913-9783-5 
โทรสาร 0-2913-9786

วังหิน  
โทรศัพท์ 0-2942-6206-8 
โทรสาร 0-2942-6218

ห้วยขวาง 
โทรศัพท์ 0-2277-0554, 
0-2277-2863, 0-2277-9955 
โทรสาร 0-2277-0903

หัวหมาก 
โทรศัพท์ 0-2377-1362-3, 
0-2377-2555 
โทรสาร 0-2377-1365

อมอรินี่ รามอินทรา 
โทรศัพท์ 0-2919-6085-8  
โทรสาร 0-2919-6089 

อเวนิว รัชโยธิน 
โทรศัพท์ 0-2939-4211-4 
โทรสาร 0-2939-4215

ไอที สแควร์  
โทรศัพท์ 0-2576-0476-7, 
0-2576-0374   
โทรสาร 0-2576-0428

พื้นที่ภาคใต ้

กระบี่ 
โทรศัพท์ 0-7563-0572-5 
โทรสาร 0-7563-0576

เกาะสมุย 
โทรศัพท์ 0-7744-7529-32 
โทรสาร 0-7744-7533

เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต 
โทรศัพท์ 0-7636-7008-9  
โทรสาร 0-7636-7010

ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่  
โทรศัพท์ 0-7436-7500-3 
โทรสาร 0-7436-7504

นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 0-7531-3201-4 
โทรสาร 0-7531-3707

ป่าตอง 
โทรศัพท์ 0-7629-6813-4, 
0-7628-6824-5 
โทรสาร 0-7629-6821

ภูเก็ต 
โทรศัพท์ 0-7621-1501,
0-7621-7153, 0-7625-8411 
โทรสาร 0-7621-1502
สงขลา 
โทรศัพท์ 0-7431-1906, 
0-7432-4050-1 
โทรสาร 0-7431-4391

สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ 0-7721-3177, 
0-7727-3574-5 
โทรสาร 0-7727-3575

หาดใหญ่ 
โทรศัพท์ 0-7423-5777, 
0-7422-5606-8     
โทรสาร 0-7422-5151

พื้นที่ภาคกลาง

กาญจนบุรี 
โทรศัพท์ 0-3451-7554-7 
โทรสาร 0-3451-7558

ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์ 0-3881-3041-3 
โทรสาร 0-3881-3044

นครปฐม 
โทรศัพท์ 0-3428-0198-9, 
0-3425-4233-4 
โทรสาร 0-3425-1028

พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ 0-3523-2932 
โทรสาร 0-3523-2932

เพชรบุรี 
โทรศัพท์ 0-3242-5148, 
0-3242-5302     
โทรสาร 0-3242-8227

ราชบุรี 
โทรศัพท์ 0-3231-5988-9, 
0-3231-4962-3 
โทรสาร 0-3231-5588

สมุทรสงคราม 
โทรศัพท์ 0-3471-1142, 
0-3471-2429, 0-3472-3568 
โทรสาร 0-3472-4046

สมุทรสาคร 
โทรศัพท์ 0-3481-0955-6, 
0-3481-0242   
โทรสาร 0-3481-0957

สระบุรี 
โทรศัพท์ 0-3631-5303-4, 
0-3631-5307, 0-3631-5309 
โทรสาร 0-3631-5303-4

สุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 0-3550-2660-3  
โทรสาร 0-3550-2664

อ้อมน้อย 
โทรศัพท์ 0-2810-5211-2 
โทรสาร 0-2810-5213
 
พื้นที่ภาคตะวันออก

จันทบุรี 
โทรศัพท์ 0-3934-0212-5 
โทรสาร 0-3934-0216

ชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3878-2161-4 
โทรสาร 0-3878-2166

ถนนพัทยาสาย 3 
โทรศัพท์ 0-3848-8140-1 
โทรสาร 0-3848-8142
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
โทรศัพท์ 0-3845-7574-7 
โทรสาร 0-3845-7578

แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 
โทรศัพท์ 0-3877-1480-1, 
0-3877-0187  
โทรสาร 0-3877-1482

ระยอง 
โทรศัพท์ 0-3861-1220, 
0-3861-1588-9 
โทรสาร 0-3861-4870

หนองมน 
โทรศัพท์ 0-3874-6135-6 
โทรสาร 0-3874-5766

หัวหิน 
โทรศัพท์ 0-3253-1461-2 
โทรสาร 0-3253-1463

พื้นที่ภาคเหนือ

เชียงราย 
โทรศัพท์ 0-5371-4029-30, 
0-5371-9377-8 
โทรสาร 0-5371-5905

เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 0-5341-8338-40    
โทรสาร 0-5328-7078

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5328-4447-8 
โทรสาร 0-5328-4449

ถนนสุเทพ  
โทรศัพท์ 0-5380-8848-9, 
0-5380-8912 
โทรสาร 0-5380-8913

นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 0-5621-1137, 
0-5622-2939, 0-5622-7473 
โทรสาร 0-5622-7474

พิษณุโลก 
โทรศัพท์ 0-5525-2179, 
0-5525-2199, 0-5524-4060 
โทรสาร 0-5524-4061

มโนรมย์  
โทรศัพท์ 0-5649-1006, 
0-5649-1223 
โทรสาร 0-5649-1224

มีโชค 
โทรศัพท์ 0-5323-0240-3 
โทรสาร 0-5323-0244

แม่สอด 
โทรศัพท์ 0-5554-6141-4 
โทรสาร 0-5554-6145

แม่สาย   
โทรศัพท์ 0-5364-2495-7 
โทรสาร 0-5364-2498

ล�าปาง  
โทรศัพท์ 0-5432-3883-4, 
0-5432-3902-3  
โทรสาร 0-5432-3907
 
พื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0-4322-0812, 
0-4322-0925, 0-4332-2677 
โทรสาร 0-4322-1731

เดอะมอลล์ นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4439-3391-4 
โทรสาร 0-4439-3395

ตึกคอม แลนด์มาร์ค อุดรธานี  
โทรศัพท์ 0-4234-3285-7 
042-343-290 
โทรสาร 0-4234-3291

นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4424-4133, 
0-4424-4153 
โทรสาร 0-4425-8161

โลตัส ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0-4332-4232-3, 
0-4332-4789-90  
โทรสาร 0-4332-4791

สุรินทร์ 
โทรศัพท์ 0-4452-1464-7 
โทรสาร 0-4452-1468

หนองคาย 
โทรศัพท์ 0-4241-1728,
0-4241-1738, 0-4241-2791 
โทรสาร 0-4241-2624

อุดรธานี 
โทรศัพท์ 0-4222-3248-9, 
0-4234-4097 
โทรสาร 0-4224-7184

อุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 0-4528-4224-5, 
0-4531-3395 
โทรสาร 0-4531-3467

สำานักงานแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

ในที่ทำาการสาขา

ป่าตอง 
โทรศัพท์ 0-7629-6813-4, 
0-7628-6824-5 
โทรสาร 0-7629-6821

ยานนาวา 
โทรศัพท์ 0-2289-3872-3 
โทรสาร 0-2289-0560

ลุมพินี 
โทรศัพท์ 0-2286-0149, 
0-2286-5388, 0-2286-5761    
โทรสาร 0-2286-0223

สีลม 
โทรศัพท์ 0-2234-3010, 
0-2236-4747-8 
โทรสาร 0-2236-4749

หัวหิน 
โทรศัพท์ 0-3253-1461-2 
โทรสาร 0-3253-1463

นอกสถานที่ทำาการ

จังซีลอน 2 
โทรศัพท์ 0-7629-5027 
โทรสาร 0-7629-5028

ซอยนานา 
โทรศัพท์ 0-2656-7016 
โทรสาร 0-2656-7017

ซอยบัวขาว พัทยากลาง 
โทรศัพท์ 0-3872-0931 
โทรสาร 0-3872-0932

ถนนข้าวสาร (ริกก้า อินน์) 
โทรศัพท์ 0-2629-4030 
โทรสาร 0-2629-4031

ถนนนเรศด�าริห์ หัวหิน 
โทรศัพท์ 0-3253-3018 
โทรสาร 0-3253-3019

ถนนรามบุตรี 
โทรศัพท์ 0-2629-0171 
โทรสาร 0-2629-0172
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ถนนลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5327-2082 
โทรสาร 0-5327-2083

ถนนเลียบหาดพัทยา 
โทรศัพท์ 0-3841-3547 
โทรสาร 0-3841-3548

บานซ้าน 
โทรศัพท์ 0-7636-6883 
โทรสาร 0-7636-6884

ปาล์มไอร์แลนด์โฮเต็ล 
โทรศัพท์ 0-7760-1224 
โทรสาร 0-7760-1218

โรงแรมมาร์คแลนด์ พัทยา 
โทรศัพท์ 0-3303-1726 
โทรสาร 0-3303-1727 

วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา 
โทรศัพท์ 0-3842-5974 
โทรสาร 0-3842-5976

สนามบินดอนเมือง (ขาเข้า 2) 
โทรศัพท์ 0-2504-3591 
โทรสาร 0-2504-3592

สนามบินดอนเมือง (ขาเข้า) 
โทรศัพท์ 0-2504-3224 
โทรสาร 0-2504-3225

สนามบินดอนเมือง (ขาออก) 
โทรศัพท์ 0-2504-3390 
โทรสาร 0-2504-3391

สนามบินภูเก็ต (ขาออก) 
โทรศัพท์ 0-7632-6342 
โทรสาร 0-7632-6343

สยามเซ็นเตอร์ 
โทรศัพท์ 0-2658-1530 
โทรสาร 0-2658-1531

สุขุมวิทซอย 20
โทรศัพท์ 0-2261-0408
โทรสาร 0-2261-0409

หาดละไม 1
โทรศัพท์ 0-7725-6644
โทรสาร 0-7725-6566

อาคารธรรมเลิศ
โทรศัพท์ 0-2255-1453
โทรสาร 0-2255-1454

อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
โทรศัพท์ 0-7569-5576
โทรสาร 0-7569-5577

ถนนนเรศด�าริห์ 2 หัวหิน 
โทรศัพท์ 0-3253-0077 
โทรสาร 0-3253-0078

โรงแรมอัสสาสะ หัวหิน 
โทรศัพท์ 0-3253-2273 
โทรสาร 0-3253-2274

ศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจยานนาวา 
โทรศัพท์ 0-2291-2874, 
0-2291-2650
 โทรสาร 0-2289-0560

ศูนย์ธุรกิจบางบอน
โทรศัพท์ 0-2894-4075-6 
โทรสาร 0-2416-8279

ศูนย์ธุรกิจหนองแขม
โทรศัพท์ 0-2421-2266 
โทรสาร 0-2421-3788

ศูนย์ธุรกิจลาดพร้าว 
โทรศัพท์ 0-2936-9116 
โทรสาร 0-2530-1371

ศูนย์ธุรกิจรังสิต
โทรศัพท์ 0-2959-2212-4 
โทรสาร 0-2531-3020

ศูนย์ธุรกิจบางนา-ตราด
โทรศัพท์ 0-2312-6632, 
1490-1491 
โทรสาร 0-2312-6755

ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4426-2447,
0-4425-8162 
โทรสาร 0-4425-8161

ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-220-925,
0-4322-0812 
โทรสาร 0-4322-1731

ศูนย์ธุรกิจอุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4234-3846,
0-4234-3857
โทรสาร 0-4224-7184

ศูนย์ธุรกิจอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 0-4528-4225 
โทรสาร 0-4531-3467

ศูนย์ธุรกิจชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3878-2161-4 
โทรสาร 0-3878-2166

ศูนย์ธุรกิจพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3523-2993-6 
โทรสาร 0-3523-2932

ศูนย์ธุรกิจนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5622-2939,
0-5631-1611 
โทรสาร 0-5622-7474

ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5321-1633 
โทรสาร 0-5328-7078

ศูนย์ธุรกิจนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3428-0170, 
0-3428-0173, 0-3428-0177 
โทรสาร 0-3425-1028

ศูนย์ธุรกิจสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0-3442-8812-4 
โทรสาร 0-3481-0957

ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7621-4651-2 
โทรสาร 0-7621-1502

ศูนย์ธุรกิจสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7721-3640, 
0-7721-3643
 โทรสาร 0-7727-3575

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่
 โทรศัพท์ 0-7424-5011, 
0-7423-3037, 0-7423-0973 
โทรสาร 0-7422-5151

ศูนย์ธุรกิจกระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-4506 
โทรสาร 0-7563-0576

ศูนย์ธุรกิจทุ่งสง
โทรศัพท์ 0-7533-2192 
โทรสาร 0-7533-2565

252 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2558 เครือข่าย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 





w
w

w
.cim

bthai.com
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เล

ข
ท
ี่ 4

4
 ถ

น
น
ห
ล
ัง
ส
ว
น
 แ

ข
ว
ง
ล
ุม
พ

ิน
ี เข

ต
ป
ท
ุม
ว
ัน
 ก

ร
ุง
เท

พ
ม
ห
าน

ค
ร
 1

0
3
3
0

C
IM

B Thai C
are C

enter โท
ร
. 0

 2
6
2
6
 7

7
7
7

c
im

b
th

a
i.c

a
re

c
e
n
te

r@
c
im

b
th

a
i.c

o
m




