
รายงานประจำป� 2560



ว�สัยทัศน� & พันธกิจ

Honesty - ความซื่อสัตย�
ธนาคารให�ความสำคัญกับความซื่อตรงเป�นอย�างยิ�ง 
โดยตระหนักดีว�าธุรกิจธนาคารเป�นธุรกิจที่อาศัย
ความเชื่อถือไว�วางใจเป�นหลัก ธนาคารพร�อมที่จะยอมรับ
ทั้งความสำเร็จและอุปสรรคที่เกิดข�้น ซึ่งจะทำให�ลูกค�า
มอบความไว�วางใจใช�บร�การของธนาคาร

ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ�งที่จะเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำในประเทศไทย 
โดยการผสานจ�ดแข็งกับกลุ�มซีไอเอ็มบี ทั้งด�านบุคลากร 
ผลิตภัณฑ� และเคร�อข�าย เพ�่อสร�างโอกาส
และผลประโยชน�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง

Innovation - สร�างนวัตกรรม
ธนาคารมุ�งมั่นพัฒนาอย�างต�อเนื่องโดยอาศัย
พลังแห�งความคิดสร�างสรรค�และสมรรถนะของพนักงาน 
สนับสนุนให�ทุกคนสร�างสรรค�สิ�งใหม�ๆ ที่ไม�เหมือนใคร 
เพ�่อช�วยนำพาองค�กรบรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว�

Teamwork - การทำงานเป�นทีม
ธนาคารเชื่อมั่นในการทำงานเป�นทีม 
เพราะศักยภาพที่แท�จร�งนั้นย�อมเกิดจาก
ความร�วมมือร�วมใจกันของการทำงาน

CTHAI:
Customer - มุ�งให�ความสำคัญกับลูกค�า
ธนาคารเห็นคุณค�าและเคารพความแตกต�าง
ของแต�ละบุคคลและองค�กร โดยให�ความสำคัญ
ต�อความต�องการที่แตกต�างกันของลูกค�าแต�ละท�าน
เป�นสำคัญ เพ�่อการบร�การที่เป�นเลิศ 
และความสัมพันธ�ที่ต�อเนื่อง

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

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

ค�านิยมองค�กร
“ค�านิยมองค�กรสะท�อนหลักความคิด
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค�านิยมนี้ 
จะไม�เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และสถานการณ� หร�อบุคคลใด แต�จะ
เป�นรากฐานของวัฒนธรรมองค�กร
และเป�นหัวใจของธนาคาร”



สารบัญ
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Forward

ทุกเสนทางธุรกิจ ลวนมีความทาทายและโอกาสใหมๆ รออยูขางหนาเสมอ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พรอมมอบอิสรภาพทางการเง�น
เพ�่อใหคุณกาวไปอีกขั้น สูทุกเปาหมายที่ตั้งไว

ดวยศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของทีมงาน
เราพรอมนำเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการเง�น
ผสานดวยความแข็งแกรงของเคร�อขายธนาคารระดับอาเซียน
เพ�่อเปนทางเลือกใหมที่เปลี่ยนโอกาสใหเปนความสำเร็จในแบบที่คุณตั้งใจ

เพราะนี่คือ ความหมายที่แทจร�งของคำวา “กาวไปอีกขั้น” สำหรับเรา

FORWARD

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

T18 
Target หร�อเปาหมายของเราในป 2018 
เรามุงมั่น ที่จะเปนองคกรชั้นนำของอาเซียนและเปนผูนำตลาดในประเทศตนเอง
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กลุมซีไอเอ็มบี มีเคร�อขายครอบคลุม 
9 ใน 10 ประเทศอาเซียน

กลุมซีไอเอ็มบี มีสินทรัพยขนาดใหญ
เปนอันดับ 5 ในภูมิภาค
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Forward Your Vision
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่

FORWARD
Your Vision

ก�าวไปอีกขั้น
ด�วยความสำเร็จที่สูงข�้น
ว�สัยทัศนของ “ผูนำ” เปนจ�ดกำเนิดของทุกธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พรอมตอยอดทางธุรกิจ
ของคุณ ดวยการทำงานแบบครบวงจร รวดเร็ว 
คลองตัว และเชื่อมโยงโอกาสอยางไรขอบเขต

เพราะหนาที่ของเราคือการพาลูกคากาวไปสู
ความสำเร็จที่สูงข�้น
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ความสำเร็จที่สูงข�้น



พาณิชย์ธนกิจ

ก�าวไปอีกขั้น
ด�วยความโดดเด�นเฉพาะตัว
เสนหของธุรกิจขนาดเล็ก คือ ความเปนตัวตน

FORWARD
Your Identity

บร�การธุรกรรมดานการเง�นขามพรมแดน
ดวยคาธรรมเนียมอัตราพ�เศษ

ศูนยว�จัยของกลุมซีไอเอ็มบี 
พรอมที่จะสนับสนุนขอมูลในดานตางๆ 
แกลูกคา เพ�่อวางแผนการเติบโตทางธุรกิจ
ในตลาดอาเซียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เขาใจดีถึงความพ�เศษเฉพาะตัว
เราจึงตอบรับลูกคาแตละรายดวยความเขาใจบนเง�่อนไข
ที่แตกตาง พรอมพาคุณไปเปดตลาดใหมที่เราเชี่ยวชาญ
เพ�่อขยายศักยภาพความเปนตัวตนของคุณใหโลกไดเห็น

เพราะธุรกิจขนาดเล็ก 
ไมไดหมายถึง “โอกาส” จะเล็ก…เสมอไป
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Forward Your Identity
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560
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ธุรกิจรายย่อย

ก�าวไปอีกขั้น
ด�วยความสะดวกสบายยิ�งข�้น
เราพรอมสงมอบบร�การทางการเง�น
ใหคุณทุกที่ ทุกโอกาส

FORWARD
Your Convenience

เพ�่อตอบสนองความตองการลูกคา 
ธนาคารไดร�เร�่มใหบร�การสาขายอย
ผานรานสะดวกซื้อ เปนรายแรก

ปจจ�บันมีสาขา 3 แหง ไดแก สาขายอยสีตบุตร
สาขายอยถนนศุขประยูร และ สาขายอยราชพฤกษ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปนผูสรางนิยามใหม
ในการเขาใจและดูแลลูกคาอยางถองแท
ทำใหเราเขาไปอยูในชีว�ตคุณอยางกลมกลืน
ทั้งในโลกออนไลน รานสะดวกซื้อ
หร�อปมน้ำมันใกลบานคุณ

เพราะเราเชื่อวา “ความสะดวกสบาย”  
จะทำใหเราใกลกันยิ�งข�้น
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Forward Your Convenience
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560
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FORWARD
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ดวยผลิตภัณฑทางการเง�น
ที่พัฒนาอยางเทาทันทุกการเปลี่ยนแปลง
จนไดรับการยอมรับจากนิตยสารดานการเง�น
และการลงทุนระดับนานาชาติ รวมถึงไดรับ
รางวัลตางๆ มากมาย อาทิ ‘Best Structured
Products House,Thailand’ และ ‘Best
Credit Derivatives House, Thailand’
จาก The Asset Triple A Private Banking,
Wealth Management, Investment and
ETF Awards 2017.
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Forward Your Opportunity
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่

FORWARD

ก�าวไปอีกขั้น
กับโอกาสที่เป�ดกว�าง
การบร�หารจัดการที่ดี จะทำให 
“ความเสี่ยง” กลายเปน “โอกาส”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พรอมใชความเชี่ยวชาญ
ในทุกดาน ใหลูกคากาวผานความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หร�อผลลัพธทางธุรกิจ
ที่ยากจะคาดเดา…ไปไดอยางราบร�่น

เพ�่อชวยใหคุณรุก รอ หร�อ รับ โอกาส
อยางถูกที่ ถูกเวลา

Your Opportunity



ดวยผลิตภัณฑทางการเง�น
ที่พัฒนาอยางเทาทันทุกการเปลี่ยนแปลง
จนไดรับการยอมรับจากนิตยสารดานการเง�น
และการลงทุนระดับนานาชาติ รวมถึงไดรับ
รางวัลตางๆ มากมาย อาทิ ‘Best Structured
Products House,Thailand’ และ ‘Best
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จาก The Asset Triple A Private Banking,
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ETF Awards 2017.
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Forward Your Opportunity
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่
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ราคาหุ�น (บาทต�อหุ�น)

ล�านบาท งบการเง�นเฉพาะธนาคารงบการเง�นรวม
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ข�อมูลสำคัญทางการเง�น
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ในป� 2560 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงสานต�อเส�นทางการก�าวข�้นสู�การเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำของประเทศไทยเพ�่อสร�างประโยชน�ให�แก�
ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย โดยได�กำหนดให� “Forward CIMB Thai” เป�นธีมประจำป� 2560 เพ�่อสะท�อนภาพการขับเคลื่อนดังกล�าว หากมองย�อนไป
ในป�ที่ผ�านมา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตร�อยละ 3.9 เทียบกับร�อยละ 3.3 ในป� 2559 ซึ่งนับเป�นสัญญาณเชิงบวกถึงการฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทย 
ในขณะที่ผลประกอบการของธนาคารมีกำไรสุทธิรวม 384.9 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 161.1 เนื่องจากในป� 2559 ธนาคารมีผล
ขาดทุนสุทธิ 629.5 ล�านบาท โดยผลประกอบการที่พลิกกลับมามีกำไรนี้เป�นผลมาจากรายได�จากการดำเนินงานที่เพ��มข�้น การบร�หารค�าใช�จ�าย
ที่มีประสิทธิภาพมากข�้น และสำรองหนี้สูญที่ลดลง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวโน�มหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) ลดลง ดังจะเห็นได�จากอัตรา
ส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ที่ลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 4.8 ซึ่งสะท�อนให�เห็นว�ารากฐานการดำเนินธุรกิจสำคัญของธนาคารยังคงมีความแข็งแกร�ง
และธนาคารสามารถควบคุมป�ญหาคุณภาพสินทรัพย� ได�โดยไม�มีป�ญหาเชิงโครงสร�างแต�อย�างใด

ในป�ที่ผ�านมา ธนาคารได�ประกาศเป�าหมายการก�าวข�้นเป�น “ธนาคารอาเซียน” ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายในเวลา 5 ป� 
ซึ่งจะขับเคลื่อนให�เกิดข�้นผ�านแผนการขยายธุรกิจในแต�ละภาคส�วนตามเป�าหมายที่วางไว� โดยธนาคารได�กำหนดชื่อแผนดังกล�าวว�า ‘Fast Forward’ 
เพ�่อสะท�อนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�ในเวลาอันรวดเร็วที่ธนาคารกำลังจะดำเนินการให�เกิดข� ้น ทั ้งนี ้ ตามแผน Fast Forward ดังกล�าว 
ธนาคารจะเน�นเลือกลงทุนและแข�งขันในผลิตภัณฑ�และภาคธุรกิจบางธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนพ�จารณาว�าธนาคารจะสามารถ
ใช�ประโยชน�จากแพลตฟอร�มอาเซียน และการทำงานร�วมกับกลุ�มซีไอเอ็มบีอย�างใกล�ชิดมากข�้นอย�างไร รวมถึงธนาคารควรจะดำเนินการใด
อย�างต�อเนื ่องในการบร�หารคุณภาพสินทรัพย� นอกจากนี้ ธนาคารยังได�มีการจัดโปรแกรมเพ�่อให�ผู �บร�หารระดับสูงมีส�วนร�วมและรับทราบ
ข�อมูลต�างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โดยคณะกรรมการธนาคารได� ให�การสนับสนุนคณะผู�บร�หารระดับสูงและทีมงานในการดำเนินการ
เพ�่อบรรลุเป�าหมายดังกล�าว ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว�าจะสามารถสร�างผลตอบแทนที่ดีให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ และพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ล�วนให�ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี สืบเนื ่องจากแนวคิดที่ยึดถือผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นเป�นสำคัญ ธนาคารมีความมุ�งมั ่นในการดำเนินธุรกิจด�วย
ความโปร�งใส ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี โดยมีการทบทวนนโยบายการต�อต�านคอร�รัปชั่น และยึดหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ธนาคารได� ให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ�งกับการรักษาความไว�วางใจที่ผู�ถือหุ�นมีต�อธนาคาร 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอยืนยันถึงความมุ�งมั่นของธนาคารในการที่จะสร�างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให�แก�ผู�ถือหุ�น รวมถึงขอแสดง
ความขอบคุณที่ทุกท�านให�ความไว�วางใจและการสนับสนุนแก�ธนาคารด�วยดีเสมอมา นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณ #teamCIMBThai ทุกท�าน
ที่ได�ทุ�มเททำงานหนักเพ�่อขับเคลื่อนธนาคารให�ก�าวข�้นเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำของประเทศไทยต�อไป

โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได�ให�การสนับสนุนคณะผู�บร�หาร
ระดับสูงและทีมงานในการ
ดำเนินการเพ�่อบรรลุเป�าหมาย
ดังกล�าว ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว�า
จะสามารถสร�างผลตอบแทนที่ดี
ให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย
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ในป� 2560 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงสานต�อเส�นทางการก�าวข�้นสู�การเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำของประเทศไทยเพ�่อสร�างประโยชน�ให�แก�
ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย โดยได�กำหนดให� “Forward CIMB Thai” เป�นธีมประจำป� 2560 เพ�่อสะท�อนภาพการขับเคลื่อนดังกล�าว หากมองย�อนไป
ในป�ที่ผ�านมา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตร�อยละ 3.9 เทียบกับร�อยละ 3.3 ในป� 2559 ซึ่งนับเป�นสัญญาณเชิงบวกถึงการฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทย 
ในขณะที่ผลประกอบการของธนาคารมีกำไรสุทธิรวม 384.9 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 161.1 เนื่องจากในป� 2559 ธนาคารมีผล
ขาดทุนสุทธิ 629.5 ล�านบาท โดยผลประกอบการที่พลิกกลับมามีกำไรนี้เป�นผลมาจากรายได�จากการดำเนินงานที่เพ��มข�้น การบร�หารค�าใช�จ�าย
ที่มีประสิทธิภาพมากข�้น และสำรองหนี้สูญที่ลดลง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวโน�มหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) ลดลง ดังจะเห็นได�จากอัตรา
ส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ที่ลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 4.8 ซึ่งสะท�อนให�เห็นว�ารากฐานการดำเนินธุรกิจสำคัญของธนาคารยังคงมีความแข็งแกร�ง
และธนาคารสามารถควบคุมป�ญหาคุณภาพสินทรัพย� ได�โดยไม�มีป�ญหาเชิงโครงสร�างแต�อย�างใด

ในป�ที่ผ�านมา ธนาคารได�ประกาศเป�าหมายการก�าวข�้นเป�น “ธนาคารอาเซียน” ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายในเวลา 5 ป� 
ซึ่งจะขับเคลื่อนให�เกิดข�้นผ�านแผนการขยายธุรกิจในแต�ละภาคส�วนตามเป�าหมายที่วางไว� โดยธนาคารได�กำหนดชื่อแผนดังกล�าวว�า ‘Fast Forward’ 
เพ�่อสะท�อนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�ในเวลาอันรวดเร็วที่ธนาคารกำลังจะดำเนินการให�เกิดข� ้น ทั ้งนี ้ ตามแผน Fast Forward ดังกล�าว 
ธนาคารจะเน�นเลือกลงทุนและแข�งขันในผลิตภัณฑ�และภาคธุรกิจบางธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนพ�จารณาว�าธนาคารจะสามารถ
ใช�ประโยชน�จากแพลตฟอร�มอาเซียน และการทำงานร�วมกับกลุ�มซีไอเอ็มบีอย�างใกล�ชิดมากข�้นอย�างไร รวมถึงธนาคารควรจะดำเนินการใด
อย�างต�อเนื ่องในการบร�หารคุณภาพสินทรัพย� นอกจากนี้ ธนาคารยังได�มีการจัดโปรแกรมเพ�่อให�ผู �บร�หารระดับสูงมีส�วนร�วมและรับทราบ
ข�อมูลต�างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โดยคณะกรรมการธนาคารได� ให�การสนับสนุนคณะผู�บร�หารระดับสูงและทีมงานในการดำเนินการ
เพ�่อบรรลุเป�าหมายดังกล�าว ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว�าจะสามารถสร�างผลตอบแทนที่ดีให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ และพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ล�วนให�ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี สืบเนื ่องจากแนวคิดที่ยึดถือผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นเป�นสำคัญ ธนาคารมีความมุ�งมั ่นในการดำเนินธุรกิจด�วย
ความโปร�งใส ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี โดยมีการทบทวนนโยบายการต�อต�านคอร�รัปชั่น และยึดหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ธนาคารได� ให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ�งกับการรักษาความไว�วางใจที่ผู�ถือหุ�นมีต�อธนาคาร 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอยืนยันถึงความมุ�งมั่นของธนาคารในการที่จะสร�างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให�แก�ผู�ถือหุ�น รวมถึงขอแสดง
ความขอบคุณที่ทุกท�านให�ความไว�วางใจและการสนับสนุนแก�ธนาคารด�วยดีเสมอมา นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณ #teamCIMBThai ทุกท�าน
ที่ได�ทุ�มเททำงานหนักเพ�่อขับเคลื่อนธนาคารให�ก�าวข�้นเป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำของประเทศไทยต�อไป

โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได�ให�การสนับสนุนคณะผู�บร�หาร
ระดับสูงและทีมงานในการ
ดำเนินการเพ�่อบรรลุเป�าหมาย
ดังกล�าว ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว�า
จะสามารถสร�างผลตอบแทนที่ดี
ให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย
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คณะกรรมการจัดการได�ปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานให�สอดรับกับเป�าหมาย
ใหม�ของธนาคารที่จะก�าวข�้นเป�น 
‘ธนาคารอาเซียน’ ของประเทศไทย 
โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลาง
ภายใน 5 ป� 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู�ในช�วงฟ��นตัวอย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2560 มีการเติบโต
ในอัตราร�อยละ 3.9 ด�วยแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการส�งออก
และการท�องเที่ยวเป�นหลัก ในขณะที่การบร�โภคและการลงทุนภาคเอกชน
ยังคงขยายตัวไม�มากนัก แม�ว�าสถานการณ�ภายในประเทศจะมีเสถียรภาพดี 
แต�ในป�ที่ผ�านมาประเทศไทยต�องประสบกับความท�าทายต�างๆ จากภายนอก
ประเทศเช�นเดียวกับประเทศต�างๆ ทั่วโลก ไม�ว�าจะเป�นสถานการณ�ความ
ไม�แน�นอนในประเทศตลาดหลักต�างๆ ราคาน้ำมันดิบโลกที่กลับมาเพ��มสูงข�้น 
และความเสี่ยงด�านภูมิรัฐศาสตร� ในบางภูมิภาค อย�างไรก็ตาม คาดว�า
เศรษฐกิจไทยยังคงสามารถฟ��นตัวต�อเนื่องในป� 2561 

ผลประกอบการของกลุ�มธนาคารในป� 2560 มีกำไรสุทธิรวม 384.9 ล�านบาท 
เพ��มข�้น 1,014.4 ล�านบาท หร�อร�อยละ 161.1 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมาซึ่งมีผล
ขาดทุนสุทธิจำนวน 629.5 ล�านบาท ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน
ก�อนหักสำรองหนี้สูญจำนวน 5,542 ล�านบาท ซึ่งสูงสุดเท�าที่เคยมีมา ทั้งนี้ 
การเพ��มข�้นของกำไรจากการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการบร�หารค�าใช�จ�าย 
และการตั้งสำรองหนี้สูญลดลง ถือเป�นป�จจัยสำคัญที่ทำให�ธนาคารมีผล
ประกอบการที่ดีข�้น

รายได�จากการดำเนินงานของธนาคารเพ��มสูงข�้นจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 1.8 
มาอยู�ที่ 13,154.7 ล�านบาท จากการที่รายได�ดอกเบี้ยสุทธิเพ��มข�้น 336.7 
ล�านบาท หร�อ ร�อยละ 3.4 รวมถึงรายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิที่สูงข�้น 
308.9 ล�านบาท หร�อร�อยละ 18.9 อย�างไรก็ตาม ธนาคารมีค�าใช�จ�ายในการ
ดำเนินงานเพ��มข�น้จำนวน 189.4 ล�านบาท หร�อร�อยละ 2.6 เน่ืองจากค�าใช�จ�าย
ด�านพนักงานและค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่สูงข�้น นอกจากนี้ ธนาคารมีอัตราส�วน
ค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นร�อยละ 0.45 จากร�อยละ 57.4 เป�นร�อยละ 57.9 
อันเป�นผลมาจากค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงธุรกิจที่เกิดข�้นครั้งเดียวเป�นหลัก 
โดยหากไม�รวมรายการดังกล�าว อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ของธนาคาร
จะเท�ากับร�อยละ 56.9 ทั้งนี้ ธนาคารมีส�วนต�างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัว
ดีข�้นอย�างต�อเนื่องมาอยู�ที่ร�อยละ 3.89 จากการบร�หารต�นทุนทางการเง�น
ที่มีประสิทธิภาพมากข�้น

จากการที ่ธนาคารมุ �งเน�นดำเนินการด�านบร�หารความเสี ่ยงรวมถึงการ
ขายหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� การบร�หารคุณภาพสินทรัพย� และการติดตาม
ทวงถามหนี้ ทำให�อัตราส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ของธนาคารลดลงร�อยละ

1.31 มาอยู�ที ่ร�อยละ 4.8 และมีอัตราส�วนค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อเง�น
ให�สินเชื่อด�อยคุณภาพที่ปรับตัวดีข� ้นเป�นร�อยละ 93.2 จากร�อยละ 77.3
ในป�ที่ผ�านมา ตลอดจนสามารถตั้งสำรองหนี้สูญลดลงจากป�ก�อนร�อยละ
19.5 ทั้งนี้ ธนาคารสามารถรักษาสถานะเง�นกองทุนให�คงความแข็งแกร�งได�
อย�างต�อเนื่องโดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุน
ชั้นที่ 1 เท�ากับร�อยละ 17.0 และร�อยละ 12.9 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�
ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

ธุรกิจรายย�อยของธนาคารมีผลประกอบการที่แข็งแกร�ง โดยเฉพาะในส�วนของ
ลูกค�ากลุ�มมั่งคั่งและธนาคารดิจ�ทัล โดยธนาคารได�ขยายความร�วมมือกับ
พันธมิตรเชิงกลยุทธ�อย�างเซเว�น อีเลฟเว�น (7-11) และสพาร� (SPAR) ซึ่งเป�น
ผู� ให�บร�การซุปเปอร�มาร�เก็ตในสถานีน้ำมันบางจาก ในการเป�ดสาขาย�อย
เพ� ่อเป�นช�องทางทางเลือกสำหรับลูกค�าในการใช�บร�การของธนาคาร 
ในขณะเดียวกันธนาคารได�ปรับแพลตฟอร�มธุรกิจพาณิชย�ธนกิจโดยมุ�งที่จะ
สร�างการเติบโตเฉพาะในบางกลุ�มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ การกำหนด
มาตรฐานการพ�จารณาสินเชื่อที่เข�มงวดข�้นและการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�
เชิงรุก ช�วยให�ธนาคารมีแรงขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ การบร�หารคุณภาพ
สินทรัพย�เชิงรุกยังช�วยให�ธุรกิจลูกค�าขนาดใหญ�สามารถสร�างกำไรได�เพ��มข�้น 
ทั้งนี้ ธนาคารได�รับการจัดให�อยู�ในอันดับ 3 ในตาราง Thailand’s Merger & 
Acquisition League ขยับสูงข�้นจากอันดับ 23 ในป� 2559 นอกจากนี้ 
วาณิชธนกิจและธุรกิจสถาบันการเง�นของธนาคารยังคงเป�นหน�วยงานสำคัญ
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนธนบดีธนกิจก็ได�มีการขยายธุรกิจ
ในป�ที่ผ�านมาเช�นกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให�ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด�วยความซื่อตรง 
เป�นที่ไว�วางใจ โดยยึดถือจรรยาบรรณเป�นหลักในการดำเนินธุรกิจต�างๆ 
ความมุ�งมั่นที่มีต�อลูกค�าและผู�ที่เกี่ยวข�องไม�ได�ครอบคลุมเพ�ยงการให�บร�การ
รับฝากเง�นและปล�อยสินเชื่อ ธนาคารตระหนักดีว�าบุคลากรของธนาคาร
มีบทบาทสำคัญในการสร�างสรรค�สิ�งที่แตกต�างให�เกิดข�้น ดังนั้น ธนาคารจ�ง
มุ�งมั่นสร�างสภาพแวดล�อมที่จะส�งเสร�มให�บุคลากรสามารถทำหน�าที่ของตนได�
อย�างเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี ธนาคารยังให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคมโดยการจัดโครงการให�ความรู�ทางการเง�นแก�เด็กนักเร�ยนในชนบท
อย�างต�อเนื่อง โครงการเหล�านี้ได�มีส�วนช�วยและสนับสนุนบุคคลต�างๆ ในชุมชน
กว�า 7,000 คน โดยธนาคารจะยังคงมุ�งมั่นสร�างสรรค�สิ�งที่แตกต�างให�กับ
ประชาชนและชุมชนต�างๆ อย�างต�อเนื่องต�อไป  

ในการก�าวเข�าสู�ป� 2561 คณะกรรมการจัดการได�ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ให�สอดรับกับเป�าหมายใหม�ของธนาคารที่จะก�าวข�้นเป�น ‘ธนาคารอาเซียน’ 
ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป� การจะบรรลุ
เป�าหมายที่ท�าทายดังกล�าว ธนาคารจะต�องปรับเป�าหมายการดำเนินงานใหม�
เพ�่อรองรับการขยายธุรกิจอย�างรัดกุมและยั่งยืน โดยได�รับการสนับสนุน
อย�างเต็มที่จากกลุ�มซีไอเอ็มบีในกระบวนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�นี้ ทั้งนี้ 
ธนาคารจะยกเลิกและลดความสำคัญของธุรกิจที่ไม�ใช�ธุรกิจหลัก และเลือก
เติบโตเฉพาะในธุรกิจที่ธนาคารดำเนินการได�อย�างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ธนาคารจะยังคงมุ�งเน�นบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเน่ือง และดำเนินการ
ตามแผนปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�ที่เร�ยกว�า Fast Forward เพ�่อบรรลุเป�าหมาย
ที่ตั้งไว� นอกจากนี้ ธนาคารจะยังคงยึดแนวคิด 5C’s ซึ่งประกอบด�วยลูกค�า 
วัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ� ค�าใช�จ�าย และเง�นกองทุน ในการ
ดำเนินการเชิงกลยุทธ�ต�อไป โดยในระหว�างการปรับเปลี่ยนองค�กรครั้งใหญ�นี้ 
คณะกรรมการจัดการจะยังคงให�ความสำคัญกับประโยชน�ของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ท�ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดการและพนักงานซีไอเอ็มบี ไทย 
ผมขอแสดงความขอบคุณต�อผู�ถือหุ�น ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ
การสนับสนุน ความทุ�มเท และความไว�วางใจที่มีให�กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อย�างต�อเนื่องเสมอมา

กิตติพันธ�
อนุตรโสตถิ
กรรมการผู�จัดการใหญ� 
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
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สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการจัดการได�ปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานให�สอดรับกับเป�าหมาย
ใหม�ของธนาคารที่จะก�าวข�้นเป�น 
‘ธนาคารอาเซียน’ ของประเทศไทย 
โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลาง
ภายใน 5 ป� 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู�ในช�วงฟ��นตัวอย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2560 มีการเติบโต
ในอัตราร�อยละ 3.9 ด�วยแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการส�งออก
และการท�องเที่ยวเป�นหลัก ในขณะที่การบร�โภคและการลงทุนภาคเอกชน
ยังคงขยายตัวไม�มากนัก แม�ว�าสถานการณ�ภายในประเทศจะมีเสถียรภาพดี 
แต�ในป�ที่ผ�านมาประเทศไทยต�องประสบกับความท�าทายต�างๆ จากภายนอก
ประเทศเช�นเดียวกับประเทศต�างๆ ทั่วโลก ไม�ว�าจะเป�นสถานการณ�ความ
ไม�แน�นอนในประเทศตลาดหลักต�างๆ ราคาน้ำมันดิบโลกที่กลับมาเพ��มสูงข�้น 
และความเสี่ยงด�านภูมิรัฐศาสตร� ในบางภูมิภาค อย�างไรก็ตาม คาดว�า
เศรษฐกิจไทยยังคงสามารถฟ��นตัวต�อเนื่องในป� 2561 

ผลประกอบการของกลุ�มธนาคารในป� 2560 มีกำไรสุทธิรวม 384.9 ล�านบาท 
เพ��มข�้น 1,014.4 ล�านบาท หร�อร�อยละ 161.1 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมาซึ่งมีผล
ขาดทุนสุทธิจำนวน 629.5 ล�านบาท ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน
ก�อนหักสำรองหนี้สูญจำนวน 5,542 ล�านบาท ซึ่งสูงสุดเท�าที่เคยมีมา ทั้งนี้ 
การเพ��มข�้นของกำไรจากการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการบร�หารค�าใช�จ�าย 
และการตั้งสำรองหนี้สูญลดลง ถือเป�นป�จจัยสำคัญที่ทำให�ธนาคารมีผล
ประกอบการที่ดีข�้น

รายได�จากการดำเนินงานของธนาคารเพ��มสูงข�้นจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 1.8 
มาอยู�ที่ 13,154.7 ล�านบาท จากการที่รายได�ดอกเบี้ยสุทธิเพ��มข�้น 336.7 
ล�านบาท หร�อ ร�อยละ 3.4 รวมถึงรายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิที่สูงข�้น 
308.9 ล�านบาท หร�อร�อยละ 18.9 อย�างไรก็ตาม ธนาคารมีค�าใช�จ�ายในการ
ดำเนินงานเพ��มข�น้จำนวน 189.4 ล�านบาท หร�อร�อยละ 2.6 เน่ืองจากค�าใช�จ�าย
ด�านพนักงานและค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่สูงข�้น นอกจากนี้ ธนาคารมีอัตราส�วน
ค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นร�อยละ 0.45 จากร�อยละ 57.4 เป�นร�อยละ 57.9 
อันเป�นผลมาจากค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงธุรกิจที่เกิดข�้นครั้งเดียวเป�นหลัก 
โดยหากไม�รวมรายการดังกล�าว อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ของธนาคาร
จะเท�ากับร�อยละ 56.9 ทั้งนี้ ธนาคารมีส�วนต�างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัว
ดีข�้นอย�างต�อเนื่องมาอยู�ที่ร�อยละ 3.89 จากการบร�หารต�นทุนทางการเง�น
ที่มีประสิทธิภาพมากข�้น

จากการที ่ธนาคารมุ �งเน�นดำเนินการด�านบร�หารความเสี ่ยงรวมถึงการ
ขายหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� การบร�หารคุณภาพสินทรัพย� และการติดตาม
ทวงถามหนี้ ทำให�อัตราส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ของธนาคารลดลงร�อยละ

1.31 มาอยู�ที ่ร�อยละ 4.8 และมีอัตราส�วนค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อเง�น
ให�สินเชื่อด�อยคุณภาพที่ปรับตัวดีข� ้นเป�นร�อยละ 93.2 จากร�อยละ 77.3
ในป�ที่ผ�านมา ตลอดจนสามารถตั้งสำรองหนี้สูญลดลงจากป�ก�อนร�อยละ
19.5 ทั้งนี้ ธนาคารสามารถรักษาสถานะเง�นกองทุนให�คงความแข็งแกร�งได�
อย�างต�อเนื่องโดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุน
ชั้นที่ 1 เท�ากับร�อยละ 17.0 และร�อยละ 12.9 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�
ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

ธุรกิจรายย�อยของธนาคารมีผลประกอบการที่แข็งแกร�ง โดยเฉพาะในส�วนของ
ลูกค�ากลุ�มมั่งคั่งและธนาคารดิจ�ทัล โดยธนาคารได�ขยายความร�วมมือกับ
พันธมิตรเชิงกลยุทธ�อย�างเซเว�น อีเลฟเว�น (7-11) และสพาร� (SPAR) ซึ่งเป�น
ผู� ให�บร�การซุปเปอร�มาร�เก็ตในสถานีน้ำมันบางจาก ในการเป�ดสาขาย�อย
เพ� ่อเป�นช�องทางทางเลือกสำหรับลูกค�าในการใช�บร�การของธนาคาร 
ในขณะเดียวกันธนาคารได�ปรับแพลตฟอร�มธุรกิจพาณิชย�ธนกิจโดยมุ�งที่จะ
สร�างการเติบโตเฉพาะในบางกลุ�มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ การกำหนด
มาตรฐานการพ�จารณาสินเชื่อที่เข�มงวดข�้นและการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�
เชิงรุก ช�วยให�ธนาคารมีแรงขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ การบร�หารคุณภาพ
สินทรัพย�เชิงรุกยังช�วยให�ธุรกิจลูกค�าขนาดใหญ�สามารถสร�างกำไรได�เพ��มข�้น 
ทั้งนี้ ธนาคารได�รับการจัดให�อยู�ในอันดับ 3 ในตาราง Thailand’s Merger & 
Acquisition League ขยับสูงข�้นจากอันดับ 23 ในป� 2559 นอกจากนี้ 
วาณิชธนกิจและธุรกิจสถาบันการเง�นของธนาคารยังคงเป�นหน�วยงานสำคัญ
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนธนบดีธนกิจก็ได�มีการขยายธุรกิจ
ในป�ที่ผ�านมาเช�นกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให�ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด�วยความซื่อตรง 
เป�นที่ไว�วางใจ โดยยึดถือจรรยาบรรณเป�นหลักในการดำเนินธุรกิจต�างๆ 
ความมุ�งมั่นที่มีต�อลูกค�าและผู�ที่เกี่ยวข�องไม�ได�ครอบคลุมเพ�ยงการให�บร�การ
รับฝากเง�นและปล�อยสินเชื่อ ธนาคารตระหนักดีว�าบุคลากรของธนาคาร
มีบทบาทสำคัญในการสร�างสรรค�สิ�งที่แตกต�างให�เกิดข�้น ดังนั้น ธนาคารจ�ง
มุ�งมั่นสร�างสภาพแวดล�อมที่จะส�งเสร�มให�บุคลากรสามารถทำหน�าที่ของตนได�
อย�างเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี ธนาคารยังให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคมโดยการจัดโครงการให�ความรู�ทางการเง�นแก�เด็กนักเร�ยนในชนบท
อย�างต�อเนื่อง โครงการเหล�านี้ได�มีส�วนช�วยและสนับสนุนบุคคลต�างๆ ในชุมชน
กว�า 7,000 คน โดยธนาคารจะยังคงมุ�งมั่นสร�างสรรค�สิ�งที่แตกต�างให�กับ
ประชาชนและชุมชนต�างๆ อย�างต�อเนื่องต�อไป  

ในการก�าวเข�าสู�ป� 2561 คณะกรรมการจัดการได�ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ให�สอดรับกับเป�าหมายใหม�ของธนาคารที่จะก�าวข�้นเป�น ‘ธนาคารอาเซียน’ 
ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป� การจะบรรลุ
เป�าหมายที่ท�าทายดังกล�าว ธนาคารจะต�องปรับเป�าหมายการดำเนินงานใหม�
เพ�่อรองรับการขยายธุรกิจอย�างรัดกุมและยั่งยืน โดยได�รับการสนับสนุน
อย�างเต็มที่จากกลุ�มซีไอเอ็มบีในกระบวนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�นี้ ทั้งนี้ 
ธนาคารจะยกเลิกและลดความสำคัญของธุรกิจที่ไม�ใช�ธุรกิจหลัก และเลือก
เติบโตเฉพาะในธุรกิจที่ธนาคารดำเนินการได�อย�างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ธนาคารจะยังคงมุ�งเน�นบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเน่ือง และดำเนินการ
ตามแผนปรับเปลี่ยนครั้งใหญ�ที่เร�ยกว�า Fast Forward เพ�่อบรรลุเป�าหมาย
ที่ตั้งไว� นอกจากนี้ ธนาคารจะยังคงยึดแนวคิด 5C’s ซึ่งประกอบด�วยลูกค�า 
วัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ� ค�าใช�จ�าย และเง�นกองทุน ในการ
ดำเนินการเชิงกลยุทธ�ต�อไป โดยในระหว�างการปรับเปลี่ยนองค�กรครั้งใหญ�นี้ 
คณะกรรมการจัดการจะยังคงให�ความสำคัญกับประโยชน�ของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ท�ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดการและพนักงานซีไอเอ็มบี ไทย 
ผมขอแสดงความขอบคุณต�อผู�ถือหุ�น ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ
การสนับสนุน ความทุ�มเท และความไว�วางใจที่มีให�กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อย�างต�อเนื่องเสมอมา

กิตติพันธ�
อนุตรโสตถิ
กรรมการผู�จัดการใหญ� 
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
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สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซี ไอเอ็มบี

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ในป� 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวในอัตราเร�งสูงสุดนับตั้งแต�ต�นทศวรรษที่ผ�านมา การค�าระหว�างประเทศเพ��มสูงข�้น ในประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแล�วส�วนใหญ� ความมั่นใจของผู�บร�โภคปรับตัวสูงข�้น เช�นเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่อัตราการว�างงาน
ลดต่ำลง ราคาโภคภัณฑ�พลังงานฟ��นตัวจากการที่มีอุปสงค�เพ��มสูงข�้นต�อเนื่องและสินค�าคงคลังลดต่ำลง ตลาดทั่วโลกมีความผันผวนลดลง 
แม�จะยังคงมีภาวะความไม�แน�นอนจากการดำเนินนโยบาย “อเมร�กาต�องมาก�อน” (“America First”) ของประธานาธิบดีทรัมป�และมีความเสี่ยง
เชิงภูมิรัฐศาสตร�ในคาบสมุทรเกาหลีก็ตาม มองกลับมาที่ประเทศใกล�บ�าน ประเทศสมาชิกอาเซียนต�างมีอัตราการเติบโตที่ดีด�วยแรงหนุน
จากภาคการส�งออกที่เร�งตัวดีข� ้นและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน�มฟ��นตัว

กลุ�มซีไอเอ็มบีมีความมั่นใจในพลวัตที่มีอย�างต�อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยมีการขยายตัวร�อยละ 3.9 ในป�ที่ผ�านมา จากแรงขับเคลื่อนของ
ภาคการท�องเที่ยวและการส�งออกที่มีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานเป�นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย 
โดยในป� 2560 มีการลงทุนในโครงการโครงสร�างพ�้นฐานของภาครัฐมูลค�า 895.8 พันล�านบาท คาดว�าในป� 2561 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ร�อยละ 4.0 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส�งออกที่แข็งแกร�งข�้น และการลงทุนในโครงสร�างพ�้นฐานของภาครัฐอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งโครงการจากแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส�นทาง (Belt and Road Initiative) ของประเทศจ�น 

มุมมองในเชิงบวกนี้ สะท�อนได�จากผลประกอบการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในป� 2560 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานก�อนหักสำรองหนี้สูญ
จำนวน 5,542 ล�านบาท อันเป�นผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร�งต�อเนื่องของธุรกิจรายย�อยประกอบกับความมีว�นัยในการลดค�าใช�จ�าย
ของธนาคาร การตั้งสำรองหนี้สูญลดลงร�อยละ 19.5 จากป�ที่ผ�านมา ซึ่งเป�นผลให�ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 384.9 
ล�านบาท ซึ่งเติบโตร�อยละ 161.1 จากป�ที่ผ�านมา ในระยะจากนี้ไป ธนาคารจะยังคงเน�นการดำเนินการตามโครงการ Fast Forward เพ�่อให�
บรรลุเป�าหมายการเป�น ‘ธนาคารอาเซียน’ ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป� ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการ
ใช�ระบบดิจ�ทัลกับการดำเนินงาน ใช�ประโยชน�สูงสุดจากสำนักงานและสาขาต�างๆในป�จจ�บัน และมุ�งมั่นบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเนื่อง 
จากการที่เป�นกิจการในกลุ�มซีไอเอ็มบีที่มีความเชี่ยวชาญและเคร�อข�าย ตลอดจนมีโมเดลการดำเนินงานระดับภูมิภาคที่แข็งแกร�ง ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย มีความพร�อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ดียิ�งข�้น 

ในป� 2561 กลุ�มซีไอเอ็มบีจะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการภายใต� T18 ซึ่งให�ความสำคัญกับยุทธศาสตร�ด�านลูกค�า (Customer) เง�นทุน 
(Capital) ค�าใช�จ�าย (Cost) วัฒนธรรม (Culture) และ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ� (Compliance) ในขณะเดียวกัน กลุ�มจะมีการพัฒนาช�องทาง
ใหม�ๆ ในการสร�างการเติบโตของรายได� โดยจะจัดตั้งธนาคารดิจ�ทัลในประเทศเว�ยดนาม และดำเนินการขยายธุรกิจให�ครบทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนโดยจะจัดตั้งธุรกิจเคร�อข�ายในประเทศฟ�ลิปป�นส�ในป�นี้ การดำเนินการทั้งหลายเหล�านี้เป�นเส�นทางมุ�งสู�การบรรลุว�สัยทัศน�
ของกลุ�มซีไอเอ็มบีในการเป�นกลุ�มธนาคารครบวงจรชั้นนำของอาเซียน 

ท�ายที่สุดนี้ ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อธนาคารแห�งประเทศไทย ประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคาร
ผู�บร�หารและพนักงานธนาคาร ลูกค�าของธนาคารและท�านผู�ถือหุ�นทุกท�านที่มีส�วนร�วมในการสนับสนุนความสำเร็จของธนาคารด�วยดีเสมอมา

จากการที่เป�นกิจการในกลุ�มซีไอเอ็มบี
ที่มีความเชี่ยวชาญและเคร�อข�าย ตลอดจน
มีโมเดลการดำเนินงานระดับภูมิภาค
ที่แข็งแกร�ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความพร�อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ�
และบร�การที่ตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าให�ดียิ�งข�้น 
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สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซี ไอเอ็มบี

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ในป� 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวในอัตราเร�งสูงสุดนับตั้งแต�ต�นทศวรรษที่ผ�านมา การค�าระหว�างประเทศเพ��มสูงข�้น ในประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแล�วส�วนใหญ� ความมั่นใจของผู�บร�โภคปรับตัวสูงข�้น เช�นเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่อัตราการว�างงาน
ลดต่ำลง ราคาโภคภัณฑ�พลังงานฟ��นตัวจากการที่มีอุปสงค�เพ��มสูงข�้นต�อเนื่องและสินค�าคงคลังลดต่ำลง ตลาดทั่วโลกมีความผันผวนลดลง 
แม�จะยังคงมีภาวะความไม�แน�นอนจากการดำเนินนโยบาย “อเมร�กาต�องมาก�อน” (“America First”) ของประธานาธิบดีทรัมป�และมีความเสี่ยง
เชิงภูมิรัฐศาสตร�ในคาบสมุทรเกาหลีก็ตาม มองกลับมาที่ประเทศใกล�บ�าน ประเทศสมาชิกอาเซียนต�างมีอัตราการเติบโตที่ดีด�วยแรงหนุน
จากภาคการส�งออกที่เร�งตัวดีข� ้นและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน�มฟ��นตัว

กลุ�มซีไอเอ็มบีมีความมั่นใจในพลวัตที่มีอย�างต�อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยมีการขยายตัวร�อยละ 3.9 ในป�ที่ผ�านมา จากแรงขับเคลื่อนของ
ภาคการท�องเที่ยวและการส�งออกที่มีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานเป�นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย 
โดยในป� 2560 มีการลงทุนในโครงการโครงสร�างพ�้นฐานของภาครัฐมูลค�า 895.8 พันล�านบาท คาดว�าในป� 2561 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ร�อยละ 4.0 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส�งออกที่แข็งแกร�งข�้น และการลงทุนในโครงสร�างพ�้นฐานของภาครัฐอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งโครงการจากแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส�นทาง (Belt and Road Initiative) ของประเทศจ�น 

มุมมองในเชิงบวกนี้ สะท�อนได�จากผลประกอบการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในป� 2560 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานก�อนหักสำรองหนี้สูญ
จำนวน 5,542 ล�านบาท อันเป�นผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร�งต�อเนื่องของธุรกิจรายย�อยประกอบกับความมีว�นัยในการลดค�าใช�จ�าย
ของธนาคาร การตั้งสำรองหนี้สูญลดลงร�อยละ 19.5 จากป�ที่ผ�านมา ซึ่งเป�นผลให�ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 384.9 
ล�านบาท ซึ่งเติบโตร�อยละ 161.1 จากป�ที่ผ�านมา ในระยะจากนี้ไป ธนาคารจะยังคงเน�นการดำเนินการตามโครงการ Fast Forward เพ�่อให�
บรรลุเป�าหมายการเป�น ‘ธนาคารอาเซียน’ ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป� ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการ
ใช�ระบบดิจ�ทัลกับการดำเนินงาน ใช�ประโยชน�สูงสุดจากสำนักงานและสาขาต�างๆในป�จจ�บัน และมุ�งมั่นบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเนื่อง 
จากการที่เป�นกิจการในกลุ�มซีไอเอ็มบีที่มีความเชี่ยวชาญและเคร�อข�าย ตลอดจนมีโมเดลการดำเนินงานระดับภูมิภาคที่แข็งแกร�ง ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย มีความพร�อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ดียิ�งข�้น 

ในป� 2561 กลุ�มซีไอเอ็มบีจะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการภายใต� T18 ซึ่งให�ความสำคัญกับยุทธศาสตร�ด�านลูกค�า (Customer) เง�นทุน 
(Capital) ค�าใช�จ�าย (Cost) วัฒนธรรม (Culture) และ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ� (Compliance) ในขณะเดียวกัน กลุ�มจะมีการพัฒนาช�องทาง
ใหม�ๆ ในการสร�างการเติบโตของรายได� โดยจะจัดตั้งธนาคารดิจ�ทัลในประเทศเว�ยดนาม และดำเนินการขยายธุรกิจให�ครบทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนโดยจะจัดตั้งธุรกิจเคร�อข�ายในประเทศฟ�ลิปป�นส�ในป�นี้ การดำเนินการทั้งหลายเหล�านี้เป�นเส�นทางมุ�งสู�การบรรลุว�สัยทัศน�
ของกลุ�มซีไอเอ็มบีในการเป�นกลุ�มธนาคารครบวงจรชั้นนำของอาเซียน 

ท�ายที่สุดนี้ ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อธนาคารแห�งประเทศไทย ประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคาร
ผู�บร�หารและพนักงานธนาคาร ลูกค�าของธนาคารและท�านผู�ถือหุ�นทุกท�านที่มีส�วนร�วมในการสนับสนุนความสำเร็จของธนาคารด�วยดีเสมอมา

จากการที่เป�นกิจการในกลุ�มซีไอเอ็มบี
ที่มีความเชี่ยวชาญและเคร�อข�าย ตลอดจน
มีโมเดลการดำเนินงานระดับภูมิภาค
ที่แข็งแกร�ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มีความพร�อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ�
และบร�การที่ตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าให�ดียิ�งข�้น 
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นายจักรมณฑ� ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ

ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานสำรองในคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

นางวาทนันทน� พ�เทอร�สิค
กรรมการอิสระ
ประธานในคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน สรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

ดาโต�ะ ลี ค็อก ควอน
กรรมการ
ประธาน Board Risk Committee

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

นายมาร�ษ สมารัมภ�
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาโต�ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

นายกิตติพันธ� อนุตรโสตถิ
กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการธนาคาร
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นายกิตติพันธ� อนุตรโสตถิ
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คณะกรรมการธนาคาร



นายเจสัน ลีออง ก�อก ยิว
ผู�บร�หารสูงสุดการเง�น

นายประภาส ทองสุข
ผู�บร�หารสูงสุดสื่อสารองค�กร

นายอดิศร เสร�มชัยวงศ�
ผู�บร�หารสูงสุดธุรกิจรายย�อย

นายพรชัย ป�ทมินทร
ผู�บร�หารสูงสุดร�วมธุรกิจขนาดใหญ�
และผู�บร�หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

นางบุษกร พ�ทธินันทน�
ผู�บร�หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2560
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บรรษัทธุรกิจ และ
วาณิชธนกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ� - 
ธุรกิจบร�หารเง�น

ธนบดีธนกิจ ธุรกิจรายย�อย พาณิชย�ธนกิจ ธุรกรรมการเง�น

สารสนเทศ
และปฏิบัติการ

กฎหมาย สำนักกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สื่อสารองค�กร

ทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ� การเง�น บร�หาร
ความเสี่ยง

กำกับ
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บังคับให�มีผลตั้งแต� 1 มกราคม 2561 เป�นต�นไป
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ด�วยพันธกิจสำคัญที่ธนาคารได�ดำเนินการมาอย�างต�อเนื่องดังกล�าวข�างต�น รวมถึงการเชิญชวนพนักงานเข�าร�วมกิจกรรมในโครงการ
ต�างๆ ของธนาคารอย�างสม่ำเสมอ ทำให�พนักงานได�สัมผัสและซึมซับความรู�สึกของการมีส�วนร�วมในความรับผิดชอบต�อสังคม ก�อให�เกิด
เป�นทัศนคติและวัฒนธรรมองค�กรที่ช�วยปลูกฝ�งในจ�ตสำนึกอันดีงาม ซึ่งพนักงานจากสายงานต�างๆ ได�รวมกลุ�มกันทำโครงการเพ�่อสังคม
ด�วยตนเอง โดยธนาคารและผู�บร�หารจะเป�นเพ�ยงผู�สนับสนุน และมอบโอกาสในการทำโครงการเพ�่อสังคมนอกเหนือไปจากกรอบหน�าที่
การงานประจำที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานและแบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบอย�างชัดเจน เดินทางลงพ�้นที่เพ�่อร�วมประชุมรับฟ�ง
ความคิดเห็นจากชุมชน พร�อมจัดตั้งเป�นคณะทำงานร�วมกัน ตลอดจนมีการวางแผนงานระยะยาวในการทำโครงการอย�างเป�นรูปธรรม 
อีกทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัด CSR เพ�่อระดมทุนสำหรับโครงการต�างๆ โดยไม�ใช�งบประมาณของธนาคาร อาทิ “ติดป�กเติมฝ�น…โครงการ
ธนาคารหมู” และ“ติดป�กเติมฝ�น…โครงการศูนย�เร�ยนรู�หม�อนไหม” ซึ่งทั้งสองโครงการได� ใช�ภูมิป�ญญาของผู�นำชุมชนและปราชญ�ท�องถิ�น
มาต�อยอดในการสร�างคุณค�าทั้งในแง�เศรษฐกิจและสังคมอย�างสร�างสรรค� นอกจากนี้ธนาคารยังได� ให�ความช�วยเหลือแก�โรงเร�ยนที่ประสบภัย
น้ำท�วมในพ�้นที่จังหวัดนครศร�ธรรมราช โดยดำเนินโครงการ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สู�ภัยน้ำท�วม ร�วมฟ��นฟ�หลังน้ำลด” รับบร�จาคเง�นจาก
ลูกค�า ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงาน เพ�่อส�งมอบอุปกรณ�การเร�ยน เช�น สมุด ดินสอ ปากกา โต�ะ เก�าอี้ ฯลฯ ให�แก�โรงเร�ยนบ�านปากบางกลม
และโรงเร�ยนในพ�้นที่ใกล�เคียงอีก 8 โรงเร�ยน ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศร�ธรรมราชอีกด�วย
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ด�วยความตระหนักถึงหน�าที่ความรับผิดชอบต�อสังคม 
ซึ่งถือเป�นพันธกิจที่สำคัญ ธนาคารจ�งยังคงเดินหน�า
ติดป�กเติมฝ�น…สานต�อโครงการด�านการศึกษาและ
สังคมอย�างต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 ด�วยความมุ�งมั่นที่จะ
ยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนของโรงเร�ยน
ในพ�้นที่ห�างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ�การเร�ยน
อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะด�าน ICT (Information and 
Communication Technology) เพ�่อให�เด็กๆ เหล�านั้น
ได�มีโอกาสเข�าถึงแหล�งข�อมูลความรู�อย�างเท�าเทียมกัน 
ผ�านอุปกรณ�คอมพ�วเตอร�ที่ธนาคารส�งมอบให� 
ซึ่งสอดคล�องกับการดำเนินนโยบายของภาครัฐ
ที่กำลังเร�งดำเนินการวางระบบ Internet ในโรงเร�ยน
ตามชนบทให�มีใช�อย�างครอบคลุมทั่วถึงทุกโรงเร�ยน
ทั่วประเทศ นับเป�นการวางรากฐานของเด็กและเยาวชน
รับการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแนวนโยบาย 
Thailand 4.0

ในป�ที่ผ�านมา ธนาคารและกลุ�มภาคีเคร�อข�าย อาทิ 
มูลนิธิครอบครัวข�าว 3 สภากาชาดไทย มหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทรว�โรฒ ว�ทยาลัยโพธิว�ชชาลัย 
บร�ษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จำกัด บร�ษัท คิงส�เมนส� 
ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  บร�ษัท มายด� เอ็กซ�ซิบิท 
จำกัด และกลุ�มลูกค�าธนาคารได�ร�วมดำเนินโครงการ
ด�านการศึกษารวม 7 โรงเร�ยน 

ทั้งนี้ ผู� ได�รับประโยชน�จากการดำเนิน
โครงการ CSR ของธนาคารในป� 2560 
ประกอบด�วย คุณครูและนักเร�ยน
ในศูนย�เคร�อข�าย ผู�ปกครอง ศิษย�เก�า
และชุมชน รวมกว�า 7,000 คน

Human
& Nature
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สังคมอย�างต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 ด�วยความมุ�งมั่นที่จะ
ยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนของโรงเร�ยน
ในพ�้นที่ห�างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ�การเร�ยน
อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะด�าน ICT (Information and 
Communication Technology) เพ�่อให�เด็กๆ เหล�านั้น
ได�มีโอกาสเข�าถึงแหล�งข�อมูลความรู�อย�างเท�าเทียมกัน 
ผ�านอุปกรณ�คอมพ�วเตอร�ที่ธนาคารส�งมอบให� 
ซึ่งสอดคล�องกับการดำเนินนโยบายของภาครัฐ
ที่กำลังเร�งดำเนินการวางระบบ Internet ในโรงเร�ยน
ตามชนบทให�มีใช�อย�างครอบคลุมทั่วถึงทุกโรงเร�ยน
ทั่วประเทศ นับเป�นการวางรากฐานของเด็กและเยาวชน
รับการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแนวนโยบาย 
Thailand 4.0

ในป�ที่ผ�านมา ธนาคารและกลุ�มภาคีเคร�อข�าย อาทิ 
มูลนิธิครอบครัวข�าว 3 สภากาชาดไทย มหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทรว�โรฒ ว�ทยาลัยโพธิว�ชชาลัย 
บร�ษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จำกัด บร�ษัท คิงส�เมนส� 
ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  บร�ษัท มายด� เอ็กซ�ซิบิท 
จำกัด และกลุ�มลูกค�าธนาคารได�ร�วมดำเนินโครงการ
ด�านการศึกษารวม 7 โรงเร�ยน 

ทั้งนี้ ผู� ได�รับประโยชน�จากการดำเนิน
โครงการ CSR ของธนาคารในป� 2560 
ประกอบด�วย คุณครูและนักเร�ยน
ในศูนย�เคร�อข�าย ผู�ปกครอง ศิษย�เก�า
และชุมชน รวมกว�า 7,000 คน

Human
& Nature



/ 28

โครงการด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม 4 โครงการ ดังนี้

โครงการด�านการศึกษา ศูนย�เร�ยนรู�คอมพ�วเตอร�และห�องสมุดชุมชน
ห�องเร�ยนว�ทยาศาสตร� เกษตรอาหารกลางวัน ศูนย�เร�ยนรู�หม�อนไหม 
รวม 12 โครงการ จำนวน 14 โรงเร�ยน ได�แก�

โรงเร�ยนบ�านต�นปร�ง 
อ.นาหม�อม จ.สงขลา

โรงเร�ยนบ�านมณีโชติสามัคคี
อ.วังม�วง จ.สระบุร� 81

โรงเร�ยนวัดเหมสูง
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

โรงเร�ยนบ�านโคกสี 
อ.เมยวดี จ.ร�อยเอ็ด 92

โรงเร�ยนบ�านซำป�าหัน 
อ.กู�แก�ว จ.อุดรธานี

โรงเร�ยนบ�านหนองเดิ�น
อ.เมยวดี จ.ร�อยเอ็ด 103

โรงเร�ยนบ�านหนองมะจับ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม� 

บ�านสร�างฝ�น จ.บุร�รัมย�
โดยร�อยตำรวจเอกอภิชิต ภัณฑะประทีป114

โรงเร�ยนบ�านน้ำปาด 
อ.เนินมะปราง จ.พ�ษณุโลก

โรงเร�ยนวัดชีธาราม
อ.สองพ�่น�อง จ.สุพรรณบุร�125

โรงเร�ยนบ�านทรัพย�เจร�ญ 
อ.สอยดาว จ.จันทบุร�

โรงเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดน
บ�านเขาสารภี อ.สารภี จ.สระแก�ว 136

โรงเร�ยนบ�านป�องกันตนเองด�านชุมพล
อ.บ�อไร� จ.ตราด

โรงเร�ยนบ�านหนองม�วงหวาน
อ.ห�วยแถลง จ.นครราชสีมา147

ร�วมกับศูนย�บร�การโลหิตแห�งชาติ
รับบร�จาคโลหิต ณ ธนาคาร 
สำนักงานใหญ�ทุก 3 เดือน 

1 โครงการ "ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
สู�ภัยน้ำท�วม ร�วมฟ��นฟ�หลังน้ำลด" 
9 โรงเร�ยนในพ�้นที่ ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศร�ธรรมราช 

3

"ติดป�กเติมฝ�น…โครงการศูนย�เร�ยนรู�
หม�อนไหม" โรงเร�ยนบ�านหนองม�วงหวาน 
และชุมชนบ�านหนองม�วงหวานและบ�านม�วงงาม 
ต.ง��ว อ.ห�วยแถลง จ.นครราชสีมา 

4"ติดป�กเติมฝ�น…โครงการธนาคารหมู" 
โรงเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ�านเขาสารภี และชุมชนบ�านเขาสารภี 
ต.ทับพร�ก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก�ว 

2
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เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
การคอร์รัปชั่น ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง “การต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ด�าเนินการทบทวนแนวทางปฏิบัติ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร และนอกเหนือจากการประกาศใช้นโยบายแล้ว ธนาคารยัง
ได้จัดท�าไว้ในระบบ E-Learning เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อพนักงานอีกด้วย

นอกจากน้ี ธนาคารยังให้ความส�าคัญในด้านการป้องกันและลดโอกาสของการน�ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น  
คณะกรรมการจึงก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การให้ การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (No Gift Policy) ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และหลีกเหลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญหลักในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการขยายผลไปยังคู่ค้าของธนาคาร โดยการแจ้งไปยังคู่ค้า และสื่อสาร 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการป้องกันการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท รวมถึง 
การจัดท�าป้าย (standees) ตั้งท่ีส�านักงานใหญ่และสาขาเพื่อประชาสัมพันธ์การงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
นอกจากนั้น ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ และ CIMBNET เพื่อสื่อสารให้บุคคลภายนอกและพนักงานรับทราบ
ถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และคุ้มครอง
ปกป้องพนักงานท่ีเปิดเผยข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ความคุ้มครอง ปกป้อง และให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานที่ได้เปิดเผย แจ้ง หรือ ชี้ช่องข้อมูลการกระท�าความผิด การประพฤติผิดต่อหน้าที่ การทุจริตของพนักงานธนาคาร 
และการท่ีพนักงานธนาคารมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของธนาคาร รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการ
แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนได้โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนได้ท�าการเปิดช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย 
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การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน



จำนวนประชากร
(ล�านคน)

ผลิตภัณฑ�
มวลรวม
(พันล�านเหร�ยญ
สหรัฐ)

กลุ�มซี ไอเอ็มบี มีเคร�อข�ายเชื่อมโยงอยู� 9 ใน 10 กลุ�มประเทศอาเซียน
พร�อมด�วยศักยภาพที่เข�าถึงกว�า 85 % ของประชากร และ 88 % ของผลิตภัณฑ�มวลรวมในกลุ�มประเทศอาเซียน

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร� เว�ยตนาม พม�า กัมพ�ชา ลาวอินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� บรูไน
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อาเซียนเป็นกลไกส�าคัญทางภูมิภาคในการขับเคล่ือนประเทศสมาชิกสู่
ความเป็นประเทศเศรษฐกิจท่ีเจริญรุ่งเรืองด้วยพลวัตสูงท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก อาเซียนมีประชากรท่ีมีความเป็นมาและมีวัฒนธรรมต่างๆที่ 
หลากหลาย การเกิดการค้าเสรีและการบริการทางการเงินในทุกรูปแบบ
ตาม “วิถีอาเซียน” ย่อมต้องใช้เวลาและความอดทนสูง ทิศทางของอาเซียน
ในระยะเวลาข้างหน้าจึงต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากข้ึนเพื่อ 
ขับเคล่ือนประชาคมให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

วิถีอาเซียน มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

มีการคาดการณ์กันว่า ในปี ค.ศ. 2025 อาเซียนจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมการใช้จ่ายเงินที่เป็นกระดาษจะถูกทดแทนด้วย
การช�าระเงินออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน (smartphones) ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นทิศทางของวิวัฒนาการสู่สังคมไร้เงินสดบ้างแล้ว
จากแนวโน้มการให้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีความนิยมในการช�าระเงินออนไลน์ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ประเทศในอาเซียนต่างก็มีแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวคือ มีการน�าเอาไอทีหรือเทคโนโลยี ตลอดจน
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพมากขึ้น โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น โดยสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะ
เป็นกลุ่มแรกท่ีมีการขับเคลื่อนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความทันสมัยให้กับการบริการสาธารณะ ตลอดจนพัฒนา
อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค

สิงคโปร์ “Smart Nation” สิงคโปร์มีความได้เปรียบและความพร้อมอย่างชัดเจนในการเป็น Smart Nation เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านดิจิทัล ขณะนี้สิงคโปร์มีโครงการยกระดับเครือข่ายทั้งระดับเมือง ครัวเรือน สุขภาพของประชาชน ตลอดจน 
การคมนาคมด้วยระบบดิจิทัล มาเลเซีย “เมืองไซเบอร์” มาเลเซียก�าลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ที่เน้นนวัตกรรม
และการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีนโยบายพัฒนาเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดต้นทุนงบประมาณที่ไม่จ�าเป็น สร้าง
เมืองไซเบอร์จายาตามโครงการ “Multimedia Super Corridor” เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อินโดนีเซีย “เชื่อมสังคม เชื่อมโลก” อินโดนีเซียมีนโยบายสร้าง
ความเข้มแข็งภายในให้เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Locally Integrated, Globally Connected” ใน 4 ระบบเข้า
ด้วยกัน คือ ระบบโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง ระบบการพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค และระบบ ICT เวียดนาม “ส่งเสริมตลาดค้า
ปลีกและธุรกิจ Startup” เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมถึงการสร้าง
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจที่ลงทุนด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย  
“ไทยแลนด์ 4.0” ประเทศไทยได้ก�าหนดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น สะท้อนได้จากการรุก
ตลาดค้าปลีกมากขึ้นของบริษัทต่างชาติ
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ประชาคมอาเซียนกับการขับเคลื่อนสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล



จำนวนประชากร
(ล�านคน)

ผลิตภัณฑ�
มวลรวม
(พันล�านเหร�ยญ
สหรัฐ)

กลุ�มซี ไอเอ็มบี มีเคร�อข�ายเชื่อมโยงอยู� 9 ใน 10 กลุ�มประเทศอาเซียน
พร�อมด�วยศักยภาพที่เข�าถึงกว�า 85 % ของประชากร และ 88 % ของผลิตภัณฑ�มวลรวมในกลุ�มประเทศอาเซียน

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร� เว�ยตนาม พม�า กัมพ�ชา ลาวอินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� บรูไน
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ขณะที่ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมา อยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
ฟิลิปปินส์ “Build Build Build” ถือเป็นนโยบายเด่นสุดภายใต้ “ดูเตอร์เตโนมิกส์” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าเปลี่ยนฟิลิปปินส์
ให้เป็นประเทศแห่งการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งการยกเครื่องระบบขนส่งทางราง การปฏิรูปสนามบิน และ
เพิ่มการก่อสร้างใหม่ๆเพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว บรูไน “ศูนย์กลาง IT ภูมิภาค” ภายใต้แผนพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว “วิสัยทัศน์บรูไน 2578” บรูไนตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงาน กัมพูชา “ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน” โดยพุ่งเป้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตแห่ง
ภูมิภาค เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือเอื้ออ�านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และภาคการเงินการธนาคาร สปป.ลาว 
“Land-linked country” สปป.ลาวได้ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจาก Land-Locked Country สู่การเป็น Land-Linked 
Country โดยเน้นการพัฒนาคมนาคมขนส่งและพลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ เมียนมา 
“เดินหน้าสู่ Smart City” มีการเปิดตัวเทคโนโลยี YPS หรือ Yangon Payment System บัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียวโดยสารได้
ทุกอย่าง นอกจากนี้ ยังวางแผนติดตั้งระบบ GPS และกล้อง CCTV ทั้งบนรถสาธารณะและบริเวณสถานี เพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ี
ในการติดตามการให้บริการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน
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มองไปข้างหน้า

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Financial Services) 
และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียนมีพลวัตในการสร้างศักยภาพที่สูงขึ้นและเพิ่มก�าลังซื้อจากการเพิ่มขึ้นของ
แรงงานคนรุ่นใหม่ คนชั้นกลาง ตลอดจนการใช้และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้ การพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้
จ�ากัดเฉพาะในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยี แต่อุตสาหกรรมเดิมก็สามารถเพิ่มศักยภาพได้ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และ
บริการ อันจะน�าไปสู่การเกิดอาชีพใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และโอกาสด้านธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วย 

เมื่อมองไปข้างหน้า กลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีเครือข่ายรองรับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความ
ยืดหยุ่นและมีพลวัต และเป็นภูมิภาคที่ยังต้องการความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ภายนอกภูมิภาค จึงมีความพร้อมในการ
สนับสนุนลูกค้าท้ังท่ีเป็นบรรษัทธุรกิจและธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมท่ีต้องการขยายธุรกิจหรือการลงทุนไปในภูมิภาคอาเซียน 
โดยอาศัยความแข็งแกร่งและความเช่ียวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ขณะเดียวกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลุ่มซีไอเอ็มบี ก็พร้อมสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนหรือขยายการผลิตไปยังประเทศ 
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (กลุ่มประเทศ CLMV) ที่มีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรการผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และแรงงานมีราคาถูก เพื่อรักษาหรือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของลูกค้าให้ด�ารงต่อไป 
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สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากท่ีขยายตัวร้อยละ 
3.3 ในปี 2559 ปัจจัยหนุนส�าคัญมาจากภาคต่างประเทศท้ังการส่งออก
และการท่องเที่ยว โดยการส่งออกขยายตัวดีเกินคาดและมีการกระจายตัว 
ท้ังในประเภทสินค้าและตลาดส่งออก อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของประเทศ 
เศรษฐกิจหลักของโลกอย่างมีนัยส�าคัญ ด้านการท่องเท่ียวก็ขยายตัวดี 
ต่อเน่ืองจากปีก่อนท้ังจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเท่ียว 

อย่ำงไรก็ตำม กำรฟื้นตัวของภำคกำรส่งออกยังไม่ส่งผ่ำนไปสู่ตลำดแรงงำนมำกนัก ส่งผลให้กำรบริโภคภำคครัวเรือนยังไม่ได้
ขยำยตัวสอดคล้องกัน ขณะเดียวกันรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์โดยเฉพำะหมวดเกษตรยังอยู่ในระดับต�่ำ ส่วนหน่ึงจำกผลผลิตที่ออก
มำมำกซ่ึงกระทบรำยได้ของครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ซ�้ำเติมก�ำลังซ้ือที่ยังไม่กระจำยตัวไปท่ัวภูมิภำค ขณะที่กำรลงทุนภำค
เอกชนเริ่มเห็นสัญญำณฟื้นตัวหลังจำกอ่อนแอมำหลำยปีแต่ยังอยู่ในระดับต�่ำ 

ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจำกอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำรว่ำงงำนที่อยู่ในระดับต�่ำ 
นอกจำกนี้ เสถียรภำพภำยนอกอยู่ในระดับที่ม่ันคง และสำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ โดย
สะท้อนจำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศที่อยู่ในระดับสูง  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คำดว่ำจะเร่งตัวขึ้นจำกปี 2560 จำกแรงส่งของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวท่ีมีแนวโน้มกระจำย
ตัวมำกข้ึน ขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเน่ืองตำมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกท่ีมีกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น
ติดต่อกัน และจำกสัญญำณกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐที่ชัดเจนข้ึนตั้งแต่ต้นปีตำมกำรเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีและงบกลำงปี 

ขณะเดียวกันควำมคืบหน้ำด้ำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ภำครัฐและกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนในโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงท่ีคำดว่ำจะออกมำมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น รถไฟฟ้ำในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รถไฟทำงคู่ ทำงหลวงพิเศษระหว่ำง
เมืองหรือมอเตอร์เวย์ เป็นต้น ตลอดจนกำรผลักดันโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกหรืออีอีซีทั้งโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง สนำมบินและท่ำเรือ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพื่อดึงดูดกำรลงทุน จะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรลงทุนให้กับ
ภำคธุรกิจด้วย ขณะที่คำดว่ำมำตรกำรดูแลสินค้ำทำงกำรเกษตรและผู้มีรำยได้น้อย มำตรกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือเอสเอ็มอี และกำรปรับข้ึนค่ำแรงข้ันต�่ำ จะช่วยชดเชยก�ำลังซ้ือที่อยู่ในระดับต�่ำในปีที่ผ่ำนมำ รวมถึง 
ผ่อนคลำยภำระหนี้ต่อรำยได้ และเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรบริโภคภำคเอกชนให้กลับมำฟื้นตัวเข้มแข็งขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561



ในส่วนของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและควำมม่ันใจของนักลงทุนน้ัน ส�ำนักวิจัย ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย 
มองว่ำ ไม่ว่ำกำรเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปในช่วงไตรมำสแรกของปี 2562 หรือไม่ เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นกว่ำ 
ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยมีแนวโน้มเติบโตรำวร้อยละ 3.5-4.5 จำกปัจจัยพ้ืนฐำนที่ก�ำลังเร่งตัวดีขึ้น ได้แก่ ปัจจัยต่ำงประเทศ 
ที่ส่งผลให้กำรส่งออกไทยพลิกเป็นบวก อีกทั้งหำกกำรส่งออกฟื้นตัวต่อเน่ืองได้สองไตรมำสหรือในช่วงกลำงปีน้ี คำดว่ำจะเริ่มเห็น 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ท�ำให้คำดว่ำอุปสงค์ในประเทศทั้งกำรอุปโภค 
บริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนจะเริ่มเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐำนท่ีช่วยผลักดันกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของเศรษฐกิจไทย 
ส�ำนักวิจัย ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโตร้อยละ 4.0 จำกที่เติบโตร้อยละ 3.9 ในปี 2560

ด้ำนค่ำเงินบำท คำดว่ำจะอ่อนค่ำเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐฯ เงินทุนจะไหลออกอันเป็นผลจำกนโยบำยกำรปรับขึ้นดอกเบี้ย
อย่ำงต่อเน่ืองของธนำคำรกลำงสหรัฐฯหรือเฟด และจำกนโยบำยปฏิรูปภำษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี ของนำยโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทต่ำงๆ ในสหรัฐฯมีก�ำไรสุทธิมำกขึ้น กำรที่เงินบำทแข็งค่ำเทียบดอลลำร์สหรัฐฯในช่วงที่
ผ่ำนมำและเคลื่อนไหวไปตำมค่ำเงินภูมิภำค คำดว่ำเป็นเหตุกำรณ์เพียงชั่วครำว จำกควำมไม่มั่นใจนโยบำยลดภำษีของทรัมป์
เป็นส�ำคัญและควำมต่อเน่ืองของกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ทั้งนี้ คำดว่ำในปี 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
จะเกินดุลน้อยกว่ำปี 2560 เพรำะกำรส่งออกจะเติบโตในอัตรำที่ชะลอลงจำกฐำนที่สูงในปีก่อน ขณะที่กำรน�ำเข้ำจะเริ่ม 
ขยำยตัวจำกควำมต้องกำรสินค้ำทุนที่ใช้ในกำรผลิต 

ด้ำนภำวะกำรเงิน ยังคงอยู ่ในภำวะกำรใช้นโยบำยกำรเงินแบบผ่อนปรนเพ่ือเอื้ออ�ำนวยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยอัตรำ
ดอกเบ้ียนโยบำยของไทยในปี 2561 คำดว่ำจะคงที่ร้อยละ 1.5 ตลอดทั้งปี เพื่อรักษำสมดุลกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ ขณะที่
อัตรำเงินเฟ้อยังอยู่ระดับต�่ำเฉลี่ยท่ีร้อยละ 1.5 ทั้งปี แต่ครึ่งหลังของปีมีโอกำสที่อัตรำเงินเฟ้อจะปรับสูงข้ึนได้จำกรำคำน�้ำมันและ
กำรฟื้นตัวของก�ำลังซื้อในประเทศ ส�ำนักวิจัยคำดว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน หรือ กนง.จะคงอัตรำดอกเบี้ยตลอดทั้งปี  
อย่ำงไรก็ตำม จำกสภำพคล่องท่ีจะเร่ิมตึงตัวมำกข้ึนประกอบกับอัตรำดอกเบ้ียของสหรัฐฯ ท่ีคำดว่ำจะปรับขึ้น 3 ครั้งในปีน้ี จะส่ง 
ผลให้อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวสูงขึ้นตำมสหรัฐฯได้ ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยนนั้น เมื่ออัตรำดอกเบี้ยสหรัฐฯสูงกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยไทย ย่อมส่งผลให้ควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำมำซื้อตรำสำรหนี้ของไทยลดลง จึงเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดภำวะเงินทุน 
ไหลออก ซึ่งคำดว่ำจะท�ำให้เงินบำทมีทิศทำงอ่อนค่ำเทียบกับดอลลำร์สหรัฐฯได้ในปีนี้ ทั้งนี้ ส�ำนักวิจัยคำดว่ำ เงินบำทจะอยู่ที่ระดับ 
34 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯในช่วงปลำยปี  

อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจไทยยังคงมีปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ีควรได้รับกำรแก้ไขในระยะยำวต่อไป เช่น กำรพัฒนำแรงงำนให้มีทักษะ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในเทคโนโลยีระดับสูง กำรดูแลสังคมสูงอำยุก่อนที่จะเป็นประเทศรำยได้สูง กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลด
ควำมเหลื่อมล�้ำ และกำรแก้ไขกฎระเบียบและข้อจ�ำกัดในกำรลงทุนเพื่อเอ้ืออ�ำนวยควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเอกชน เป็นต้น ดังนั้น 
กำรปฏิรูปทำงเศรษฐกิจยังคงต้องด�ำเนินต่อไปแม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองก็ตำม ขณะเดียวกันยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์
รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก ปัจจัยทำงกำรเมืองภำยในและระหว่ำงประเทศของสหรัฐฯ ควำมเสี่ยงของระบบกำรเงินในจีน ตลอดจน
ปัญหำควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์โดยเฉพำะในคำบสมุทรเกำหลีและตะวันออกกลำงอย่ำงใกล้ชิด

ทิศทางกลยุทธ์ของธนาคารในปี 2561

ในปี 2561 ธนำคำรจะยังคงด�ำเนินธุรกิจตำมยุทธศำสตร์หลัก 5 C’s ได้แก่ Customer, Culture, Compliance, Cost และ Capital 
• Customer (ลูกค้ำ) – กระตุ้นกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำในผลิตภัณฑ์ของธนำคำรให้มำกขึ้น ด้วยกำร Cross-sell และสร้ำงประสบกำรณ์

ที่เหนือชั้นให้กับลูกค้ำ 

/ 34



• Culture (วัฒนธรรม) – สร้ำงซีไอเอ็มบีที่ดีกว่ำเดิม โดยเน้นกำรเป็นองค์กรที่ให้คุณค่ำกับผลของกำรปฏิบัติงำน
• Compliance (กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์) – เตรียมพร้อมรองรับมำตรฐำนกำรสกัดกำรฟอกเงินที่เข้มงวดข้ึนหลังจำกมีกำรด�ำเนินกำร

ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ Financial Action Task Force 
• Cost (ค่ำใช้จ่ำย) – ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มผลิตภำพธุรกิจ
• Capital (เงินทุน) – ใช้และสร้ำงประโยชน์สูงสุดจำกสินทรัพย์เสี่ยง

ธุรกิจรายย่อย 

ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจรำยย่อยเติบโตและประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนต่ำงๆ  โดยยังคงเน้นกลยุทธ์ “Push & Pull Strategy” 
(กลยุทธ์ผลักดันธุรกิจและดึงลูกค้ำ) ซ่ึงมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ เข้ำถึง และเข้ำใจลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ลูกค้ำตื่นตัวและ 
เริ่มเข้ำหำธนำคำรเองด้วย โดยกำรขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรสินเชื่อผ่ำนตู้สมัครสินเช่ือส่วนบุคคลซึ่งลูกค้ำสำมำรถรู้ผลกำรอนุมัติ
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (DSE Kiosk) นอกจำกน้ี ธนำคำรยังได้ร่วมมือกับ 7-Eleven และ SPAR Supermarket ให้บริกำรในรูปแบบ
สำขำย่อยภำยในร้ำนสะดวกซื้ออีกด้วย

ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 สินเชื่อธุรกิจรำยย่อยได้มุ่งเน้นกำรอนุมัติสินเชื่อโดยอิงตำมควำมเส่ียงของลูกค้ำ (Risk Based Pricing)  
เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับสินเชื่อที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ ในส่วนของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยในปี
ที่ผ่ำนมำ ทั้งบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ำกัด และ บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด ได้ขยำยตัวอย่ำงมั่นคงโดยมียอดอนุมัติสินเชื่อรถยนต์กว่ำ 
10,000 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ และยอดอนุมัติสินเชื่อรถจักรยำนยนต์กว่ำ 3,000 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นกว่ำ
ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ บริษัทย่อยดังกล่ำวยังได้พัฒนำกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล โดยบริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด 
ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น SOM “e-Statement on Mobile” ส�ำหรับลูกค้ำสินเช่ือรถจักรยำนยนต์โดยเฉพำะ

ในด้ำนกำรให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำบุคคลธนกิจ หรือลูกค้ำ Preferred ธุรกิจรำยย่อยได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะควำม
สำมำรถเพื่อให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกที่สุด โดยจัดให้มีกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำร 
“Wealth Academy” เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งม่ันของธนำคำรในกำรเป็นทั้งตัวกลำงทำงกำรเงิน กำรให้ค�ำปรึกษำ และกำรให้บริกำร
วำงแผนทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มทำงเลือกกำรลงทุนที่หลำกหลำยและซับซ้อนแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีมำกขึ้น 
เช่น กองทุน TDIF (ไทยไดนำมิก อินคัม อิควิตี้) กองทุน GOPP (โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้) กองทุน VNEQ (เวียดนำม อิควิตี้) เป็นต้น 
นอกจำกน้ี ได้มีกำรเปิดตัวแคมเปญ “Be The Victor” เพื่อจุดประกำยให้คนทั่วไปโดยเฉพำะลูกค้ำกล้ำที่จะเดินตำมควำมฝันและสร้ำง
ควำมส�ำเร็จในรูปแบบของตนเอง โดยได้คัดเลือกบุคคลตัวอย่ำงจำกกลุ่มลูกค้ำ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับลูกค้ำกลุ่มอื่นๆ ลุกขึ้นมำ
ท�ำและยืนหยัดสู่เป้ำหมำยของตนเพื่อสร้ำงควำมส�ำเร็จร่วมกันไปกับธนำคำร

จำกกำรที่ระบบดิจิทัลได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตมำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ธุรกิจรำยย่อยจึงได้จัดตั้งหน่วยงำนธนำคำร 
ดิจิทัลขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและสร้ำงระบบใหม่ๆ ซ่ึงจะท�ำให้สำมำรถให้บริกำรที่สะดวกยิ่งขึ้นแก่ลูกค้ำ

ส�ำหรับปี 2561 ธุรกิจรำยย่อยยังคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยผ่ำนทั้งช่องทำงดิจิทัลและสำขำรูปแบบใหม่ของ
ธนำคำร รวมไปถึงกำรสร้ำงโอกำสให้กับบุคลำกรใหม่ท่ีต้องกำรเรียนรู้กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ
แก่ลูกค้ำในอนำคตต่อไป 

ภำพรวมผลประกอบกำรในปี 2560 ของธุรกิจรำยย่อยเม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้
• รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนเท่ำกับ 8,447 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีที่ผ่ำนมำกว่ำร้อยละ 14
• รำยได้ที่มำจำกดอกเบี้ยของทุกผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 7,027 ล้ำนบำท ซ่ึงสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำประมำณ 898 ล้ำนบำท

/ 35ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2560



• รำยได้ก่อนหักภำษีเท่ำกับ 2,506 ล้ำนบำท สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 39 
• ยอดอนุมัติสินเชื่อรำยย่อย*รวมทั้งสิ้นเท่ำกับ 35,875 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 16
หมายเหตุ: ยอดอนุมตัสินิเชือ่รายยอ่ย* ครอบคลมุสนิเชือ่มปีระกนั สนิเชือ่ไมม่ปีระกนั และสนิเชือ่บริษัทในเครือ 

ธุรกรรมการเงิน

ธุรกรรมกำรเงินของธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริกำรลูกค้ำองค์กร และสถำบันกำรเงินด้วยผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินที่หลำก
หลำยครบวงจรอันประกอบด้วย บริกำรบริหำรเงินสด (Cash Management) บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ (Trade Finance and  
Services) และบริกำรด้ำนซัพพลำยเชน (Structured Supply Chain) พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำโซลูชั่นทำงกำรเงิน ที่จะช่วยให้
ลูกค้ำสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงและจัดกำรต้นทุนทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ธุรกรรมกำรเงินยังให้บริกำรด้ำนหลักทรัพย์  
ได้แก่ บริกำรตัวแทนหลักประกันและตัวแทนผู้ให้สินเช่ือ บริกำรบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำ (Escrow Account และ Trustee) 
และบริกำรดูแลรับฝำกหลักทรัพย์ (Custody) ตลอดจนบริกำรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

ธุรกรรมกำรเงินของธนำคำรยังเป็นผู้น�ำทำงด้ำนกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ ด้วยบริกำร “SpeedSend” หรือบริกำรโอนเงินด่วนระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งเป็นบริกำรท่ีช่วยให้ลูกค้ำรำยย่อยสำมำรถรับและส่งเงินด่วนระหว่ำงประเทศได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี 
ค่ำใช้จ่ำยต�่ำ ทั้งน้ี บริกำร “SpeedSend” ของธนำคำรได้รับรำงวัล “Remittance Product of The Year” ในปี 2560 จำก The Asian 
Banker

ในกำรมุ่งมั่นสู่ Target 2018 (T18) ในปี 2560 ธุรกรรมกำรเงินได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินเพื่อรองรับควำมต้องกำรของกลุ่ม 
ผู้ประกอบกำรระดับต่ำงๆ  พร้อมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มเอสเอ็มอี นอกจำกน้ี จำกควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำย กลุ่มซีไอเอ็มบีในภูมิภำค
อำเซียน ท�ำให้ธุรกรรมกำรเงินของธนำคำรมีควำมพร้อมที่จะสนับสนุนกำรท�ำธุรกรรมในกลุ่มอำเซียนรวมไปถึงในระดับโลก เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศต่ำงๆ  อีกด้วย

ส�ำหรับปี 2561 นอกจำกกำรให้บริกำรเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศของกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในภูมิภำค
อำเซียนแล้ว ธุรกรรมกำรเงินยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ๆ  ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำงๆ  ในกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทำงกำรเงินที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  
ได้แก่ ควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรเงินที่ทั่วถึง (Financial Inclusion) สังคมไร้เงินสด เทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น Blockchain และกำร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเอสเอ็มอีในประเทศที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง

ธุรกรรมกำรเงินจะยังคงพัฒนำเพ่ือน�ำเสนอบริกำรและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัลผ่ำนบริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตของกลุ่มซีไอเอ็มบี  
คือ BizChannel@CIMB และร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจกลุ่มฟินเทค (FinTech) ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล 
อำทิ กำรรับช�ำระเงินด้วยคิวอำร์โค้ด (QR Code) ส�ำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ และกำรบริหำรซัพพลำยเชน เป็นต้น จำกควำมมุ่งมั่น 
ดังกล่ำวข้ำงต้น คำดว่ำธุรกรรมกำรเงินจะสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเน่ืองด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทำงกำรเงินในรูปแบบ
ดิจิทัล อันเป็นกำรตอกย�้ำกำรเป็นธนำคำรอำเซียนชั้นน�ำในประเทศไทยของธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธุรกิจขนาดใหญ่

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน
บรรษัทธุรกิจของธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริกำรทำงกำรเงินครอบคลุมภำคธุรกิจท่ีหลำกหลำย อำทิ ภำคธุรกิจเชิงพำณิชย์  
ภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และขนส่ง เป็นต้น ในขณะที่ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ให้บริกำรทำงกำรเงินครอบคลุมลูกค้ำ

/ 36



สถำบันกำรเงินทั้งประเภทธุรกิจธนำคำร และธุรกิจสถำบันกำรเงินอื่น อำทิ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
รวม ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่มีควำมผูกพันอันยำวนำนกับธนำคำร ธนำคำรจึงเป็นเสมือนพันธมิตรทำงธุรกิจ
ผู้อยู่เคียงข้ำงและให้กำรสนับสนุนลูกค้ำในกำรประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรเป็นสื่อกลำงในกำรมอบ
โอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนโดยผ่ำนเครือข่ำยของกลุ่มซีไอเอ็มบี 

ในปี 2560 ภำวะเศรษฐกิจของประเทศได้ขยำยตัวในอัตรำที่สูงกว่ำปี 2559 เล็กน้อย เป็นผลมำจำกภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยว
ที่ขยำยตัวขึ้น แต่ยังต้องเผชิญควำมท้ำทำยจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยควำมเช่ือม่ันของนักลงทุนภำคเอกชน  
กฎระเบียบและข้อจ�ำกัดกำรลงทุน ควำมผันผวนของรำคำสินค้ำเกษตรและตลำดกำรเงิน  ตลอดจนเศรษฐกิจต่ำงประเทศ รวมไปถึง
คุณภำพหนี้ของธนำคำรพำณิชย์ทั้งระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรขยำยธุรกิจของลูกค้ำรำยใหญ่ ดังนั้น บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถำบันกำร
เงินจึงได้มุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กำรระมัดระวังในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงของกำรให้สินเชื่อรำยใหม่ ตลอดจน 
กำรบริหำรดูแลลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อรักษำคุณภำพของพอร์ตลูกค้ำสินเชื่ออย่ำงสม�่ำเสมอต่อไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
ยังได้ศึกษำข้อมูลธุรกิจและภำวะอุตสำหกรรมอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับส�ำนักวิจัย และร่วมมือกับบริหำรควำมเสี่ยงในกำรขยำยสินเชื่อไป
ในธุรกิจที่อยู่ในประเภทอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มควำมเสี่ยงต�่ำ  กำรมุ่งเน้นลูกค้ำขนำดใหญ่ที่มีฐำนะกำรเงินแข็งแกร่ง และมีแผนกำร
ขยำยกำรลงทุนไปยังอำเซียน รวมทั้งกำรให้สินเชื่อที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ต่อเนื่องจำกผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น  
สินเช่ือโครงกำรขนำดใหญ่ ที่ก่อให้เกิดรำยได้ครบวงจร ทั้งรำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำธรรมเนียม รำยได้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน รวมถึงรำยได ้
จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ธุรกรรมกำรเงิน เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง กำรประกันกำรจัดจ�ำหน่ำยตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน เพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรด้ำนกำรเงินของลูกค้ำในทุกรูปแบบ 

ในปี 2560 ธุรกิจขนำดใหญ่ (ประกอบด้วยบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถำบันกำรเงิน และวำณิชธนกิจ) มีอัตรำกำรเติบโตของก�ำไรก่อนหักภำษี
อย่ำงก้ำวกระโดดประมำณร้อยละ 130  ถึงแม้จะมีรำยได้โดยภำพรวมลดลง ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรกลั่นกรองคุณภำพลูกหนี้สินเชื่อ
รำยใหม่ กำรติดตำมดูแลลูกหน้ีอย่ำงใกล้ชิดโดยใช้สัญญำณเตือนล่วงหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพหน้ีก่อนท่ีจะเป็นหนี้ที่มีปัญหำ 
รวมถึงกำรแก้ไขและเร่งรัดกำรช�ำระหน้ีของลูกหน้ีที่มีปัญหำ จึงส่งผลให้กำรตั้งส�ำรองหนี้ที่มีปัญหำลดลงถึงร้อยละ 90 จำกปีที่ผ่ำนมำ 
นอกจำกนี้ ธุรกิจขนำดใหญ่ยังควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนให้ลดลงได้ร้อยละ 11  รำยได้ส่วนใหญ่ยังคงมำจำกลูกค้ำกลุ่มที่มี
ควำมส�ำคัญต่อธนำคำร และไว้วำงใจให้ธนำคำรเป็นผู้ให้บริกำรหลัก รวมทั้งกลุ่มที่มีแผนกำรขยำยธุรกิจไปยังอำเซียน ซึ่งสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และแนวคิดที่ว่ำ  “Be More Relevant to Important Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”  

ธรุกจิขนำดใหญ่ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรขยำยธรุกจิไปยงัประเทศในกลุม่อำเซยีน และ CLMV (กมัพชูำ ลำว เมยีนมำ เวยีดนำม) อย่ำงเด่นชดั  
โดยจำกกำรที่ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในสมำชิกของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีศักยภำพทำงด้ำนเงินทุน บุคลำกร และเครือข่ำย
พันธมิตรในกลุ่มประเทศอำเซียน ท�ำให้ธุรกิจขนำดใหญ่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ำขนำดใหญ่ท่ีมีเครือข่ำย 
กำรลงทุนสูงท้ังในประเทศและกำรขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศในอำเซียน โดยสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้รวดเร็วและให้บริกำรได้ตรงตำมควำมคำดหวัง ทั้งน้ีธนำคำรได้ร่วมมือกับธนำคำรในกลุ่มซีไอเอ็มบี ขยำยฐำนรำยได้ให้
กับกลุ่มในต่ำงประเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ส�ำหรับแผนธุรกิจที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำในปี 2561 บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถำบันกำรเงินมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง โดยให ้
ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรและวำงแผนกำรขำยให้กับลูกค้ำหลัก (Key Account Management and Planning) เพื่อสร้ำงรำยได้ 
ประจ�ำ (Recurring Income) ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงรำยได้ต่อเน่ืองจำกผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) โดยใช้กลยุทธ์ 
กำรวำงแผนมุ่งเน้นหำรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำที่ส�ำคัญท่ีคัดเลือกข้ึนมำเป็นหลัก ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ที่มีศักยภำพ โดยยังคง 
มุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพสินทรัพย์ท่ีดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำทุกปี นอกจำกนี้ ยังคงเดินหน้ำขยำยธุรกิจและกำรให้บริกำรในระดับอำเซียน 
ตลอดจนกำรเพิ่มธุรกิจจำกลูกค้ำต่ำงประเทศที่เข้ำมำลงทุนในประเทศไทย ภำยใต้กำรผสำนพลังควำมร่วมมือกับกลุ่มซีไอเอ็มบี 
ในประเทศต่ำงๆ ต่อไป
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วาณิชธนกิจ
ปี 2560 เป็นปีที่รำยได้จำกวำณิชธนกิจของธนำคำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดและท�ำสถิติสูงสุดในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยในส่วนของ
งำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินส�ำหรับกำรควบรวมกิจกำร ธนำคำรสำมำรถขยับอันดับส่วนแบ่งตลำดใน Merger & Acquisition League 
Table จำกอันดับท่ี 23 ในปี 2559 ข้ึนมำเป็นอันดับที่ 3 ในปี 2560 นอกจำกนี้ ในส่วนของตรำสำรทุน ธนำคำรประสบควำมส�ำเร็จในกำร
ท�ำธุรกรรมขนำดใหญ่ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภำค ในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน/ผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำย
และรับประกันกำรจ�ำหน่ำย/ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่ำงประเทศ (ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี) ส�ำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) มูลค่ำรวม 17,500 ล้ำนบำท และกำรเป็นผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นใน 
ต่ำงประเทศ (ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี) ส�ำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) มูลค่ำรวม 10,428.80 ล้ำนบำท

ธนำคำรยังได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรเสริมสร้ำงจุดแข็งร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมเชี่ยวชำญใน
แต่ละอุตสำหกรรมเป็นผู้ดูแลโดยประสำนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลอุตสำหกรรมในระดับอำเซียน เพื่อให้สำมำรถน�ำเสนอ
บริกำรทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ซึ่งรวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และค�ำแนะน�ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของลูกค้ำ ดังนั้น จึงสำมำรถเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่ำธุรกิจให้กับลูกค้ำ รวมทั้งยังครอบคลุมไปถึงกำรเสริมสร้ำงควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันและกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับลูกค้ำ

กำรผนึกก�ำลังของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถำบันกำรเงิน และวำณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีในระดับอำเซียน จะท�ำให้ธนำคำรมี
ศักยภำพก้ำวสู่กำรเป็นธนำคำรที่ส�ำคัญและมีควำมหมำยส�ำหรับลูกค้ำที่มีควำมส�ำคัญต่อธนำคำร นับเป็นควำมก้ำวหน้ำอีกขั้น 
ในกำรร่วมกันก้ำวสู่ธุรกิจกำรลงทุนในอำเซียน

ในปี 2560 ธนำคำรมีธุรกรรมส�ำคัญๆ ที่ประสบควำมส�ำเร็จดังนี้

ตราสารหนี้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 22,300.00

ธนำคำรออมสิน ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 16,666.67

บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ เอสพีวี1 จ�ำกัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 5,750.00

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000.00

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,700.00

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,230.17

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,130.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,900.00

บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 2,886.67

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000.00

บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ำกัด ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 2,000.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,875.00

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,630.00

บริษัท เจ มำร์ท จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,590.00

บริษัท ทีทีซีแอล จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,500.00

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,226.90
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ตราสารหนี้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

บริษัท อีซี่ บำย จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000.00

บริษัม มั่นคงเคหะกำร จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000.00

บริษัท เสนำดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000.00

บริษัท ทำงยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 800.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 700.00

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 513.60

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 500.00

บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 500.00

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 360.00

ตราสารทุน หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
และรับประกันการจ�าหน่าย/
ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

17,500.00

บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

10,428.80

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
และรับประกันการจ�าหน่าย 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

789.60

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทำลิตี้ ตัวแทนจ�าหน่าย 1,755.00

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

2,762.67

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย 
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

220.80

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

23,998.50

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่าย
(ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี)

3,230.00

/ 39ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2560



พาณิชย์ธนกิจ 

พำณิชย์ธนกิจให้บริกำรลูกค้ำธุรกิจที่มียอดขำยไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำทต่อปี ผ่ำนศูนย์ธุรกิจท่ีต้ังอยู่ตำมพ้ืนที่กลยุทธ์ทั่วประเทศ  
โดยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงครบวงจรเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย นอกจำกน้ี  
พำณิชย์ธนกิจยังท�ำงำนประสำนกับลูกค้ำเพ่ือเติมเต็มศักยภำพของของลูกค้ำในกำรขยำยธุรกิจสู่อำเซียนท้ังด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
โดยอำศัยเครือข่ำยของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีควำมแข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วภูมิภำค

ในปี 2560 ธนำคำรยังคงประสบกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรซึ่งยังเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ในระดับสูง ดังนั้น กำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์ยังเป็นสิ่งที่ธนำคำร
ให้ควำมส�ำคัญมำกกว่ำกำรขยำยตลำด โดยมีสัญญำณของพลวัตทำงธุรกิจในทิศทำงที่ดีขึ้นทั้งด้ำนของกำรเติบโตและด้ำนคุณภำพ
สินทรัพย์ หลังจำกท่ีธนำคำรได้มีกำรเสริมรำกฐำนและปรับโครงสร้ำงองค์กรในช่วงกว่ำสองปีที่ผ่ำนมำ

ส�ำหรับปี 2561 พำณิชย์ธนกิจจะยังคงมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนท่ีมั่นคง โดยกำรรักษำคุณภำพของพอร์ตสินเช่ือ กำรขยำยสินเช่ือตำมพื้นที่
และอุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน และกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและรักษำกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

ภาวะการแข่งขัน       
หน่วย: ล้ำนบำท

ธนาคาร สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด เงินให้สินเชื่อ ส่วนแบ่งตลาด

ธนำคำรกรุงเทพ  3,076,310 18.3%  2,310,743 19.0%  2,003,989 17.0%

ธนำคำรไทยพำณิชย์  3,024,032 18.0%  2,092,457 17.2%  2,034,732 17.3%

ธนำคำรกสิกรไทย  2,900,841 17.2%  1,878,672 15.4%  1,802,783 15.3%

ธนำคำรกรุงไทย  2,864,373 17.0%  2,070,875 17.0%  1,938,082 16.5%

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ  2,088,772 12.4%  1,319,229 10.8%  1,550,404 13.2%

ธนำคำรธนชำต  1,009,557 6.0%  716,278 5.9%  711,675 6.0%

ธนำคำรทหำรไทย  843,872 5.0%  611,430 5.0%  643,373 5.5%

ธนำคำรทิสโก้  303,436 1.8%  180,804 1.5%  251,396 2.1%

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย  300,604 1.8%  177,401 1.5%  211,022 1.8%

ธนำคำรเกียรตินำคิน  259,335 1.5%  132,878 1.1%  192,107 1.6%

ธนำคำรอื่นๆ *  153,607 0.9%  697,924 5.7%  431,162 3.7%

รวม 16,824,739 12,188,691 11,770,724 

แหล่งข้อมูล  1) งบการเงนิรวม ณ ธันวาคม 2560  ของธนาคารพาณชิย ์ (ยงัไมต่รวจสอบ)    
   2)  รายงานฐานะการเงนิของธนาคารพาณชิยจ์ดทะเบยีนในประเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (FI_CB_002_S4)

หมายเหตุ  ธนาคารอืน่ๆ * ประกอบดว้ย ยโูอบี จ�ากดั (มหาชน)  แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์ จ�ากดั (มหาชน)  สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)  
   ธนาคาร แหง่ประเทศจนี (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)  ไอซบีซีี จ�ากดั (มหาชน)  เมกะ สากลพาณชิย ์ จ�ากดั (มหาชน) ไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ�ากดั (มหาชน) 
   เอเอน็แซด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน) ซมูโิตโม มติซยุ ทรัสต์ (ไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แหล่งเงินทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีเงินรับฝำกจ�ำนวน 189.8 พันล้ำนบำท (รวมรำยกำรเงินฝำกระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน)  
เงินกู้ยืม (รวมรำยกำรเงินกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน) 41.5 พันล้ำนบำท ธนำคำรใช้เงินทุนประมำณร้อยละ 88.9 จำกเงินทุน
ทั้งหมดส�ำหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้ำงรับ ส่วนที่เหลือใช้ในธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินและกำรลงทุน ธนำคำร
มีกำรติดตำม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลำตำมนโยบำยของธนำคำรในกำรควบคุมกำรใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

จำกกำรเปรียบเทียบเงินให้สินเชื่อและเงินฝำก เงินให้สินเชื่อท่ีมีอำยุไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำนวน 78.1 พันล้ำนบำท ในขณะท่ีเงินให้สินเชื่อ 
ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปีมีจ�ำนวน 141.0 พันล้ำนบำท ในด้ำนเงินฝำก เงินฝำกที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำนวน 187.7 พันล้ำนบำท และเงินฝำก 
ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี มีจ�ำนวน 2.1 พันล้ำนบำท

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR)  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
(CET1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 17.0  ร้อยละ12.9 และร้อยละ12.9 ตำมล�ำดับ  ในขณะที่กำรด�ำรง 
เงินกองทุนของธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 16.6  ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 12.5 ตำมล�ำดับ ซ่ึงเห็นได้ว่ำธนำคำรยังคงรักษำระดับเงินกองทุน
ของธนำคำรสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 9.75 ร้อยละ 5.75 และร้อยละ 7.25 ตำมล�ำดับ

  หน่วย: พันล้ำนบำท

 

เงินกองทุน
เกณฑ์ขั้นต�่า
เงินกองทุน

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคาร

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

กองทุนชั้นที่ 1 30.9 25.3 25.0 29.9 24.1 24.7

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 30.9 25.3 25.0 29.9 24.1 24.7

กองทุนชั้นที่ 2 9.8 12.7 10.5 9.9 12.9 10.7

เงินกองทุนรวม  40.7 38.0 35.5 39.8 37.0 35.4

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 7.25% 12.9% 10.7% 11.0% 12.5% 10.2% 10.8%

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
     ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 5.75% 12.9% 10.7% 11.0% 12.5% 10.2% 10.8%

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 - 4.1% 5.4% 4.7% 4.2% 5.4% 4.7%

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 9.75% 17.0% 16.1% 15.7% 16.6% 15.6% 15.5%

สินทรัพย์เสี่ยงรวม  239.1 235.9 227.0 239.6 237.4 229.0

ธุรกิจบริหารเงิน

ธุรกิจบริหำรเงินน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลำยประเภท เพื่อช่วยลูกค้ำบริหำรเงินลงทุน หน้ีสิน  
และบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนระดมทุนผ่ำนตลำดตรำสำรหนี้ นอกจำกนี้ ยังท�ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรเงินทุนและสภำพคล่องของธนำคำร
ให้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ในปี 2560 ธุรกิจบริหำรเงินสร้ำงรำยได้ให้กับธนำคำรได้เป็นอย่ำงดี และด้วยควำมสำมำรถทำงผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งด้ำนตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีมีควำมซับซ้อน อนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย และกำรค้ำตรำสำรหน้ี ส่งผลให้ธนำคำรได้รับรำงวัลรวมทั้งสิ้น 3 
รำงวัล ดังต่อไปนี้

The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards
(1) สถำบันกำรเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีดีที่สุดในประเทศไทย ติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
(2) สถำบันกำรเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือที่ดีท่ีสุดในประเทศไทย ติดต่อกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 
The Asset Benchmark
(3) สถำบันกำรเงินผู้ค้ำตรำสำรหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภำคเอกชน อันดับ 1 ในประเทศไทย

นอกจำกนี้ ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทยถือเป็นหน่ึงในผู้เล่นหลักในตลำดตรำสำรหนี้ โดยในตลำดแรก ธนำคำรได้รับกำรจัดอันดับท่ี 6  
จำกบลูมเบิร์ก ในด้ำนกำรให้บริกำรเป็นผู้รับประกันกำรจัดจ�ำหน่ำยตรำสำรหน้ีที่ออกโดยบริษัทเอกชน โดยมีส่วนแบ่งตลำด 
ร้อยละ 9.64 และได้รับกำรจัดอันดับที่ 1 จำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ในด้ำนกำรให้บริกำรเป็นผู้รับประกันกำรจัดจ�ำหน่ำย 
ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสำหกิจ โดยมีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 40.45  ส�ำหรับตลำดรองนั้น ธนำคำรอยู่ในอันดับที่ 3 ด้ำนมูลค่ำซื้อขำย
ตรำสำรหน้ี จำกกำรจัดอันดับของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยมีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 13.1  

ส�ำหรับปี 2561 ธุรกิจบริหำรเงินจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรไปสู่กำรบริหำรควำมมั่งคั่งให้กับกลุ่มลูกค้ำที่มีสินทรัพย์สูง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับกลุ่มลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงในทุกตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ตลำดอัตรำดอกเบี้ย ตลำดตรำสำรหน้ี และตลำด
สินค้ำโภคภัณฑ์ นอกจำกนี้ ธุรกิจบริหำรเงินจะเสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนงำนขำยและกำรจัดสรร
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้สนองควำมต้องกำรและเหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำยมำกขึ้น

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงในปัจจุบันและที่คำดว่ำจะเกิดกับรำยได้ เงินกองทุนผู้ถือหุ้น หรือชื่อเสียงของธนำคำร 
ที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถที่จะมีประสิทธิภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรเงินทุนท้ังในปัจจุบันและอนำคต (ท้ังท่ีคำดกำรณ์ไว้และ 
ไม่คำดคิด) หรือภำระผูกพันตำมกฎระเบียบท่ีมีก�ำหนดกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบถึง กำรด�ำเนินงำนประจ�ำวันและมีค่ำควำมสูญเสีย 
ที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกกำรไม่สมดุลกันในระยะเวลำของกระแสเงินสด

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ เพื่อให้แน่ใจว่ำธนำคำรสำมำรถตอบสนองภำระผูกพันเงินสด
ในเวลำท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพได้ ด้วยเหตุนี้ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง คือ กำรรักษำคุณภำพที่สูงและมีกำร 
กระจำยพอร์ตกำรลงทุนของสินทรัพย์สภำพคล่อง และมีแหล่งที่มำของเงินทุนภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เน่ืองจำกกำรมีเครือข่ำย 
ที่กว้ำงและกำรมุ่งเน้นตลำดขนำดใหญ่ ธนำคำรจึงมุ่งรักษำฐำนเงินฝำกที่มีหลำกหลำยประเภท ประกอบด้วย เงินฝำกออมทรัพย์  
เงินฝำกกระแสรำยวัน และเงินฝำกระยะยำว เพื่อให้มีฐำนเงินทุนขนำดใหญ่ที่มีเสถียรภำพ อีกทั้งธนำคำรยังคงส�ำรองสภำพคล่อง 
บำงส่วนตลอดท้ังปี เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของธนำคำรมีควำมม่ันคง ทั้งในเชิงโครงสร้ำง กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ

ควำมรับผิดชอบแบบวันต่อวันในกำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ได้มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซ่ึงจะจัดประชุมอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เพื่อหำรือ
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและประมำณกำรแหล่งเงินทุนของธนำคำร ALCO เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโดยรวม
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และกำรก�ำกับดูแลสภำพคล่อง และให้ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ก่อนที่จะขอ 
ควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร นอกจำกนี้ ALCO ยังรับผิดชอบในกำรอนุมัติเพดำนควำมเสี่ยงและระดับควำมเส่ียง 
ด้ำนสภำพคล่องที่ยอมรับได้ หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลอย่ำงเป็น
อิสระท�ำงำนใกล้ชิดกับหน่วยงำนบริหำรเงินในกำรเฝ้ำระวังสภำวะตลำด ในขณะที่หน่วยงำนธุรกิจต่ำงๆ  ของธนำคำร ท�ำหน้ำที่สร้ำง
และรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ฝำกเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงำนบริหำรเงินท�ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรเงิน
ทุนโดยรวม เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นหรือฉุกเฉิน ธนำคำรมีกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องอย่ำงรัดกุมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรประจ�ำวัน  
โดยมีกำรวัดและประมำณกำรกระแสเงินสดอย่ำงสม�่ำเสมอจำกกำรครบก�ำหนดของสินทรัพย์ หน้ีสิน ภำระผูกพันนอกงบดุล และ
ตรำสำรอนุพันธ์ ตำมกรอบระยะเวลำครบก�ำหนดภำยใต้เงื่อนไขทำงธุรกิจ ทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต  ส�ำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องมีกำรกระจำยอ�ำนำจ ดังน้ัน ธนำคำรอำจพิจำรณำและอนุมัติวงเงิน 
เพ่ือสนับสนุนสภำพคล่องของบริษัทเหล่ำนั้น ตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร

ธนำคำรจะยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรขยำยและพัฒนำปรับปรุงฐำนลูกค้ำรำยย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของสินทรัพย์ของ
ธนำคำร กลยุทธ์หนึ่งในกำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร ได้แก่ กำรผลักดันกำรขยำยเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกกระแสรำยวัน  
(CASA) รวมทั้งเงินฝำกประจ�ำรำยย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนกำรเงินต�่ำและมั่นคง ในขณะที่ใช้เงินฝำก รวมถึงตั๋วแลกเงิน  
หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อนุพันธ์จำกลูกค้ำบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งมีควำมอ่อนไหวในด้ำนรำคำมำกกว่ำลูกค้ำรำยย่อย เป็น
ช่องทำงในกำรบริหำรควำมสมดุลของกำรระดมเงินและสภำพคล่องของธนำคำร โดยธนำคำรมีทีมงำนที่รับผิดชอบในกำรวำงกลยุทธ์
กำรตลำดให้เหมำะสมส�ำหรับลูกค้ำแต่ละกลุ่มและเสริมควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะน�ำไปสู่กำรรักษำกำรเติบโต
ของเงินฝำกในระยะยำว นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรจัดท�ำระบบเตือนล่วงหน้ำซ่ึงจะมีกำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดม 
สภำพคล่องฉุกเฉิน ซ่ึงจะท�ำให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถด�ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในภำวะท่ีขำด 
สภำพคล่องตลอดจนภำวะตลำดท่ีไม่เอื้ออ�ำนวย

การอนุมัติสินเชื่อ

ในปี 2560 ธนำคำรได้เปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติสินเชื่อประเภทที่มิใช่รำยย่อย จำกเดิมอนุมัติโดย “คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเช่ือ
ระดับ 2” “คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อระดับ 3” และ “อ�ำนำจอนุมัติเฉพำะในกำรอนุมัติร่วมกันเพื่อกำรอนุมัติสินเช่ือบำงกรณีของ
สำยบริหำรควำมเสี่ยงและสำยงำนธุรกิจ” เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อโดย “อ�ำนำจอนุมัติเฉพำะในกำรอนุมัติร่วมกัน ของบริหำร
ควำมเสี่ยงและหน่วยงำนธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA) และ “คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเช่ือ” 

กำรอนุมัติโดย JDA มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์โดยก�ำหนดระดับวงเงินกลุ่มลูกค้ำ (Group Exposure) ระดับควำมเสี่ยงของกลุ่มลูกค้ำ 
(Global Group Rating) และควำมคุ้มมูลหนี้ของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดระดับอนุมัติ 
เพ่ือเป็นกำรลดจ�ำนวนลูกค้ำที่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเช่ือ ท�ำให้สำมำรถอนุมัติวงเงินได้เร็วขึ้น 

ในกรณีที่ลูกค้ำรำยนั้นๆ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถอนุมัติโดย JDA ได้ ให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 

นโยบายหลักประกัน 

ธนำคำรมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อโดยให้ควำมส�ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี โดยพิจำรณำกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน
ตำมปกติของลูกค้ำและแหล่งอื่นๆ ท่ีจะน�ำมำช�ำระหนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรก็ให้ควำมส�ำคัญต่อหลักประกันที่จะมำค�้ำประกัน
กำรกู้ยืมด้วย เพื่อใช้เป็นหลักประกันของกำรช�ำระหน้ีและช่วยบรรเทำควำมเสียหำยของธนำคำรกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหน้ี สินทรัพย์ 
ที่ธนำคำรจะพิจำรณำรับไว้เป็นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝำก พันธบัตรรัฐบำล ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร 
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เป็นต้น โดยพิจำรณำมูลค่ำหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่ำหลักประกันให้เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงของกำรให้สินเชื่อ 
อันดับเครดิตของผู้กู้และสภำพคล่องของหลักประกัน โดยธนำคำรมีนโยบำยกำรประเมินรำคำและตีรำคำหลักประกันให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผลและเป็นไปตำมตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยหลักประกัน 
ที่ธนำคำรรับไว้จะต้องมีกำรประเมินรำคำและควำมถี่ในกำรประเมินที่เป็นไปตำมนโยบำยที่ธนำคำรก�ำหนด

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้ 

ธนำคำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรและติดตำมหน้ีท่ีมีปัญหำและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหำ (Watch-list) อย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในเรื่องกำรติดตำมหนี้มีปัญหำเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน โดยธนำคำรได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรติดตำมหนี้ตั้งแต่ประเภทลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหำ  ลูกหนี้ที่กล่ำวถึง
เป็นพิเศษ จนถึงลูกหนี้ที่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนลงมำ และมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพให้ดี
ยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจำกกำรจัดชั้นลูกหนี้ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดแล้ว ธนำคำรยังมีกำรจัดชั้นหน้ีตำมเกณฑ์คุณภำพ 
(Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นกำรจัดชั้นล่วงหน้ำส�ำหรับลูกหนี้ที่มีสัญญำณบ่งบอกว่ำอำจมีปัญหำก่อนที่จะมีกำรผิดนัดช�ำระหนี้ ทั้งนี้ 
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกลุ่มลูกหนี้ที่คำดว่ำจะมีปัญหำของธนำคำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ธนำคำรจึงได้จัดท�ำ
แนวทำง กำรติดตำมและรำยงำนผลลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวข้ึนเรียกว่ำ Early Warning Process เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้กับเจ้ำหน้ำท่ีสินเชื่อ 
ในกำรตรวจสอบสถำนะของลูกหนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งหำกพบว่ำมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหำในอนำคต จะได้มีกำรก�ำหนดแผนกำรปฏิบัติ
ต่อลูกหนี้ดังกล่ำวให้เหมำะสมและทันท่วงทีเพื่อลดควำมเสี่ยงให้แก่ธนำคำร ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่คำดว่ำจะมีปัญหำดังกล่ำว จะถูกจัดให้เป็น 
ลูกหนี้กลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตำมควำมรุนแรงของปัญหำและควำมเสี่ยง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium  
และ Watch List – High ในส่วนของกลุ่ม Watch List – Low ยังถือว่ำเป็นลูกหน้ีจัดชั้นปกติของธนำคำร ขณะที่กลุ่ม Watch List – Medium  
และ Watch List – High ถือเป็นลูกหนี้จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ โดยลูกหนี้กลุ่ม Watch List ทั้ง 3 ระดับดังกล่ำว รวมถึงลูกหนี้ NPL ที่
มียอดหนี้เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป จะมีกำรรำยงำนสถำนะและควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำรคุณภำพสินทรัพย์ 
(Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ�ำทุกเดือน 

คณะกรรมกำรคุณภำพสินทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตำม ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำและพิจำรณำอนุมัติกำรจัดกำรหนี้ของลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำว  
รวมถึงลูกหน้ีกลุ่มอื่นท่ีธนำคำรต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถจัดกำรหนี้ท่ีมีปัญหำและหนี้ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหำได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้งในกำรปรับระดับกำรจัดชั้นลูกหนี้ กำรตั้งส�ำรอง และกำรด�ำเนินกำรเพื่อเรียกคืนหนี้ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลด
ควำมเสียหำยของธนำคำรและท�ำให้ธนำคำรมีโอกำสได้รับเงินคืนจำกสินเช่ือที่มีปัญหำกลับมำสูงขึ้น

นอกจำกนี้ ในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอกำรขำย (Non-Performing Asset:  
NPA) ธนำคำรได้ปรับปรุงนโยบำยกำรบริหำรและหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณมูลค่ำเพื่อกำรจ�ำหน่ำย จำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที ่
คำดว่ำจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่ำรำคำตลำด (Fair Market Value) โดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และช่วยลดควำมเสียหำยต่อธนำคำร

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ธนำคำรมีนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของลูกหนี้ที่ให้ควำมร่วมมือ มีศักยภำพ และมีแนวโน้มสำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขท่ีตกลงกันใหม่ได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ธนำคำรและลูกหนี้ได้รับประโยชน์จำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ร่วมกัน กล่ำวคือ ธนำคำรมีโอกำส
ได้รับช�ำระหนี้คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต�่ำสุด ในขณะที่ลูกหนี้ยังคงสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อำจจะต้องรับควำมสูญเสีย 
บำงส่วนของตนด้วย โดยธนำคำรจะด�ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้
เป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรจัดชั้นหนี้ กำรกันเงินส�ำรองเพิ่ม และกำรหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์กำรระงับรับรู้ดอกเบี้ยค้ำงรับเป็นรำยได้

/ 44



ธนำคำรพิจำรณำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี โดยธนำคำรจะถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกระบวนกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ซึ่งครอบคลุมกำรวิเครำะห์ลูกหนี้ กำรอนุมัติ กำรจัดท�ำเอกสำรสัญญำ กำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งกำรปฏิบัติ
ดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทำงกำรและของธนำคำร นอกเหนือจำกหน่วยงำนภำยในของธนำคำรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรด�ำเนินกำรและประสำนงำนในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แล้ว บำงกรณีธนำคำรอำจมอบหมำยให้บุคคลที่สำมที่เป็นผู้ช�ำนำญ
กำรเฉพำะซึ่งได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินหรือท�ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีแทน
ธนำคำรได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรธนำคำร หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ 
หรือคณะกรรมกำรคุณภำพสินทรัพย์ หรือผู้มีอ�ำนำจอนุมัติตำมค�ำสั่งของธนำคำร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้จัดชั้นสินทรัพย์และกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมอัตรำท่ีก�ำหนดส�ำหรับสินทรัพย์จัดช้ันแต่ละประเภท ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นหนี้และกำรกันเงินส�ำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 หรือตำมท่ีจะมีกำรแก้ไข
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ  อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงปฏิบัติภำยในของธนำคำรจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่ำ โดยม ี
ท้ังกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์คุณภำพและกำรจัดช้ันตำมจ�ำนวนวันค้ำงช�ำระตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยใช้ผลที่ 
ด้อยกว่ำระหว่ำงสองเกณฑ์ดังกล่ำวเป็นผลสรุปกำรจัดช้ัน เพื่อสะท้อนควำมเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้

นอกจำกกำรกันเงินส�ำรองรำยลูกหนี้/รำยบัญชี (Specific Provision) ธนำคำรอำจจะก�ำหนดให้มีกำรกันเงินส�ำรองทั่วไป (General  
Provision) ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คำดหมำยจำก วัฏจักรเศรษฐกิจและจำก
ปัจจัยอื่นๆ 

 กิจกรรมและการด�าเนินงานด้านภาพลักษณ์ที่ส�าคัญในรอบปี

ปี 2560 เป็นปีแห่งกำรปรับทิศทำงในกำรด�ำเนินงำนด้ำน Brand Positioning ตำมนโยบำยของกลุ่มซีไอเอ็มบี โดยใช้ธีม “FORWARD” 
เสมือนเป็นเข็มทิศท่ีท�ำหน้ำที่เชื่อมโยงภำพลักษณ์องค์กรกับกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้สำมำรถ
สะท้อนภำพจุดยืนของธนำคำรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปยังกลุ่มเป้ำหมำยและลูกค้ำของธนำคำร โดยธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมคิดและ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม จึงพร้อมสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ โดยให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะสนับสนุน
และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำในกำรตัดสินใจและเลือกทำงเลือกของตน โดยในปีน้ี ธนำคำรได้เปิดตัวภำพยนตร์โฆษณำชุด  
‘FORWARD’ ของกลุ่มซีไอเอ็มบี เผยแพร่ท้ังส่ือออนไลน์ และสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ สื่อนอกบ้ำน (Out of  
Home Media) เช่น จอดิจิทัลหน้ำศูนย์กำรค้ำ SHOW DC และจอในรถไฟฟ้ำ BTS   เป็นต้น          

จำกจุดเริ่มต้นก้ำวแรกของ FORWARD ธนำคำรยังมุ่งมั่นสำนต่อเจตนำรมณ์ควำมเป็นธนำคำรระดับอำเซียน ที่พร้อมสนับสนุนให้
ลูกค้ำก้ำวไปอีกข้ันเพ่ือทุกเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ ด้วยกำรจัดกิจกรรมผสมผสำนที่มีควำมหลำกหลำยภำยใต้ธีม FORWARD ทั้งกิจกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์ อำทิ กิจกรรม FORWARD Your Photo Frame ที่สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทั้งจำกพนักงำนของธนำคำร และ
ประชำชนทั่วไป นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรจัดกิจกรรม ASEAN Street Art  เพื่อเฉลิมฉลองวันอำเซียน (ASEAN Day) พร้อมกับกำรออก
แคมเปญ “FORWARD Your ASEAN Destination” ให้ลูกค้ำที่ท�ำธุรกรรมกับธนำคำรตำมที่ก�ำหนด ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับฟรีแพ็กเกจทัวร์ 
เสียมเรียบ อังกอร์วัด อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน จ�ำนวน 10 รำงวัล นับเป็นกำรตอกย�้ำภำพลักษณ์ของควำมเป็นธนำคำรระดับอำเซียน 
ที่ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญมำอย่ำงต่อเนื่อง

/ 45ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2560



นอกเหนือจำกกำรตอกย�้ำภำพลักษณ์ ธนำคำรยังคงมุ่งมั่นท�ำกำรตลำดเชิงรุกด้วยกำรออกผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุนต่ำงๆ   
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  เช่น CIMB Preferred จัดโครงกำร “Exclusive Triathlon Training by CIMB Preferred”  
ภำยใต้ธีม FORWARD Your Ambition เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์สุดพิเศษให้ลูกค้ำก้ำวไปอีกขั้นกับควำมท้ำทำยใหม่พร้อมกับ
สุขภำพที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำปัจจุบันและลูกค้ำรำยใหม่เป็นจ�ำนวนมำกที่สนใจสมัครและเข้ำร่วมรับกำรอบรม
ทั้งภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และร่วมฝึกซ้อมพร้อมกันเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในวันแข่งขันจริง ส�ำหรับลูกค้ำรำยย่อย ธนำคำร 
ยังคงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย ทั้งสินเชื่อบุคคล สินเช่ือบ้ำน รีไฟแนนซ์ ที่เน้นอัตรำดอกเบ้ียพิเศษที่ให้ลูกค้ำสำมำรถ
เลือกได้ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองมำกยิ่งขึ้น โดยลูกค้ำสำมำรถสมัครสินเช่ือผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำมำกขึ้นและเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำอีกด้วย นอกจำกนี้ ธนำคำรยังร่วมออกบูธในงำนมหกรรมกำรเงิน 
Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครรำชสีมำ อุดรธำนี เชียงใหม่ และสงขลำ (อ�ำเภอหำดใหญ่) ภำยใต้แนวคิด 
“CIMB Thai The Financial Navigator Camp” เพื่อให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำในแต่ละภูมิภำค

ธนำคำรยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของธนำคำรอย่ำงต่อเน่ือง โดย
ปรับกลยุทธ์ขยำยฐำนไปยังกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงออนไลน์มำกขึ้น เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรข่ำวสำรและพฤติกรรม 
กำรรับข่ำวสำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตำมยุคสมัย เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเป็นมืออำชีพของธนำคำรต่อ
สำธำรณชน ไม่ว่ำจะเป็น ควำมก้ำวหน้ำทำงธุรกิจ นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรให้บริกำรแก่ผู ้บริโภคที ่
หลำกหลำยยิ่งขึ้น เช่น กำรเปิดให้บริกำร 2 สำขำย่อย เมื่อปลำยปี 2560  ได้แก่ สำขำย่อยถนนศุขประยูร ซ่ึงเป็นสำขำในร้ำน 
เซเว่นอีเลฟเว่น และสำขำย่อยรำชพฤกษ์ ที่ให้บริกำรในปั๊มน�้ำมันบำงจำก รวมถึงข่ำวสำรด้ำนผลงำนวิจัยและวิเครำะห์เศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยส�ำนักวิจัยของธนำคำร  ซึ่งได้รับควำมสนใจอย่ำงสูงจำกสื่อมวลชนในกำรน�ำเสนอข่ำว
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1.  ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
มีก�าไรสุทธิจ�านวน 384.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,014.4 ล้านบาท หรือร้อยละ  
161.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 629.5 ล้านบาท  

สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนร้อยละ 1.8 และกำรลดลงของส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 19.5 
ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.6 

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (Net Interest Margin – NIM) อยู่ที่ร้อยละ 3.89 ส�ำหรับปี 2560 ในขณะที่ 
ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.77 เป็นผลจำกกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค�้ำประกันโดยธนำคำรอื่นและ 
เงินให้สินเชื่อแก่สถำบันกำรเงิน) ของกลุ่มธนำคำรอยู่ที่ 213.0 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มธนำคำรมีเงินฝำก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินบำงประเภท) จ�ำนวน  
220.1 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.5 จำกสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจ�ำนวน 223.5 พันล้ำนบำท  อัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก (Modified 
Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.8 จำกร้อยละ 92.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(ก)  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนปี 2560 
จ�ำนวน 13,154.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 226.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิจ�ำนวน 308.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 18.9 ซ่ึงเกิดจำกค่ำธรรมเนียมจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยหน่วยลงทุน  
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และรำยได้ธุรกรรมเช่ำซ้ือ ตลอดจนกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
จ�ำนวน 336.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 3.4 เป็นผลจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยร้อยละ 9.4 สุทธิกับกำรลดลงของรำยได้
จำกกำรด�ำเนินงำนอื่นจ�ำนวน 418.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 29.4 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงของก�ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน

(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยส�ำหรับปี 2560 มีจ�ำนวนทั้งส้ิน 4.4 พันล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 450.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.4 มีสำเหตุหลัก 
จำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกเงินรับฝำก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 189.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนอื่นและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน สุทธิกับกำรลดลงของ 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2560 อยู่ท่ี 
ร้อยละ 57.9 ในขณะที่ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 57.4 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยรวม



(ค)  ก�าไรสุทธิ
ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มธนำคำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 384.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,014.4 ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 161.1 เม่ือเทียบกับปี 2559 มีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 629.5 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำร
ด�ำเนินงำนร้อยละ 1.8 และกำรลดลงของส�ำรองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 19.5 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 2.6 

(ง)  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปี 2560 กลุ่มธนำคำรมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ -2.3 และอัตรำผลตอบแทน
ต่อส่วนของเจ้ำของของธนำคำรอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ -4.8 สำเหตุหลักเกิดจำกก�ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นใน
ระหว่ำงปี

2.  ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 300.6 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ�ำนวน  
3.1 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.1 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (สินทรัพย์) จ�ำนวน 18.2 พันล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ�ำนวน 9.6 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 113.1  
เป็นผลจำกกำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์จ�ำนวน 21.3 พันล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ�ำนวน 43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกธุรกรรมด้ำน
อัตรำดอกเบี้ย

เงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 44.1 พันล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 11.0 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงในเงินเงินลงทุน 
เผื่อขำยและตรำสำรหน้ีที่ถือจนครบก�ำหนด
 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิจ�ำนวน 201.6 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งกำรเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่มำจำกกำร
ขยำยตัวของสินเชื่อรำยย่อย 

สินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 7.0 พันล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 0.7 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.2 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของสัญญำจ่ำย
หลักประกันของตรำสำรอนุพันธ์

คุณภาพของสินทรัพย์
(1) เงินให้กู้ยืมและกำรกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน 211.0 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน  
5.4 พันล้ำนบำทหรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งมีจ�ำนวน 205.6 พันล้ำนบำท เงินให้สินเชื่อแบ่งเป็นกำรให้กู้ยืม 
แก่กลุ่มสินเช่ือที่อยู่อำศัย อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ และกำรสำธำรณูปโภคและบริกำร มีสัดส่วนรวมร้อยละ 65.4 ของ
เงินให้สินเชื่อรวม ท้ังนี้มีเงินให้กู้ยืมแก่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยจ�ำนวน 61.0 พันล้ำนบำทซ่ึงมีสัดส่วนสูงอยู่ที่ร้อยละ 28.9 สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของธนำคำร กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์จ�ำนวน 48.8 พันล้ำนบำทหรือร้อยละ 23.1 และกำรสำธำรณูปโภค
และบริกำรจ�ำนวน 28.2 พันล้ำนบำทหรือ ร้อยละ13.4 สินเช่ือที่มีอัตรำกำรขยำยตัวได้แก่ สินเชื่อธุรกิจเช่ำซื้อ กำรเกษตรและเหมืองแร่  
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สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย สินเชื่อบุคคลและอื่นๆ ซึ่งเติบโตร้อยละ 17.1 ร้อยละ 17.0 ร้อยละ 6.5 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 0.2 ตำมล�ำดับ  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 

เงินให้สินเชื่อจ�าแนกกตามประเภทธุรกิจ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน %

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 5,606 2.7 4,791 2.3 815 17.0

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 48,810 23.1 49,992 24.3 (1,182) (2.4)

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง 12,116 5.7 12,460 6.1 (344) (2.8)

กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 28,229 13.4 30,448 14.8 (2,219) (7.3)

สินเชื่อส่วนบุคคล 13,505 6.4 13,059 6.4 446 3.4

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 60,971 28.9 57,239 27.8 3,732 6.5

สินเชื่อธุรกิจเช่ำซื้อ 28,504 13.5 24,338 11.8 4,166 17.1

อื่น ๆ 13,281 6.3 13,261 6.5 20 0.2

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 211,022 100.0 205,588 100.0 5,434 2.6

ธนำคำรมีนโยบำยกำรกระจำยกำรปล่อยเงินให้กู้ยืมในภำคธุรกิจต่ำงๆ เพ่ือไม่ให้เกิดกำรกระจุกตัวในภำคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยจะ
ครอบคลุมท้ังกลุ่มลูกค้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็กและรำยย่อย 

(2)  กำรจัดชั้นสินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ (ไม่รวมเงินให้สินเช่ือที่ให้แก่สถำบันกำรเงิน)ของกลุ่มธนำคำร
อยู่ท่ี 211.5 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยจัดชั้นตำมหลักเกณฑ ์
ในประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นปกติ 188.4 พันล้ำนบำท สินเช่ือจัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 
12.4 พันล้ำนบำท และสินเชื่อด้อยคุณภำพจัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญจ�ำนวน 3.1 พันล้ำนบำท  
2.9 พันล้ำนบำท และ 4.7 พันล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

อัตรำส่วนเงินส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือด้อยคุณภำพ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 93.2 เพ่ิมขึ้นจำกสิ้นปี 2559  
ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 77.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินส�ำรองของธนำคำรและบริษัทย่อยอยู่ที่จ�ำนวน 9.9 พันล้ำนบำท ซึ่งเป็นส�ำรองส่วนเกิน 
ตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 3.7 พันล้ำนบำท

(3) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) อยู่ที่ 10.7 พันล้ำนบำท อัตรำส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สินเช่ือทั้งสิ้น (NPL ratio) 
อยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.1 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรขำยสินเชื่อด้อยคุณภำพ 
ในปี 2560 ประกอบกับธนำคำรมีมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์รวมถึง 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรเรียกเก็บหนี้

(4) กำรรับรู้รำยได้
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยธนำคำรจะหยุดรับรู ้ตำมเกณฑ์น้ี ส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่ำ 
สำมเดือนนับจำกวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรช�ำระหน้ี โดยจะใช้เกณฑ์กำรรับช�ำระเงินแทน และธนำคำร
ยังได้บันทึกยกเลิกรำยได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมที่ค้ำงช�ำระดังกล่ำวที่ธนำคำรบันทึกบัญชีเป็นรำยได้แล้วออกจำกบัญชีเพื่อให้
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เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรจะรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ค้ำงช�ำระครบถ้วนแล้ว

ธนำคำรรับรู้รำยได้ส�ำหรับลูกหน้ีภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่ตำมเกณฑ์คงค้ำงเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่ำวข้ำงต้น ยกเว้น
หนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้รำยได้ตำม
เกณฑ์เงินสดจนกว่ำลูกหนี้จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำมเดือนหรือสำมงวดกำรช�ำระเงิน  
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 267.6 พันล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ�ำนวน  
3.2 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.2 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

เงินรับฝำกจ�ำนวน 177.4 พันล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 6.3 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.4 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของเงินฝำก 
ออมทรัพย์สุทธิกับกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกประจ�ำ

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน(หน้ีสิน)จ�ำนวน 15.6 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4.1 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 35.0 ซึ่งเป็น 
ผลจำกกำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ�ำนวน 23.1 พันล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ�ำนวน 4.2 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.4 
ส่วนใหญ่เกิดจำกต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินจ�ำนวน 20.0 พันล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 1.4 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.6 กำรลดลงดังกล่ำวส่วนใหญ ่
เป็นผลจำกธุรกรรมด้ำนอัตรำดอกเบี้ย

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจ�ำนวน 19.9 พันล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 5.6 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.1 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำร
ไถ่ถอนต๋ัวแลกเงินและหุ้นกู้ด้อยสิทธิในระหว่ำงปี

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้ำของ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีจ�ำนวน 33.1 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 6.3 พันล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 23.8 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของทุนท่ีออกและช�ำระแล้วและก�ำไรสุทธิในปี 2560

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันทั้งสิ้น 2,502.8 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 72.3 พันล้ำนบำท (ร้อยละ 3.0) 
จำกจ�ำนวน 2,430.5 พันล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 กำรเพิ่มข้ึนของภำระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรเพิ่มข้ึนของตรำสำรอนุพันธ์  
ตำมที่แสดงในตำรำงด้ำนล่ำงนี้
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     (ล้ำนบำท)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง %

กำรรับอำวัลตั๋วเงินและกำรค�้ำประกันกำรกู้ยืมเงิน 90 37 143.2

ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบก�ำหนด 299 490 (39.0)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,683 1,331 26.4

ภำระผูกพันอื่น: 2,500,700 2,428,612 3.0

ตรำสำรอนุพันธ์ 2,446,966 2,367,672 3.3

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน 17,674 18,404 (4.0)

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 25,073 25,205 (0.5)

เงินลงทุน 1,170 6,668 (82.5)

อื่นๆ 9,817 10,663 (7.9)

รวม 2,502,772 2,430,470 3.0

สภาพคล่อง
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตำมงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนำคำรมีจ�ำนวน 1.6 พันล้ำนบำท  
ลดลงสุทธิ 347.4 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2559 รำยละเอียดของกำรเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนในปี 2560 มีจ�ำนวน 24.5 พันล้ำนบำท ประกอบด้วยขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนจ�ำนวน 6.2 พันล้ำนบำท ซ่ึงในจ�ำนวนนี้รวมก�ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ 488.8 ล้ำนบำท 
และรำยกำรปรับกระทบก�ำไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ และหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
ส�ำหรับสินทรัพย์ด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 20.3 พันล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนของเงินให้สินเชื่อและรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน นอกจำกนี้ หน้ีสินด�ำเนินงำนลดลงจ�ำนวน 7.2 พันล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินรับฝำกและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุนมีจ�ำนวน 15.1 พันล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกเงินสดรับสุทธิจำกหลักทรัพย์เผื่อขำย

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจ�ำนวน 9.0 พันล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกลุ่มธนำคำรมีเงินสดรับสุทธิจำกตั๋วแลกเงิน 
ที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
ธนำคำรมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกเงินฝำกและเงินกู้ยืม ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็นเงินให้สินเช่ือ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 ธนำคำรมียอดเงินฝำก เงินกู้ยืม และเงินให้สินเช่ือ แบ่งตำมระยะเวลำได้ดังนี้     

   หน่วย: พันล้ำนบำท

ระยะเวลา เงินให้สินเชื่อ* % เงินฝาก* % เงินกู้ยืม* %

ทวงถำม 18.0 8.2 71.0 37.4 0.9 2.2

ไม่เกิน 1 ปี 60.1 27.5 116.7 61.5 6.6 15.9

เกิน 1 ปี 141.0 64.3 2.1 1.1 34.0 81.9

รวม 219.1 100.0 189.8 100.0 41.5 100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ธนำคำรมีแหล่งที่มำของเงินทุนในรูปของเงินฝำก โดยแบ่งประเภทดังนี้
                                                                 หน่วย: พันล้ำนบำท

ประเภทเงินฝาก 2560* 2559* 2558*

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

กระแสรำยวัน 3.4 1.8 3.1 1.7 3.1 1.7

ออมทรัพย์ 67.6 35.6 88.0 45.7 85.0 46.4

ประจ�ำ 118.8 62.6 101.2 52.6 94.9 51.9

รวม 189.8 100.0 192.3 100.0 183.0 100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรซึ่งจัดโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ มีรำยละเอียดดังนี้

15 กุมภำพันธ์  2561
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยำว AA (tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้น F1+(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิต มีเสถียรภำพ
อันดับเครดิตในประเทศระยะยำวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  AA-(tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นของตรำสำรหน้ีระยะสั้น F1+(tha)
 

14 มิถุนำยน 2560 
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

7 กรกฎำคม  2560
RAM Ratings 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันกำรเงิน AA2/มีสถียรภำพ/P1
ตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 AA3/มีเสถียรภำพ
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อัตราส่วนทางการเงิน
กำรด�ำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีสินทรัพย์สูงกว่ำหนี้สินโดยเป็นส่วนของเจ้ำของเป็นจ�ำนวน 31.3 พันล้ำนบำท ธนำคำรมีเงินกองทุน  
39.8 พันล้ำนบำทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 16.6 ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด  
ในส่วนของอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงส�ำหรับกลุ่มธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 17.0 โดยมีเงินกองทุน 40.7 พันล้ำนบำท

สภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก 
ธนำคำรด�ำรงเงินฝำกที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท”) เฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 1 ของยอดเงินฝำกและเงินกู้ยืมเฉลี่ย ตำมที่ ธปท 
ก�ำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝำกที่ ธปท รวมเป็นจ�ำนวน 2.7 พันล้ำนบำท 
อัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 115.5 จำกร้อยละ 90.9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ซึ่งระดับดังกล่ำวยังคงเป็นไปตำมแผนงำนของธนำคำร
 
กำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภำยนอกและกำรก�ำหนดค่ำสอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่พิจำรณำคุณสมบัติและประวัติผลงำนของผู้สอบบัญชีภำยนอก เพ่ือกำรแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ธนำคำร ตลอดจนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำเสนอขออนุมัติจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี รำยชื่อของผู้สอบบัญชีภำยนอกที่จะน�ำเสนอต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย

ค่ำสอบบัญชี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภำยนอกดังนี้

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีจ�ำนวนรวม 11.5 ล้ำนบำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ำเดินทำงและ 
ค่ำถ่ำยเอกสำร 

(2) ค่ำตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
กลุ่มธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนงำนบริกำรอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนำคำรในรอบปีบัญชี 2560 จ�ำนวนเงินรวม 660,000 บำท 
ส�ำหรับบริกำรที่ใช้ในปี 2560 

โครงสร้างรายได้
1. ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน)
1.1 รายได้จากการด�าเนินงาน

 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

 2560 % 2559 % 2558 %

รำยได้ดอกเบี้ย     

1.  เงินให้สินเชื่อ 10,558.0 104.9 11,320.1 109.1 11,343.1 110.8

2.  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 165.0 1.6 68.7 0.7 73.3 0.7

3.  เงินลงทุน 1,144.4 11.4 1,313.4 12.7 1,598.2 15.6

4.  อื่นๆ 45.8 0.5 21.6 0.2 11.1 0.1

รวมรายได้ดอกเบี้ย 11,913.2 118.4 12,723.8 122.7 13,025.7 127.2
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

 2560 % 2559 % 2558 %

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย     

1.  เงินรับฝำก 2,387.7 23.7 2,611.6 25.2 3,893.4 38.0

2.  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 218.7 2.2 281.8 2.7 338.1 3.3

3.  เงินน�ำส่งเข้ำสถำบันคุ้มครองเงินฝำก/
     กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 962.2 9.6 991.1 9.6 1,001.8 9.8

4.  ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 711.6 7.1 871.0 8.4 852.9 8.3

5.  อื่นๆ 45.0 0.4 51.5 0.5 55.2 0.5

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,325.2 43.0 4,807.0 46.4 6,141.4 59.9

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,588.0 75.4 7,916.8 76.3 6,884.3 67.3

รายได้จากการด�าเนินงาน 2,475.9 24.6 2,454.9 23.7 3,350.8 32.7

รายได้รวม 10,063.9 100.0 10,371.7 100.0 10,235.1 100.0

1.2  รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย   

 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

 2560 % 2559 % 2558 %

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 1,471.4 59.4 1,289.7 52.5 1,374.9 41.0

ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 223.8 9.0 238.7 9.7 319.3 9.5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,247.6 50.4 1,051.0 42.8 1,055.6 31.5

ก�ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำ 
   และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 2,238.2 90.4 1,402.5 57.1 1,819.4 54.3

ขำดทุนสุทธิจำกหนี้สินทำงกำรเงิน 
   ที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม (1,733.9) (70.0) (810.4) (33.0) (458.2) (13.7)

ก�ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 490.7 19.8 482.6 19.7 551.0 16.5

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ 233.3 9.4 329.2 13.4 383.0 11.4

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ 2,475.9 100.0 2,454.9 100.0 3,350.8 100.0
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2. บริษัทย่อย         

 (หน่วย: ล้ำนบำท)
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

 บริษัท/โครงสร้าง 2560 % 2559 % 2558 %

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ�ำกัด

รำยได้ดอกเบี้ย 2,289.0 97.5 1,734.0 102.9 1,443.7 123.8

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 617.7 26.3 551.0 32.7 526.7 45.2

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,671.3 71.2 1,183.0 70.2 917.0 78.6

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 676.0 28.8 502.7 29.8 248.8 21.4

รายได้รวม 2,347.3 100.0 1,685.7 100.0 1,165.8 100.0

2. บริษัท เวิลด์ลีส จ�ำกัด

รำยได้ดอกเบี้ย 1,038.6 88.9 948.5 97.0 871.1 100.7

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 109.9 9.4 183.0 18.7 196.4 22.7

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 928.7 79.5 765.5 78.3 674.7 78.0

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 240.2 20.5 211.8 21.7 190.6 22.0

รายได้รวม 1,168.9 100.0 977.3 100.0 865.3 100.0

3. บริษัท ซีที คอล จ�ำกัด

รำยได้ดอกเบี้ย 0.6 1.6 0.7 1.5 1.2 2.0

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 0.4 1.1 0.5 1.1 1.0 1.7

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 37.3 98.9 45.3 98.9 58.8 98.3

รายได้รวม 37.7 100.0 45.8 100.0 59.8 100.0

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธนำคำรมีที่ดินจ�ำนวน 2,105 ล้ำนบำท อำคำรจ�ำนวน 2,955 ล้ำนบำท  อุปกรณ์จ�ำนวน 2,588 ล้ำน
บำท และสินทรัพย์ระหว่ำงท�ำจ�ำนวน 3 ล้ำนบำท เมื่อหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อด้อยค่ำจ�ำนวน 4,063 ล้ำนบำท กลุ่มธนำคำร
มีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิตำมบัญชีจ�ำนวน 3,588 ล้ำนบำท  ที่ดิน อำคำรและห้องชุดดังกล่ำวใช้เป็นที่ท�ำกำรของส�ำนักงำนใหญ่ 
ศูนย์ธุรกิจ สำขำ สำขำย่อย และที่ท�ำกำรของบริษัทย่อย
 
(2) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มธนำคำรได้ท�ำสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และรถยนต์ โดยสัญญำเช่ำมีอำยุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น
ไป ท้ังนี้กลุ่มธนำคำรจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตตำมที่ระบุในสัญญำเช่ำโดยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ่ายภายใน
2560

ล้านบาท
2559

ล้านบาท
2560

ล้านบาท
2559

ล้านบาท

1 - 3 ปี 326 309 231 257

4 - 5 ปี 10 6 5 6

6 - 10 ปี 4 5 4 5

11 - 30 ปี - 1 - 1

รวม 340 321 240 269

(3) ภำระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ธนำคำรมีภำระผูกพัน เนื่องจำกธนำคำรได้เข้ำท�ำสัญญำติดตั้งและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร ์
กับบริษัทหลำยแห่ง คงเหลือมูลค่ำที่ทำงธนำคำรจะต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวอีกจ�ำนวนเงินประมำณ 119.6 ล้ำนบำท  
2.7 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย 58.4 พันเหรียญสหรัฐ และ 444.2 พันเหรียญสิงคโปร์ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 83 ล้ำนบำท 
3.57 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย 6.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 715 พันเหรียญสิงคโปร์)
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ธนาคารมุ ่งท่ีจะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการทางการเงินที่ม่ันคง น่าเชื่อถือ 
และย่ังยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน 
ได้แก่ ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market  
Risk) ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร  
(Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคาร
มีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย การระบุความเส่ียง  
การวัดความเสี่ยง การก�ากับติดตามความเส่ียง และการจัดการความเสี่ยง
ด้วยระบบการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง โดยมีหลักการว่าผลตอบแทน
ต้องสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีธนาคารรับได้ 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร Board Risk Committee (BRC) เพื่อก�ำกับดูแลด้ำนควำมเสี่ยงที่มีควำมอิสระ   
ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของควำมเสี่ยงและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำร BRC ประกอบ
ด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรธนำคำรทั้งหมด และคณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) โดยให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร BRC เพื่อดูแลควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ 
ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง  ควำมเสี่ยงด้ำนเงินกองทุน (กำรก�ำกับดูแล
เรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทั้งนี้ RMC ประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ท�ำหน้ำที่
ทบทวนและเสนอแนะนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ BRC และ คณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำ รวมทั้ง
ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลในด้ำนนี้ เพื่อให้ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
และมีกระบวนกำรพิจำรณำตัดสินใจท่ีโปร่งใส และนอกจำกนี้ BRC ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุณภำพสินทรัพย์ (Asset Quality  
Committee: AQC) โดยมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและ/หรือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรลูกหน้ีที่มีปัญหำหรือคำดว่ำจะมี 
ปัญหำเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรธนำคำร/คณะกรรมกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและให้ควำมเห็นชอบ 
ข้อเสนอและแผนงำนกำรตั้งและทบทวนกำรตั้งส�ำรองลูกหนี้ที่ไม่ใช่สินเช่ือรำยย่อยที่มีปัญหำหรือคำดว่ำจะมีปัญหำ 

ทั้งนี้ ธนำคำรมีหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำท่ีพัฒนำและด�ำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงภำยในธนำคำรท่ีเหมำะสม บริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร BRC, RMC 
คณะกรรมกำรย่อยภำยใต้ RMC และคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ในกำรด�ำเนินธรุกจิ บรหิำรควำมเสีย่งเป็นหน่วยงำนอิสระจำกหน่วยงำนธรุกจิอ่ืนๆทีมี่ธรุกรรมหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเสีย่ง

ในปี 2560 บริหำรควำมเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ เพื่อดูแลจัดกำรสินเชื่อด้อยคุณภำพ รวมทั้งให ้
ค�ำปรึกษำส�ำหรับลูกหนี้ที่หำกไม่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรจะกลำยเป็นสินเช่ือด้อยคุณภำพ
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรสูญเสีย อันเป็นผลมำจำกกำรพิจำรณำท่ีไม่เพียงพอหรือคลอบคลุม ซึ่งอำจ
คุกคำมกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรหรือเป็นผลท�ำให้ขำดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน หรือกำรขำดทรัพยำกรและมำตรกำรที่จ�ำเป็น
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ คือ กำรรักษำควำมเสี่ยงที่ด�ำเนินกำรโดยธนำคำรให้อยู่ในระดับที่ก�ำหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ควำมเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดกำรเกิดควำมสูญเสียที่อำจเกิดข้ึน ดังนั้นธนำคำรมีกำร
ก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมกำรธนำคำร ธนำคำรมีกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนกลยุทธ์ประกอบด้วย กำรวำงแผนธุรกิจ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรติดตำมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจที่ได้รับกำรอนุมัติ 
กำรวิเครำะห์ตลำด กำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค และกำรปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ตำมควำม
จ�ำเป็นและเหมำะสม  ผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรธนำคำรมีส่วนร่วมอย่ำงใกล้ชิดตลอดกระบวนกำรก�ำหนดแผนธุรกิจ หลังจำก 
กำรด�ำเนินกำรแล้ว คณะกรรมกำรธนำคำรและฝ่ำยบริหำรที่ได้รับมอบหมำยจะติดตำมผลและทบทวนผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ
เป้ำหมำยและแผนงำน

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่ยินยอมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระหรือพันธะท่ีมีต่อ
ธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเงินกู้หรือสัญญำผูกพันอื่นๆ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอำจส่งผลให้คุณภำพของสินเชื่อธนำคำรด้อยลง  
ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและระดับเงินกองทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้ำง
มูลค่ำแก่ผู้ถือหุ้นโดยรำยได้ที่ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ำกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 
ด้ำนเครดิต ธนำคำรได้จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เทคนิคกำรวัดควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจน 
มีกำรตรวจสอบและกลไกในกำรถ่วงดุลผ่ำนกำรก�ำหนดหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ระหว่ำงผู้ท�ำหน้ำท่ีด้ำนกำรตลำด ผู้วิเครำะห์สินเชื่อ  
ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมัติสินเช่ือ และผู้บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ขณะเดียวกัน ได้มีกำรปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบัติกำรเก่ียวกับ 
กำรบริหำรควำมเส่ียงส�ำหรับธนำคำรและบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรและกลุ่มซีไอเอ็มบีด้วย

ธนำคำรได้ปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เหมำะสมกับประเภทลูกค้ำ และ
พอร์ตสินเชื่อของธนำคำรที่เติบโตขึ้น  ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซ่ึงพัฒนำและใช้ส�ำหรับลูกค้ำบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้ำ
ขนำดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับควำมเสี่ยง SMEs Rating Model ส�ำหรับลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อม เครื่องมือจัดระดับควำมเส่ียง 
Life Insurance Model และ General Insurance Model ส�ำหรับลูกค้ำกลุ่ม Life & Non-Life เครื่องมือจัดระดับควำมเสี่ยงสินเช่ือ 
กลุ่มพิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) 
และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส�ำหรับลูกค้ำรำยย่อยทั้งสินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจน
สินเชื่อเช่ำซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ธนำคำรมีระบบงำน (system) เพื่อใช้ในกำรจัดระดับควำมเสี่ยง กำรติดตำมและประเมินผลแบบจ�ำลอง 
(model monitoring) ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ธนำคำรยังได้ท�ำกำรก�ำหนดระดับคุณภำพของสินเชื่อใหม่ของลูกค้ำรำยย่อย 
(Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื่อท�ำกำรเฝ้ำติดตำมคุณภำพของสินเช่ือรำยย่อยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อด้อยคุณภำพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญที่กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำร  ดังนั้น ธนำคำรจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมและจัดกำร NPL อย่ำงใกล้ชิดและ
ระมัดระวัง และมีกำรต้ังส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่ำงเพียงพอ  นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรติดตำมดูแลและบริหำรจัดกำรลูกค้ำที่
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มีปัญหำในเชิงรุกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันไม่ให้สินเช่ือด้อยคุณภำพลง ส�ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตระดับ Portfolio น้ัน 
ธนำคำรตระหนักถึงควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกำรก�ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง (Risk Limits) ในระดับที่เหมำะสม 
เช่น เพดำนควำมเส่ียงในระดับประเทศ เพดำนควำมเสี่ยงในกำรให้เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้ำ เพดำนควำมเสี่ยงตำมประเภทธุรกิจที่มี 
RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในกำรก�ำหนดเพดำนควำมเส่ียงและควบคุมกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจน
เพื่อช่วยให้มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรปล่อยสินเชื่อ กล่ำวคือ “Red - ไม่ควรขยำยสินเช่ือ” “Amber – ระมัดระวังในกำรปล่อยสินเชื่อ” 
และ “Green – ขยำยสินเช่ือ” นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มีกำรจัดท�ำกำรทดสอบภำวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบที่ธนำคำรจะได้รับหำก
เกิดเหตุกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินตกต�่ำ ในกรณีที่เป็นไปได้และกรณีรุนแรง  

ทุกๆปี ธนำคำรจะก�ำหนด Risk Appetite หรือระดับควำมเสี่ยงของ Portfolio ที่ยอมรับได้ภำยใต้สภำพเศรษฐกิจที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
จะเป็นในปีนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทำงให้กำรขยำยธุรกิจด�ำเนินไปภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ธนำคำรสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ โดยได้มีกำร
ติดตำมควบคุมเป็นประจ�ำทุกเดือนและรำยงำนต่อ RMC, BRC และคณะกรรมกำรธนำคำร

ความเสี่ยงด้านตลาด 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดหมำยถึงควำมเปลี่ยนแปลงหรือควำมผันผวนในมูลค่ำของธุรกรรมหรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ ดังน้ัน ควำมเสี่ยงด้ำน
ตลำดเกิดขึ้นเมื่อธนำคำรมีกำรท�ำธุรกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของปัจจัยด้ำนตลำด อันได้แก่ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงินตรำต่ำงประเทศ และรำคำของตรำสำรในตลำดทุนและตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้และสถำนะ
เงินกองทุนของธนำคำรได้ ธนำคำรใช้นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเพื่อให้มั่นใจว่ำกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตำม 
กฎระเบียบของทำงกำรและนโยบำยของธนำคำร ธนำคำรมีหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ที่เป็นอิสระจำกหน่วยงำน
ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง อีกทั้งธนำคำรยังมีกำรประเมินและก�ำหนดเงินทุนส�ำรองเพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑ์
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด 

ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อกำรค้ำจะอยู่ในกำรควบคุมดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (RMC) 
ตำมกรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำรธนำคำรก�ำหนด โดยธนำคำรมีกำรค�ำนวณรำคำยุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื่อกำรค้ำทุกวัน 
เพือ่ตดิตำมก�ำไรและขำดทุนเมือ่เทยีบกบัรำคำตลำด โดยหน่วยงำนควบคมุดแูลควำมเสีย่งท�ำหน้ำทีจ่ดัท�ำรำยงำนสถำนะควำมเสีย่งรำยวัน  
มีกำรก�ำหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุม
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และเงินทุนของธนำคำร

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนและกำรรักษำระดับควำมเส่ียงตำมท่ีนโยบำยของธนำคำรก�ำหนดน้ัน  
ธนำคำรพยำยำมจัดหำแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินในกำรให้สินเชื่อ หรือใช้ตรำสำรอนุพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ก�ำหนดเพดำนควำมเส่ียงที่เหมำะสม แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท�ำกำรประเมิน
มูลค่ำ Mark to Market ธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศเป็นประจ�ำทุกวัน ตลอดจนวิเครำะห์ผลกำรทดสอบสภำวะวิกฤต (Stress Testing)  
อย่ำงสม�่ำเสมอ
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3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนำคำรไม่มีกำรท�ำธุรกรรมลงทุนในตรำสำรทุนเพื่อค้ำนอกเหนือจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของธนำคำร รวมถึง 
หุ้นสำมัญที่ได้รับมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ และในบำงกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่พิจำรณำ
แล้วว่ำเป็นอสังหำริมทรัพย์ที่มีศักยภำพและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ส�ำหรับตรำสำรอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity  
Derivatives) ธนำคำรบริหำรโดยกำรปิดควำมเสี่ยงด้ำนตลำดทั้งหมด จึงไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในบัญชีเพื่อค้ำของตรำสำรทุนหรือ
สินค้ำโภคภัณฑ์แต่อย่ำงใด

4. ความเสี่ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น
ธนำคำรมีกำรกำรท�ำธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรลงทุนให้กับลูกค้ำ โดยหำกเป็นตัวแปรอ้ำงอิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่
อัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยน  ธนำคำรบริหำรโดยกำรปิดควำมเสี่ยงด้ำนตลำดทั้งหมด จึงไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในบัญชีเพื่อค้ำ 
ส�ำหรับตัวแปรอ้ำงอิงอื่นๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงในปัจจุบันและที่คำดว่ำจะเกิดกับรำยได้ เงินกองทุนผู้ถือหุ้น หรือชื่อเสียงของธนำคำร
ที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถท่ีจะมีประสิทธิภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรเงินทุนทั้งในปัจจุบันและอนำคต (ทั้งที่คำดกำรณ์ไว้และไม่
คำดคิด) หรือภำระผูกพันตำมกฎระเบียบที่มีก�ำหนดกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบถึงกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวัน และมีค่ำควำมสูญเสียที่ไม่
สำมำรถยอมรับได้ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกกำรไม่สมดุลกันในระยะเวลำของกระแสเงินสด

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือเพื่อให้แน่ใจว่ำธนำคำรจะสำมำรถตอบสนองภำระผูกพัน
เงินสดในเวลำท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุนี้ นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องคือกำรรักษำคุณภำพที่สูง  
มีกำรกระจำยพอร์ตกำรลงทุนของสินทรัพย์สภำพคล่องและแหล่งท่ีมำของเงินทุนภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เนื่องจำกเครือข่ำยที่
กว้ำงและกำรมุ่งเน้นตลำดขนำดใหญ่ของธนำคำร เป็นกำรรักษำฐำนเงินฝำกหลักหลำกหลำยประเภท ประกอบด้วยเงินฝำกออมทรัพย์  
เงินฝำกกระแสรำยวัน และเงินฝำกระยะยำว เพื่อให้มีฐำนเงินทุนขนำดใหญ่ที่มีเสถียรภำพ ธนำคำรยังคงส�ำรองสภำพคล่องบำงส่วน
ตลอดทั้งปี เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของธนำคำรมีควำมปลอดภัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงสร้ำงและยุทธวิธีมุมมองของธนำคำรฯ

ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องท่ีส�ำคัญของธนำคำร ได้แก่ โครงสร้ำงของแหล่งเงินทุนและกำรใช้ไปของเงินทุนของธนำคำร กำรปรับตัว 
ของธนำคำรพำณิชย์ เพื่อเพิ่มฐำนเงินฝำกที่มีต้นทุนต�่ำในสภำวะที่อัตรำดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ และเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) ซ่ึงจะเน้นกำรขยำยเงินฝำกกระแสรำยวันและเงินฝำกสะสมทรัพย์ที่ลูกค้ำใช้เป็นบัญชีหลัก (Transactional 
Account) นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทยและธนำคำรกลำงของประเทศส�ำคัญทั่วโลก อำจท�ำให้
เกิดควำมผันผวนของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลำดกำรเงินมีควำมผันผวนและอำจส่งผลต่อสภำพคล่อง
และต้นทุนในกำรจัดหำเงินทุน

ควำมรับผิดชอบแบบวันต่อวันส�ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและกำรควบคุม จะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่ำงน้อยเดือนละคร้ัง เพ่ือหำรือเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และประมำณกำรแหล่งเงินทุนของธนำคำร ALCO เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรโดยรวมและกำรก�ำกับ
ดูแลสภำพคล่อง และให้ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ก่อนที่จะขอควำมเห็นชอบ 
จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ALCO ยังรับผิดชอบในกำรอนุมัติเพดำนควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องท่ี 
กำรยอมรับได้ หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นอิสระและท�ำงำน
ใกล้ชิดกับหน่วยงำนบริหำรเงิน ในกำรเฝ้ำระวังเกี่ยวกับสภำวะตลำด ในขณะที่สำยงำนธุรกิจต่ำงๆของธนำคำรรับผิดชอบในกำรสร้ำง
และรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝำกเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ บริหำรเงินท�ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรเงินทุนโดยรวม เมื่อมี
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ควำมจ�ำเป็นหรือฉุกเฉิน ธนำคำรมีกำรจัดกำรอย่ำงรอบคอบ ในสถำนะสภำพคล่องที่จะตอบสนองควำมต้องกำรประจ�ำวัน มำตรกำร
ของธนำคำร และกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดนั้น เกิดขึ้นจำก profile ที่ครบก�ำหนดของสินทรัพย์ หนี้สิน ภำระผูกพันนอกงบดุล และ
ตรำสำรอนุพันธ์ ตำมกรอบระยะเวลำครบก�ำหนด ภำยใต้เงื่อนไขทำงธุรกิจ ในภำวะปกติและภำวะวิกฤต เป็นประจ�ำ ส�ำหรับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องจะมีกำรกระจำยอ�ำนำจ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนสภำพคล่อง 
ธนำคำรอำจพิจำรณำและอนุมัติวงเงินให้กับบริษัทเหล่ำนั้นตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่บริหำรโดยธนำคำรจะอยู่ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยง (Management Action Triggers: MATs) และระดับ
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องที่ยอมรับได้ และเพื่อแจ้งเตือนผู้บริกำรถึงสภำวะและแรงกดดันด้ำนสภำพคล่องที่เกิดขึ้น นโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร รวมท้ังสมมติฐำนและเพดำนควำมเสี่ยงจะมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี หรือเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทำงธุรกิจและ
สภำวะตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องมีกำรตรวจสอบประจ�ำทุกวัน เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ควำมเสี่ยงภำยใน ข้อก�ำหนดด้ำน
กฎระเบียบส�ำหรับกำรเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

แผนฉุกเฉินด้ำนสภำพคล่องของธนำคำรจะแจ้งเตือนเพื่อให้มีกำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในช่วงวิกฤตสภำพคล่องและอยู่ภำยใต้
สภำวะตลำดที่ไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่ำวประกอบด้วยสององค์ประกอบส�ำคัญ คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning System: 
EWS) และทีมผู้บริหำรในภำวะวิกฤตสภำพคล่อง (Funding Crisis Management: FCM) EWS ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อแจ้งเตือน
ผู้บริหำรของธนำคำร เมื่อใดก็ตำมท่ีสภำพคล่องอำจจะมีควำมเสี่ยง จะมีกรอบกำรวิเครำะห์ในกำรตรวจสอบปัญหำกำรขำดสภำพ
คล่องและกำรประเมินควำมต้องกำรเงินทุนและกลยุทธ์ในอนำคตหำกเกิดวิกฤตสภำพคล่อง EWS สร้ำงขึ้นจำกชุดตัวชี้วัด (ตรวจสอบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ)ที่น่ำเชื่อถือสำมำรถส่งสัญญำณควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของธนำคำร กำรทดสอบ
สภำวะวิกฤตสภำพคล่องจะด�ำเนินกำรทุกครึ่งปีในกำรระบุและวัดผลกระทบทำงกำรเงินและช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถด�ำเนินกำร
ล่วงหน้ำได้ มีกำรจัดท�ำโมเดลสถำนกำรณ์จ�ำลองสภำวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพำะธนำคำร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) 
วิกฤตตลำดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐำนที่ใช้รวมทั้งอัตรำกำรไหลออก 
ของเงินฝำก อัตรำเบิกใช้เงินกู้ และส่วนลดมูลค่ำของสินทรัพย์สภำพคล่อง เอกสำร และผลกำรทดสอบจะน�ำเสนอต่อ ALCO, RMC 
และคณะกรรมกำรธนำคำร ผลกำรทดสอบท่ีผ่ำนมำได้ชี้ให้เห็นว่ำธนำคำร มีสภำพคล่องเพียงพอท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำร 
สภำพคล่องภำยใต้เงื่อนไขกำรทดสอบในภำวะวิกฤตต่ำงๆ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรท่ีสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรมีรอบระยะเวลำกำรปรับดอกเบี้ยหรือกำรครบก�ำหนด
สัญญำไม่ตรงกัน หรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของสินทรัพย์และหน้ีสินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อ 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและ/หรือมูลค่ำของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ได้แก่ สภำวะทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ อัตรำเงินเฟ้อ และกำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำร 
แห่งประเทศไทยและธนำคำรกลำงของประเทศส�ำคัญทั่วโลก ซึ่งอำจส่งผลต่อทิศทำงและระดับของอัตรำดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่ง
ผลต่อกำรเคล่ือนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ และกระทบทำงอ้อมมำยังอัตรำดอกเบี้ย นอกจำกนั้น กำรแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษำ 
ส่วนแบ่งกำรตลำดของธนำคำรพำณิชย์ในด้ำนเงินฝำกและสินเช่ือ มีผลให้ส่วนต่ำงดอกเบี้ยแคบลงด้วย

ธนำคำรบริหำรจัดกำรควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยผ่ำนนโยบำยที่มีกำรก�ำหนดขึ้นโดย ALCO ทั้งนี้ IRRBB ที่ด�ำเนินกำรโดยธนำคำร
จะเป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ALCO เป็นคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรธนำคำร โดยรำยงำนต่อ BRC และด้วยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) 
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ภำยใต้งำนบริหำรควำมเสี่ยง และหน่วยงำนบริหำรเงินกองทุนและงบดุลภำยใต้งำนกำรเงิน ALCO จะรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และติดตำมงบดุล กำรบริหำรธุรกิจ และกลยุทธ์กำรป้องกันควำมเสี่ยง เพื่อที่จะสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ IRRBB อยู่ในระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ โดยมีบริหำรเงินรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร IRRBB วันต่อวัน และปิด gapping รวมท้ังด�ำเนินกำรตำมของกลยุทธ์ 
กำรป้องกันควำมเสี่ยง

IRRBB วัดจำกมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็นมำตรกำรวัดผลกระทบระยะยำวของ 
กำรเคลื่อนไหวอย่ำงฉับพลันของอัตรำดอกเบี้ยที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหน้ีสินท้ังหมดของธนำคำร โดยก�ำหนดและประเมิน 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่ำปัจจุบันของรำยได้และเงินทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นในอนำคต) เน่ืองจำกมูลค่ำพอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินจะเพิ่มขึ้นและลดลงตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย มำตรกำรนี้
จะช่วยให้ธนำคำรสำมำรถประเมินของควำมเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถำนะของบัญชีเพื่อกำรธนำคำรในปัจจุบัน ทั้งน้ี 
EVE จะค�ำนวณโดยใช้ re-pricing gap ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในช่วงเวลำต่ำงๆกัน นอกจำกนี้ ธนำคำรยังประเมินผลกระทบจำกควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบ้ียโดยก่อให้เกิดกำรสูญเสียรำยได้จำกกำรที่
อัตรำดอกเบี้ยมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤตด้วย

กำรจัดเพดำนควำมเสี่ยง (MATs) มีกำรก�ำหนดเป็นมำตรกำร Pre-emptive กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกผลกระทบต่อรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE จะรำยงำนไปยัง ALCO, BRC และคณะกรรมกำรธนำคำร เป็นประจ�ำทุกเดือน

ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย โดยกำรปรับโครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สิน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ย 
ที่คำดกำรณ์ โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE ผลของกำรทดสอบในภำวะวิกฤต จะใช้ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์งบดุลทำงเลือก
ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยผลตอบแทนธุรกิจที่ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอันเนื่องมำจำกกระบวนกำรควบคุมที ่
ไม่เพียงพอ โดยอำจเก่ียวข้องกับกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน บุคลำกร ระบบงำน หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก  ซึ่งยังประกอบด้วยปัจจัย
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรขำดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือกำรขำดธรรมำภิบำลในองค์กร ปัจจัยเหล่ำนี้สำมำรถส่งผลกระทบในด้ำนลบ
ต่อผลประกอบกำรด้ำนกำรเงินและเงินกองทุนของธนำคำรได้ 

เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรมีประสิทธิผล ธนำคำรจึงได้จัดให้มีนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ธนำคำรม ี
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มีควำมโปร่งใส และสอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล  
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RMC) มีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร หรือคณะกรรมกำร 
BRC ตำมอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำย เพื่ออนุมัตินโยบำยและแนวทำงปฏิบัติงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรที่เป็นไปตำม 
หลักปฏิบัติสำกล  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk Management 
Committee: ORC) เพื่อหำรือ พิจำรณำกลั่นกรอง ประเมิน และให้ค�ำแนะน�ำในประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 
และยังครอบคลุมถึงเหตุกำรณ์ทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยง ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร กระบวนกำร ระบบ 
และเหตุกำรณ์ภำยนอก 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำร คือ กำรก�ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนปฏิบัติกำรร่วมกันกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนธุรกิจ ด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร และระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  โดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรหน่วยงำนตลอดจนพนักงำนผู้ปฏิบัติกำรในหน่วยงำนน้ันๆ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลทั้ง
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ภำยในและภำยนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนควบคุมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ทั้งน้ี เพื่อให้
มั่นใจว่ำหน่วยงำนต่ำงๆได้มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนของตน จึงมี 
กำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนด้ำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำนและบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Risk and Control Officer: RCO/Designated  
Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรในหน่วยงำนนั้นๆ 

ทีมบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรจะท�ำหน้ำท่ีพัฒนำเครื่องมือ ระบบ และกระบวนกำรให้สำมำรถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รำยงำน
และติดตำมควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำรและเป็นมำตรฐำนสำกล

ทั้งน้ี หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในธนำคำรและบริษัทย่อยในเครือของธนำคำร จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรโดยใช้
เครื่องมือหรือกระบวนกำรต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment)
ทุกหน่วยงำนจะต้องประเมินควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเองและรำยงำนผลต่องำนบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนเหล่ำน้ี 
จะใช้เพื่อประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนดแผนด�ำเนินกำรแก้ไขและติดตำม นอกจำกน้ี 
ธนำคำรยังมีกำรทบทวนในระดับหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำว่ำโครงสร้ำงและกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนเหล่ำนั้นมีควำมเหมำะ
สมหรือไม่ อันจะเป็นกำรช่วยลดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนได้ทันเวลำ ตลอดจนมีกำรก�ำหนดหน้ำที่ส�ำหรับ 
ผู้ปฏิบัติงำนทั่วท้ังองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจ 
ในกำรอนุมัติที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจ รวมท้ังมีกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท�ำให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำ 
ธนำคำรสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเป็นที่ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ ( Loss Event Data Reports)
ธนำคำรก�ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่รำยงำนข้อมูลควำมเสียหำยผ่ำนช่องทำงท่ีธนำคำรก�ำหนด รำยงำนข้อมูลควำมเสียหำยน้ี 
จะช่วยให้หน่วยงำนต่ำงๆ พัฒนำกระบวนกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของตน และป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ 
ควำมเสียหำยเช่นเดียวกันนี้ข้ึนอีกในอนำคต ข้อมูลกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยดังกล่ำวจะมีกำรรวบรวมและวิเครำะห์เชิงสถิติ 
เพ่ือพัฒนำและก�ำหนดรูปแบบกำรค�ำนวณเงินกองทุนของธนำคำร

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนำคำรได้น�ำ KRI มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรให้เหมำะสมกับองค์กร ทั้งนี้ สัญญำณเตือนล่วงหน้ำ 
ที่หน่วยงำนได้รับซึ่งเป็นผลจำกกำรจัดท�ำ KRI จะท�ำให้ฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรและติดตำมผลกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งน้ี เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของหน่วยงำนที่อำจ
เกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในกำรควบคุมถือเป็นช่องว่ำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของธนำคำร ซึ่งกำรออกแบบวิธีกำรควบคุมที่ไม่ดีเพียงพอ  
หรือไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอเป็นสำเหตุที่อำจท�ำให้ควำมเส่ียงที่คงอยู่เกินควำมเส่ียงที่ก�ำหนดของธนำคำร เพ่ือที่จะบริหำรจัดกำร 
ข้อบกพร่องเหล่ำนี้ ธนำคำรได้พัฒนำแนวทำงปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรประเด็นข้อบกพร่องในกำรควบคุมขึ้นเพื่อเป็นกรอบในกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทำงปฏิบัติงำนจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ธนำคำรแน่ใจว่ำประเด็นข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้
ถูกระบุและจ�ำแนกออกมำ รวมถึงมีกำรก�ำกับดูแลให้แน่ใจว่ำประเด็นปัญหำได้ถูกแก้ไขหรือได้มีกำรรำยงำนต่อผู้บริหำรของธนำคำร
เพ่ือทรำบอย่ำงเหมำะสม
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5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่และกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน จึงได้ก�ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำ
อนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น รวมถึงก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำง
ครอบคลุมทุกด้ำนโดยคณะท�ำงำนและหน่วยงำนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนำมเห็นชอบและน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำด

6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนำคำรตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียง (Reputation Risk) และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ จึงก�ำหนดให้มีหน่วยงำนและ 
วิธีปฏิบัติในกำรรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ โดยจัดตั้งหน่วยงำนเพื่อเป็นช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนที่มีถึงธนำคำร ได้แก่  
กำรร้องเรียนผ่ำนส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ศูนย์กลำงกำรรับเรื่องร้องเรียน หรือ Complaint Centre) กำรร้องเรียนผ่ำน 
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (CIMB Thai Care Centre) กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของธนำคำร (Facebook) ตลอดจนสำขำต่ำง  ๆ
ของธนำคำร โดยส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมเรื่องร้องเรียนท่ีผ่ำนมำตำมช่องทำงต่ำงๆข้ำงต้น 

ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะท�ำหน้ำที่พิจำรณำและจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน เพื่อให้ท�ำกำรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง หำแนวทำงกำรแก้ไข และจัดท�ำหนังสือตอบชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ผ่ำนมำจำกหน่วยงำน 
ทำงกำร ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะเป็นผู้ท�ำหนังสือตอบชี้แจงไปยังหน่วยงำนทำงกำร เพื่อให้ได้รับทรำบผลกำร 
ด�ำเนินกำรแก้ไข นอกจำกนี้ ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมดและแนวทำงแก้ไขน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะท�ำงำนร่วมพิจำรณำปัญหำเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้รับทรำบและพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ร้องเรียนและป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดขึ้นอีก หลังจำกนั้น ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะสรุปเร่ืองร้องเรียนและผลกำร
แก้ไขเร่ืองร้องเรียนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน

7. แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
ธนำคำรก�ำหนดให้มีกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงำนธุรกิจของธนำคำร รวมถึงบริษัท
ในเครือต้องวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจและด�ำเนินกำรเขียนแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจตำมผลของกำรวิเครำะห์ ตลอดจน
ให้มีกำรทดสอบแผนโดยอ้ำงอิงขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ำเมื่อเกิด 
เหตุกำรณ์วิกฤตใดๆ กระทั่งส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่ส�ำคัญของธนำคำร ธนำคำรจะสำมำรถกู้ธุรกิจท่ีส�ำคัญน้ันกลับคืนมำและ
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องได้ทั้งหมดหรือบำงส่วนภำยในเวลำที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรรักษำช่ือเสียงและควำมมั่นใจของ
ลูกค้ำของธนำคำรและบริษัทในเครือ

8. การตรวจสอบภายในและการก�ากับการปฏิบัติงาน
ธนำคำรมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำนเป็นหน่วยงำนอิสระท่ีช่วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก�ำกับกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตำมหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ดี ส่วนหน่วยงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำนท�ำหน้ำที่ติดตำมควบคุม 
กำรด�ำเนินงำนของธนำคำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนำคำร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ 

ธนำคำรไม่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศเพิ่ม ปัจจุบันธนำคำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศที่มำจำก 
กำรควบรวมกิจกำร เป็นจ�ำนวนที่ไม่มีนัยส�ำคัญ และมีกำรจ�ำหน่ำยออกไปบำงส่วน ในปี 2560
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ธนาคารเชื่อม่ันว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการสร้าง
วัฒนธรรมและโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่งท่ัวท้ังองค์กร 
จะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น 
ธนาคารจึงมุ่งม่ันด�าเนินการก�าหนดหลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
และมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดส�าหรับกิจกรรมต่างๆ
ของธนาคาร

หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ธนำคำรมีกระบวนกำรในกำรก�ำหนดประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นโดยก�ำหนด
กระบวนกำรควบคุมภำยในเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจและกำรควบคุมในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมด้ำนกำรเงินและปฏิบัติกำรตลอดจน
กำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และก�ำกับกำรปฏิบัติงำนท�ำหน้ำที่ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของธนำคำรให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกลยุทธ์ท่ีตั้งไว้ในขณะท่ีมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ นอกจำกน้ี ธนำคำรยังเน้น
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในเรื่องจรรยำบรรณธุรกิจ กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติทำงวินัย

ธนำคำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเพื่อให้
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของธนำคำร อันจะช่วยเสริมศักยภำพในกำร
แข่งขันและมูลค่ำเพิ่มตลอดจนสร้ำงควำมมั่นคงแก่ธนำคำร ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของสถำบันที่ก�ำกับดูแลธนำคำรที่เกี่ยวข้อง 
โปรดดูรำยละเอียดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำรได้ที่เว็บไซต์ธนำคำร www.cimbthai.com

การก�ากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ธนำคำรค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมท้ังมีกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น 
ในเชิงรุกอยู่เสมอ เช่น สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้นและกำรได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของธนำคำร กำรมีส่วนแบ่งก�ำไร
อย่ำงเท่ำเทียม และกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มี 
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เช่น กำรแต่งต้ังกรรมกำร กำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรก�ำไร กำรจ่ำยเงินปันผลกำรเพ่ิมทุน
หรือลดทุนและกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษเป็นต้น 

ธนำคำรจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภำยในสี่เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของธนำคำร ส�ำหรับกำรประชุม
ครำวอื่นนอกเหนือจำกกำรประชุมสำมัญเรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญซึ่งคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตำมแต่จะเห็น
สมควร ทั้งนี้ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของธนำคำรประจ�ำปี 2560 ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 12 เมษำยน 2560
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการ



ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ธนำคำรได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม รวมถึงกำร
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรธนำคำรได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559 ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรก�ำหนด ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น 
ประจ�ำปี 2560 ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระหรือเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ธนำคำรได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวำระกำรประชุมมีกำรระบุ
อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
แต่ละวำระ พร้อมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน กำรมอบฉันทะ 
ของผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจ�ำปี 2559 ในรูปเล่ม โดยธนำคำรมอบหมำยให้  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐำนะ 
เป็นนำยทะเบียนหุ้นของธนำคำร เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นพิจำณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 14 วัน รวมทั้ง 
ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำรก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่ำ 14 วัน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลส�ำหรับก่อนกำรตัดสินใจลงมติ นอกจำกนี้ ธนำคำรได้แจ้ง 
ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) ด้วย ตลอดจนโฆษณำค�ำบอกกล่ำว 
หนังสือนัดประชุมทำงหนังสือพิมพ์รำยวันเป็นเวลำ 3  วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วันตำมที่กฎหมำยได้ก�ำหนดไว้  
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนำคำรได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที ่
ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อรักษำสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน 
ของผู ้ถือหุ ้น โดยธนำคำรได้น�ำระบบบำร์โค้ด (Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระ 
กำรประชุม นอกจำกนี้ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง  
และในระหว่ำงกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นยังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวำระที่ยังไม่ลงมติได้อีกด้วย  
ในกรณีผู ้ถือหุ ้นท่ีมีควำมประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทน ธนำคำรได้จัดท�ำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
ตลอดจนรำยละเอียดวิธีกำรมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มดังกล่ำวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพิ่ม 
ทำงเลือกให้ผู ้ถือหุ ้นโดยเสนอช่ือกรรมกำรอิสระพร้อมประวัติให้ผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำในกำรมอบฉันทะ โดยกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 9 รำย มอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระท่ีธนำคำรเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ให้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2560 กรรมกำรธนำคำรเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 90 และมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะรวมจ�ำนวน 486 รำย รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 24,064,752,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.1343 ของ
จ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด ก่อนเร่ิมเข้ำสู ่กำรประชุมตำมวำระ ประธำนกรรมกำรได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทชี้แจง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ ้นทรำบถึงสิทธิในกำรลงคะแนน ประธำนกรรมกำรซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมได้ให้ควำมมั่นใจว่ำ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมจะมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นอกจำกนี้ธนำคำรได้น�ำเสนอ
ข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ รวมทั้งจัดให้มีกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ทั้งน้ี กรรมกำรและ 
ผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องได้ตอบค�ำถำมรวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ครบถ้วน ส�ำหรับกำรนับคะแนนเสียงระหว่ำงกำรประชุมเป็น
ไปอย่ำงเปิดเผยและโปร่งใส กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวำระเป็นไปตำมล�ำดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีกำรเพ่ิม
หรือสลับวำระกำรประชุมในกำรนับคะแนนเสียง ธนำคำรได้ใช้บัตรคะแนนเสียงที่มีบำร์โค้ด (Barcode) และเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น ธนำคำรได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน อำทิ สรุปสำระส�ำคัญของค�ำถำม ค�ำชี้แจง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่ำงๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน 
ในแต่ละระเบียบวำระว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำไร เป็นต้น โดยจัดส่งร่ำงรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงำน 
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภำยใน 14 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com  
ส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้ำงอิงด้วย
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ธนำคำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมท้ังหน้ำท่ีในกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
จึงได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในของธนำคำรไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมกำรธนำคำรได้มีหลักเกณฑ์ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของธนำคำร รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะใช้ข้อมูลภำยในอันเป็นสำระส�ำคัญและมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนำคำร ซึ่งยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้เพื่อท�ำกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนำคำรในช่วง 1 เดือนก่อนช่วงเวลำที่ข้อมูลนั้นจะ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน นอกจำกน้ี กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่ำและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดับผู้บริหำรหน่วยงำนขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ มีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของธนำคำรต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงำน ก.ล.ต.”) และต้องส�ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เพื่อเก็บ
เป็นหลักฐำน  ธนำคำรได้จัดท�ำหลักจริยธรรมและหลักจรรยำบรรณของกรรมกำรและผู้บริหำร พนักงำนของธนำคำรที่ครอบคลุมเรื่อง
กำรใช้ข้อมูลภำยใน และแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและโปร่งใส

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ 
และหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง  

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Code of Conduct)

1. ลูกค้ำ
ธนำคำรมุ่งมั่นในกำรน�ำเสนอบริกำรและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ โดยในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ำ รวมทั้งปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมในกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ธนำคำรได้จัดตั้ง CIMB Thai Care Centre เพื่อรับและด�ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ต่ำงๆ ของลูกค้ำ ที่ศูนย์นี้จะมีฐำนข้อมูลรวบรวมข้อร้องเรียนของลูกค้ำและจัดเป็นหมวดหมู่ตำมแหล่งท่ีมำและประเภท มีกำรจัดท�ำ
รำยงำนส่งไปยังส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และก�ำกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งหน่วยงำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือร่วมแก้ปัญหำตำมที่ได้รับกำรร้องเรียนมำอย่ำงมีประสิทธิผล เป็นธรรม สอดคล้องกันและทันกำรณ์ โดยธนำคำรรักษำควำมลับ
ของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดตลอดเวลำ ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดหรือได้รับอนุญำตเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกลูกค้ำเท่ำนั้น

2. ผู้ถือหุ้น
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีระบบกำรท�ำงำนที่ท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีกำรควบคุมภำยใน  
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ตลอดจนปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจโดยถือเป็นนโยบำยที่พนักงำนทุก
คนต้องถือปฏิบัติ ธนำคำรเน้นสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปกป้องรักษำทรัพย์สิน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็น
ธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกันในลักษณะที่เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้
เสียในเรื่องท่ีมีกำรพิจำรณำในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรำยนั้นจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่ำว นอกจำก
เป็นกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร

3. พนักงำน
ธนำคำรเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกร โดยส่งเสริม
ให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนมีโอกำสในกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนของตนและมีทำง
เลือกในกำรพัฒนำวิชำชีพมำกข้ึน กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยให้ธนำคำรมีกำรเติบโตที่ยั่งยืนและรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจได้เป็น
อย่ำงดี แม้ในภำวะตลำดท่ีมีกำรแข่งขันรุนแรงก็ตำม
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4. เจ้ำหน้ีและคู่ค้ำ
ธนำคำรยึดมั่นในกำรรักษำมำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ โดยท�ำธุรกิจกับเจ้ำ
หนี้และคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5. คู่แข่ง
ธนำคำรเห็นควำมส�ำคัญของสภำวะกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีกำรแข่งขันและเป็นธรรม จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวม
ทั้งไม่ก้ำวล่วงเข้ำไปยังข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษำช่ือเสียงของคู่แข่ง โดยมีกำรก�ำหนดหลักปฏิบัติที่ดี
ทำงจริยธรรมและกฎหมำยเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับพนักงำน

6. ชุมชนและสังคม
ธนำคำรตระหนักว่ำธนำคำรสำมำรถสร้ำงผลในทำงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้  จึงได้มีกำรท�ำและส่งเสริมกิจกรรมกำรกุศลต่ำงๆ 
หลำยรำยกำร ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงกำรบริจำคโลหิต และกำรบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เด็กที่ด้อยโอกำส และชุมชน
โดยทั่วไป (ดูรำยละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนำคำรได้ในหัวข้อโครงกำรและกิจกรรมด้ำน CSR)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนำคำรตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ทันกำรณ์ ชัดเจน และท่ัวถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และทำงเว็บไซต์
ของธนำคำรทั้งข้อมูลภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบรำยงำนประจ�ำปีตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร อำทิ 
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) และกำรด�ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อตลำดทุนไทย  รวมทั้งให้บริกำรข้อมูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของธนำคำรกับหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลที่เก่ียวข้อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  นักวิเครำะห์ และประชำชนทั่วไป กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวได้แก่

• หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์และส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ท�ำหน้ำท่ีในกำรเผยแพร่ข้อมูลธนำคำรและป็นตัวแทนในกำรสื่อสำร
กับนักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์  สื่อมวลชนและผู้ท่ีสนใจทั่วไป รำยงำนผลประกอบกำร กำรท�ำธุรกรรมท่ีเป็นสำระส�ำคัญอย่ำง
ถูกต้อง ทันเวลำ โปร่งใส และเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในปี 2560 ธนำคำรมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�ำเสนอข้อมูลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมดังนี้
1. ธนำคำรให้กำรต้อนรับนักลงทุนและนักวิเครำะห์จ�ำนวน 5 รำยเข้ำพบฝ่ำยบริหำรรวมทั้งสิ้น 8 คร้ัง เพื่อรับทรำบสถำนภำพกำร

ประกอบกำร
2. จัดท�ำกำรเผยแพร่ข่ำว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมกำรลงทุนหรือกิจกรรมทำงธุรกิจที่ส�ำคัญ
3. มีช่องทำงให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมของผู้ลงทุนและสื่อมวลชนท่ีติดต่อทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี ir@cimbthai.com หรือทำง

โทรศัพท์ 0 2626 7738 หรือทำงเว็บไซต์ http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

• กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรสู่ประชำชนทั่วไปเกี่ยวกับผลประกอบกำรของธนำคำรและทิศทำงกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของธนำคำร เพื่อให้ผู้สนใจได้ทรำบข้อมูลอย่ำงทั่วถึง และเปิดโอกำสให้นักลงทุนและนักวิเครำะห์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ได้สอบถำมธนำคำรเกี่ยวกับผลประกอบกำรและกำรเติบโตของธุรกิจได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำด้ำนกำรเงิน
และกำรธนำคำร กำรบริหำรธุรกิจ กำรตลำด กฎหมำย กำรบัญชีตรวจสอบและเป็นบุคคลที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐ รวม 
10 คน กำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรของธนำคำรเป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตำมข้อบังคับธนำคำร ซ่ึงก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
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ของธนำคำรมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนำคำรได้ก�ำหนดโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรและ 
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้สอดคล้องตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยเร่ือง ธรรมำภิบำลของสถำบันกำรเงิน และตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนเรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 2 คน
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน
กรรมกำรอิสระ  4 คน (ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมกำรทั้งคณะ)

โดยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน เพื่อแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่
ในกำรก�ำหนดนโยบำย กำรก�ำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจ�ำออกจำกกัน ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนำจโดยไม่จ�ำกัด ตลอดจนเพื่อ
ควำมเป็นอิสระของประธำนกรรมกำรในกำรก�ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร

คณะกรรมกำรธนำคำรมีวำระด�ำรงต�ำแหน่งอย่ำงชัดเจนตำมข้อบังคับของธนำคำร คือในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง  
ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีออกจำกต�ำแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งอำจได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำใหม่ก็ได้

ธนำคำรมีนโยบำยเรื่องกำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมกำรไว้ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
• กรรมกำร ผู้จัดกำร และผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรของธนำคำรสำมำรถเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรมี

อ�ำนำจลงนำม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงในบริษัทอื่นอีกได้ไม่เกิน 3  กลุ่มธุรกิจ 
• กรรมกำรธนำคำรควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

ธนำคำรได้แต่งตั้ง นำยเศรษฐจักร ลียำกำศ เป็นเลขำนุกำรบริษัทและท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำ
ด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
• ให้ค�ำปรึกษำ และค�ำแนะน�ำเบ้ืองต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่ำงๆ ของธนำคำรให้มีกำรปฏิบัติตำม 

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อบังคับของธนำคำร และบันทึกรำยงำน

กำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรบัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีก่�ำกบัธนำคำรเป็นกฎระเบยีบและข้อก�ำหนดของ

หน่วยงำนทำงกำร
• ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของธนำคำร
• จดัท�ำและเกบ็รกัษำทะเบยีนกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดและรำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุ้นรำยงำนกำรมีส่วน

ได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำรรวมถึงด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรได้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  สรรหำ 
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำร Board Risk Committee   คณะกรรมกำรจัดกำร ฯลฯ เพื่อช่วยกลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนเฉพำะ
ด้ำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เพื่อให้ธนำคำรมีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
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ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ควำมเป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์
กรรมกำรธนำคำรเป็นผู้มีควำมรู้ มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมหลำกหลำยของทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์
กับธนำคำร ทั้งนี้ ธนำคำรก�ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนกำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง และกำรถอดถอนกรรมกำร
ของธนำคำรไว้ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและข้อบังคับของธนำคำร  คณะกรรมกำรธนำคำรมีอ�ำนำจและมุ่งปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็น
ไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำร มีควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจของธนำคำร ติดตำมดูแลให้มีระบบควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ และสำมำรถประเมินกำรบริหำรงำนของฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์ที่วำงไว้ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม

2. จริยธรรมและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ธนำคำรก�ำหนดหลักจริยธรรมและหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของธนำคำร (Code of Ethics and Conduct) เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้
บริหำร และพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรที่มีต่อลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน  คู่ค้ำ/เจ้ำหนี้  ควำมรับผิดชอบ
ต่อสภำพแวดล้อมและสังคม ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทำงธุรกิจ กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ  ควำมซ่ือสัตย์ ยุติธรรม มีคุณธรรม
ในวิชำชีพ  ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ  ยึดถือและปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด  อีกทั้งให้ควำมร่วมมือต่อ
องค์กรที่ก�ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภำระหน้ำที่ที่บุคลำกรของธนำคำรทุกคนต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำรเป็นประจ�ำโดยใช้ดุลยพินิจอย่ำงถูกต้อง  หำกพบว่ำมีกำรล่วงละเมิดหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร ธนำคำรจะพิจำรณำด�ำเนินกำรลงโทษผู้ละเมิดนั้นทำงวินัย โปรดดูรำยละเอียดหลักจริยธรรมและหลักจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของธนำคำรได้ที่เว็บไซต์ธนำคำร www.cimbthai.com ท้ังนี้ ธนำคำรได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมหลักจริยธรรมและหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของธนำคำรผ่ำน Lotus Notes 

ธนำคำรมีมำตรกำรในกำรป้องกันเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำง
กันที่ไม่เหมำะสม โดยได้ก�ำหนดในนโยบำย ดังนี้
• ธนำคำรมีนโยบำยในกำรพิจำรณำให้สินเชื่อ หรือ ลงทุน ก่อภำระผูกพัน หรือ ท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของธนำคำร  หรือแก่กิจกำรที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับกรรมกำรหรือผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรของธนำคำรกับธนำคำร 
ทุกกรณีตำมอัตรำส่วนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด  โดยต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรด้วยมติเอกฉันท์  และไม่มีกรรมกำร
หรือผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกำรให้สินเชื่อลงทุนก่อภำระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้
สินเชื่อนั้นๆ เข้ำร่วมพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อในรำยกำรนั้น

• ธนำคำรมีนโยบำยเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกรรมส�ำคัญไว้ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำร  ได้แก่ กำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ และ/หรือสิทธิในกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของธนำคำร โดยธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหำกเข้ำเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรธนำคำร รองกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในสำยงำนกำรเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ  
ตำมข้อก�ำหนดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) คณะกรรมกำรธนำคำรและฝ่ำยจัดกำรต้อง
ด�ำเนินกำรดังนี้
1) ดูแลให้สำระของรำยกำรเป็นธรรม คือ รำยกำรนั้นสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนำคำร และเงื่อนไขของรำยกำรไม่

แตกต่ำง หรือเสมือนกับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและ
2)  ดูแลให้กระบวนกำรพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุน

ทรำบอย่ำงเพียงพอ
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กำรด�ำเนินกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มีขั้นตอนน�ำเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับกำรท�ำรำยกำร และกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียต้องไม่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง นอกจำกนี้อำจจัดให้มีควำมเห็นจำกที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพิ่มเติม กรณีรำยกำรดังกล่ำวต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. รำยกำรระหว่ำงกัน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีรำยกำรธุรกิจท่ีส�ำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยกำรมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับผู้บริหำรหน่วยงำนข้ึนไป) รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจและ
เกณฑ์ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงธนำคำรและกิจกำรหรือบุคคลเหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ (รำยละเอียดเปิดเผย 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 44 ของงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560)

- รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีดังนี้

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

iCIMB MSC เป็นบริษัทย่อยที่มี 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100 เป็น  
CIMB Holdings ซึ่งเป ็น 
บริษัทย่อยที่มี CIMB Group 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม

ธนำคำรใช้บริกำรจำก iCIMB (MSC) Sdn Bhd ดังต่อไปนี้
1)  บริกำรพื้นที่จัดเก็บฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของธนำคำรใน

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ CIMB ในมำเลเซีย
2)  สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจในแต่ละวันและกำรแก้ไขปัญหำ 

ต่ำง ๆ (Troubleshoot)
3) ดูแลรักษำระบบต่ำง ๆ ครอบคลุมในส่วนของกำรรันแบทช์

ประจ�ำวัน กำรส�ำรองข้อมูล (backup) และกำรรำยงำน
4) เปิดให้ร่วมใช้งำนฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์บำงอย่ำงของ 

CIMB Bank
5) ดูแลด้ำนเสถียรภำพของระบบและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

ทั้งนี้ ธนำคำรจะช�ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีส�ำหรับบริกำรที่ได้รับ
จำก iCIMB ดังนี้

ปี *ค่าธรรมเนียม
(ริงกิตมาเลเซีย)

2560 150,973

2561 153,908

2562 153,908

2563 153,908

รวม 612,697

รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank ท่ีมี 
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ
ธนำคำร ซึ่ ง ถือหุ ้นร ้อยละ 
94.11 ของจ�ำนวนหุ ้นที่ออก
และจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ
ธนำคำร 

ธนำคำรและ CIMB Bank ได้รับแต่งตั้งให้เป็นธนำคำรตัวแทนให้
บริกำรธุรกรรมเงินริงกิตและบำท (Appointed Cross Currency 
Dealer หรือ ACCD) ตำมล�ำดับ 

ธนำคำรในฐำนะที่เป็นธนำคำร ACCD ส�ำหรับสกุลเงินริงกิต
สำมำรถให้บริกำรบัญชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ (ริงกิต)  
ที่จ่ำยดอกเบี้ยแก่บริษัทขนำดใหญ่สัญชำติไทย ในขณะที่ CIMB 
Bank สำมำรถจ่ำยดอกเบ้ียเป็นสกลุเงนิบำทส�ำหรบัยอดเงนิฝำกสกลุ
เงินบำทคงเหลือในบัญชีเงินฝำกสกุลเงินบำทซึ่งบริษัทขนำดใหญ่ 
สัญชำติมำเลเซียเปิดกับ CIMB Bank

ทั้งนี้ กำรที่ CIMB Bank จะจ่ำยดอกเบี้ยให้กับบัญชีสกุลเงินบำท
ซึ่งถือโดยบริษัทขนำดใหญ่สัญชำติมำเลเซียได้นั้น CIMB Bank 
จ�ำเป็นต้องได้รับดอกเบ้ียส�ำหรับยอดเงินฝำกสกุลเงินบำทคงเหลือ
ในบัญชี SNA Nostro ตำมที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติ ACCD

ในกำรจ่ำยดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบำทส�ำหรับยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี SNA ให้กับ CIMB Bank มีรำยละเอียดดังนี้

-  อัตรำดอกเบ้ียจะเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกปกติส�ำหรับ
ลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ + 0.125% = 0.50% โดยอัตรำส่วน
ร้อยละ 0.125 คิดอ้ำงอิงจำกร้อยละ 0.025 ซึ่งเป็นภำษีหัก  
ณ ที่จ่ำย และค่ำใช้จ่ำยกำรด�ำเนินงำนอื่น และร้อยละ 0.10  
ซึ่งส�ำรองไว้ส�ำหรับก�ำไรปกติส�ำหรับสถำบันที่รับฝำกเงิน

รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์

CIMB Securities (Thailand)  
Co., Ltd. (CIMBS) เป็นบรษิทัย่อย 
ทีม่ผู้ีถอืหุ้นใหญ่ร้อยละ 100 เป็น 
CIMB Securities International  
Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี 
CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนำคำรเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ (Cash Balance) กับ 
CIMBS เพื่อใช้ส�ำหรับช�ำระค่ำหุ้น ELN โดยธนำคำรจะเป็นผู้ช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินไปยัง CIMBS ในอัตรำ 100 บำทต่อ
ธุรกรรม

รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 
(ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นตัวแทนของCIMB 
Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได ้รับ
ประโยชน์

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ธนำคำร ซึ่ ง ถือหุ ้นร ้อยละ 
94.11 ของจ�ำนวนหุ ้นที่ออก
และจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ
ธนำคำร

ธนำคำรใช้บริกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของโมเดล IFRS9 
(ส�ำหรับ CIMB Thai Group) จำกทีมงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง 
(Validation Team) ของ CIMB Bank โดยขยำยขอบเขตกำรให้
บริกำรภำยใต้สัญญำกำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก ลงวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2555 ระหว่ำงธนำคำรและ CIMB Bank ให้ครอบคลุม
ถึงบริกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของโมเดล IFRS9

ทั้งนี้ CIMB Bank อำจพิจำรณำคิดค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรดังกล่ำว
เพ่ือประโยชน์ของธนำคำรตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์ IFRS9 ในประเทศไทยแล้ว 
โดยสำยงำนกำรเงินจะขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/
คณะกรรมกำรธนำคำรก่อนคิดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว และกำรคิด 
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะไม่รวมกำรให้บริกำรระหว่ำงปี 2560 - 2561

รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
3/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของCIMB Bank ที่ม ี
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด 
(CPAM) เป็นบริษัทในกลุ่มของ  
CIMB Group ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
โดยอ้อมของธนำคำร

ธนำคำรได้ต่ออำยุสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 16 (600 ตร.ม.) 
และชั้น 15 (436 ตร.ม.) ของอำคำรส�ำนักงำนใหญ่ แก่ CPAM เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี โดยคิดค่ำเช่ำในอัตรำ 735 บำท ต่อ ตร.ม. ต่อเดือน

รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ในระยะเวลำไม่
เกิน 3 ปี และมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี  
6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของCIMB Bank ที่ม ี
ส ่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข ้ำร ่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวำระนี้ ) เห็นควรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เน่ืองจำกเป็นกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี 
และมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
ธนำคำร โดยถือหุ ้นร ้อยละ 
94.11 ของจ�ำนวนหุ้นทีจ่�ำหน่ำย 
แล้วท้ังหมดของธนำคำร

1) ธนำคำรแต่งตั้ง CIMB Bank เป็นผู้ให้บริกำรรับฝำกทรัพย์ 
(sub-custodian) ในประเทศมำเลเซีย โดยจะมีกำรจัดท�ำ
สัญญำกำรให้บริกำรขึ้นใหม่

2) CIMB Bank ได้แต่งตั้งธนำคำรเป็นผู้ให้บริกำรรับฝำกทรัพย์ 
(sub-custodian) ในประเทศไทย (ซ่ึงได้มีกำรจัดท�ำสัญญำ
กำรให้บริกำรและใช้มำตั้งแต่เดือนกันยำยน 2552 และ
จะมีกำรแก้ไขสัญญำดังกล่ำวในส่วนของตำรำงกำรช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียม)

ท้ังน้ี ธนำคำรและ CIMB Bank จะคิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันใน
ลักษณะเดียวกัน โดยคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับฝำกทรัพย์ในอัตรำ
ร้อยละ 0.25 ของมูลค่ำสินทรัพย์ และค่ำธรรมเนียมกำรท�ำธุรกรรม 
15 เหรียญสหรัฐ (เท่ำกับ 500 บำท) ต่อรำยกำร เพื่อสร้ำงโอกำส
ทำงธุรกิจสูงสุดภำยในกลุ่มซีไอเอ็มบี

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำร
ค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด 
(CPAM) เป็นบริษัทในกลุ่มของ  
CIMB Group ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
โดยอ้อมของธนำคำร

ธนำคำรได้ทบทวนและต่ออำยุวงเงิน L/G (performance) รวมเป็น 
จ�ำนวน 4 ล้ำนบำท ให้กับ CPAM ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข 
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
8/2560 เมื่อวันท่ี 25 สิงหำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank ท่ีมี 
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์

CIMB Securities (Thailand) 
Co., Ltd. (CIMBS) เป็นบริษัท
ย่อยที่มีผู ้ถือหุ ้นใหญ่ร้อยละ 
100 เป็น CIMB Securities 
International Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่มี CIMB Group 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนำคำรได้ทบทวนและต่ออำยุวงเงินรวมจ�ำนวน 811 ล้ำนบำท 
ให้กับ CIMBS ไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข 
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank ท่ีมี 
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ สำทร 
จ�ำกัด (บบส.สำทร) เป็นบริษัท
ในกลุ ่มของ CIMB Group 
ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นโดยอ้อมของ
ธนำคำร

ธนำคำรได้จ�ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) แก่ 
บบส. สำทร ในรำคำ 1,850 ล้ำนบำท

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข 
กำรค้ำทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
10/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนของ CIMB Bank ท่ีมี 
ส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
ปกติ ซึ่งธนำคำรได้รับประโยชน์
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
โดยอ้อมของธนำคำร

ธนำคำรได้ใช้บริกำรด้ำน IT จำก CIMB Group โดยจะมีกำรลง
นำมในสัญญำกำรใช้บริกำร ICRES Revamp ครอบคลุมระยะ
เวลำ 5 ปี (เริ่มต้นในปี 2561) และมีค่ำบริกำรรำยปี (ไม่รวมภำษี) 
อยู่ที่ 458,886 ริงกิต โดยค่ำใช้จ่ำยจะจัดสรรไปยังธุรกิจขนำดใหญ่ 
ร้อยละ 65 และพำณิชย์ธนกิจ ร้อยละ 35

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
11/2560 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 
(ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นตัวแทนของ CIMB 
Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติจำก CIMB Group Sdn 
Bhd ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ และธนำคำร
ได้รับประโยชน์

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ สำทร 
จ�ำกัด (บบส.สำทร) เป็นบริษัท
ในกลุ ่มของ CIMB Group 
ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นโดยอ้อมของ
ธนำคำร

ธนำคำรได้จ�ำหน่ำยหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้รำยย่อยที่มีหลัก
ประกัน (Retail Secured NPLs) ให้กับ บบส. สำทร โดยแรกเริ่ม
ธนำคำรได้ก�ำหนดรำคำเสนอขำยที่ 1,248 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี 
ต่อมำ บบส. สำทร ได้จ้ำงที่ปรึกษำอิสระให้ท�ำกำรประเมินรำคำ
ของสินทรัพย์ดังกล่ำว ซึ่งที่ปรึกษำอิสระดังกล่ำวได้ประเมินรำคำ
ที่ 1,201 ล้ำนบำท 

ท้ังน้ี ธนำคำรได้ตกลงท่ีจะจ�ำหน่ำยในรำคำ 1,201 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกพิจำรณำว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกรำคำที่ก�ำหนดไว้เดิมไม่
เกินร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรจ�ำหน่ำย
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ที่ไม่ใช่รำยย่อย (Non-retail NPLs)

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
11/2560 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 
(ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นตัวแทนของ CIMB 
Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำร
ด�ำเนินธุรกิจปกติที่ธนำคำรได้รับประโยชน์

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
ธนำคำร โดยถือหุ ้นร ้อยละ  
94.11 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของธนำคำร

ธนำคำรได้เปิดบัญชี Segregated AOO Account กับ CIMB 
Bank 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรคร้ัง ท่ี 
12/2560 เม่ือวันที่ 22 ธันวำคม 2560 (ยกเว้น
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ที่
มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวำระนี้) เห็นควรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นรำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
ปกติที่ธนำคำรได้รับประโยชน์

-  รำยกำรสินเชื่อ เงินฝำก และภำระผูกพัน
ก. ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อ ภำระผูกพันและเงินฝำกกับกิจกำรที่ธนำคำรและบริษัทย่อย หรือกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป หรือต�ำแหน่งเทียบเท่ำถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ช�ำระแล้วของกิจกำรนั้น ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษัท
ภาระ

ผูกพัน
เงินให้สินเชื่อ

คงค้าง
เงิน

รับฝาก การกู้ยืม
(%)
การถือหุ้น มีผู้บริหารร่วมกัน

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad 13 - - 3,802 94.11

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
-  รับอัตรำดอกเบี้ยคงที่ 17,198 - - -
-  รับอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 55,833 - - -
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษัท
ภาระ

ผูกพัน
เงินให้สินเชื่อ

คงค้าง
เงิน

รับฝาก การกู้ยืม
(%)
การถือหุ้น มีผู้บริหารร่วมกัน

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศทันทีและล่วงหน้ำ
-  สัญญำซื้อ 2,657 - - -
-  สัญญำขำย 217 - - -
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบ้ีย
-  สัญญำซื้อ 8,622 - - -
-  สัญญำขำย 1,634 - - -
สินค้ำโภคภัณฑ์
-  สัญญำซื้อ 128 - - -
ตรำสำรสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน
-  สัญญำขำย 1,500 - - -
อนุพันธ์ด้ำนตรำสำรทุน
-  สัญญำขำย 308 - - -
อนุพันธ์ด้ำนเครดิต
-  สัญญำขำย 5,264 - - -

บริษัทย่อย

บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส 2,150 19,730 184 - 99.99 นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์
นำงสำวศศิมำ ทองสมัคร
Mr. Goh Therd Siang
นำงสำวอรอนงค์ อุดมก้ำนตรง

บจ. ซีที คอลล์ - - 49 - 99.99 นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์
นำงสำวอรอนงค์ อุดมก้ำนตรง
นำงสำวศศิมำ ทองสมัคร
Mr. Goh Therd Siang

บจ. เวิลด์ลีส - 3,018 69 - 99.99 นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์
นำยวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์
นำงสำวอรอนงค์ อุดมก้ำนตรง
นำงสำวศศิมำ ทองสมัคร
นำงสำวปิยวรรณ เธียรพรำนนท์
Mr. Goh Therd Siang

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc., Combodia 61 - - - -

บจ. บริหำรสินทรัพย์ สำทร - - 302 - - Mr. Goh Therd Siang
Mr. Tan Keat Jin

CIMB Securities (Singapore) - - 8 - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด - - 874 - - นำยสุธีร์  โล้วโสภณกุล

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ำกัด - - 261 - - นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - 30 8 - - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 8 470 - - -

ธนำคำรจ่ำยดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝำกจำกกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตรำปกติส�ำหรับผู้ฝำกเงินทั่วไป
 
ข. ธนำคำรไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนำคำรรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5  ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนำคำร

-  ควำมเป็นมำของรำยกำรระหว่ำงกันและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
รำยกำรระหว่ำงกันซึ่งธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อและภำระผูกพันกับกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือ
ต�ำแหน่งเทียบเท่ำนั้น เป็นกำรให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิกำรของธนำคำร อัตรำดอกเบี้ยท่ีใช้เป็นอัตรำดอกเบี้ยสวัสดิกำรส�ำหรับพนักงำน
ของธนำคำร รำยกำรระหว่ำงกันซึ่งธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อ ภำระผูกพัน และเงินฝำกแก่กิจกำรที่ธนำคำรหรือบริษัทย่อย กรรมกำรหรือ
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ผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือต�ำแหน่งเทียบเท่ำ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ10  ขึ้นไปของทุนที่ช�ำระแล้วของ
กิจกำร บำงส่วนเป็นเงินกู้ที่โอนมำจำกกำรควบรวมกิจกำรกับธนำคำร  บำงส่วนมำจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของลูกหนี้และบำง
ส่วนเป็นเงินให้สินเชื่อใหม่ โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำดทั่วไปและเป็นเงื่อนไขปกติของกำรท�ำธุรกิจ

-  ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันและมำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
ตำมข้อบังคับของธนำคำร กำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันของธนำคำรจะต้องผ่ำนขั้นตอนในกำรพิจำรณำอนุมัติตำมนโยบำย ระเบียบ
ปฏิบัติของธนำคำร รวมทั้งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์และกำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรธนำคำร โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่เข้ำร่วมพิจำรณำอนุมัติในเรื่องดังกล่ำว

- แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของธนำคำร เป็นรำยกำรซ่ึงเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจทั่วไป โดยทุกรำยกำรได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในกำรอนุมัติตำมที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง มีควำมเป็นไปได้ว่ำกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกันในอนำคตจะยังคงเกิดขึ้นตำมกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร  ซึ่งธนำคำรได้มีกำรก�ำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรอนุมัติ
และทบทวนรำยกำรอย่ำงชัดเจนไว้แล้ว

4. กำรควบคุมภำยใน
 ธนำคำรจัดโครงสร้ำง วำงนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพื่อ
ให้ธุรกิจของธนำคำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี นอกจำกนี้  ธนำคำรมีกำรตรวจสอบและติดตำมประเมิน
ควำมเพียงพอ ประสิทธิผลและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง

• องค์กรและสภำพแวดล้อม
ธนำคำรมีกำรจัดองค์กรโดยค�ำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่เหมำะสมเพื่อให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  รวมทั้ง
ระบบควบคุมติดตำมและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีกำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ให้เป็นไปตำมหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจและมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม  ธนำคำรมีกำรจัด
ท�ำแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะกลำงเพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนระดับบริหำรทั้ง
องค์กรได้ทรำบและน�ำไปด�ำเนินกำรให้บรรลุแผนและเป้ำหมำยที่วำงไว้

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก  คณะกรรมกำรธนำคำรแต่งตั้งคณะ
กรรมกำร Board Risk Committee และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อก�ำหนดบทบำท หน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก�ำหนดไว้  งำนบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำยและระเบียบงำนต่ำงๆ ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมและติดตำม
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยงของพนักงำนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง

• กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
ธนำคำรมีกำรก�ำหนดและทบทวนขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี และอ�ำนำจกำรอนุมัติวงเงินของผู้บริหำรแต่ละระดับ รวมทั้งมีกำรแบ่งแยก
หน้ำที่ระหว่ำงผู้บริหำรระดับต่ำงๆ อย่ำงชัดเจนเป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่วงดุลอ�ำนำจกำรบริหำร (Check and Balance)  โดยจัดท�ำ
เป็นระเบียบงำนท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรและมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ 

ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติในกำรให้สินเชื่อแก่หรือลงทุนในกิจกำรที่ธนำคำร ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหำรระดับสูงของ
ธนำคำร รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่มีกำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำทุกครั้ง ส่วนธุรกรรมกำรขำย ให้เช่ำ  
รับซ้ือ หรือเช่ำทรัพย์สินใดๆ กับกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจจัดกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยท่ีธนำคำรก�ำหนด

นอกจำกนี้ ธนำคำรมีงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำนท�ำหน้ำที่ติดตำมควบคุมกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎ
ระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนำคำร  และมีงำนตรวจสอบภำยในซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมหลักกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ดี

• ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
ธนำคำรใช้นโยบำยและวิธีกำรทำงกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปและเหมำะสมกับธุรกิจของธนำคำร มี
กำรพัฒนำจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ และระบบฐำนข้อมูลอื่นๆอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ได้อย่ำง
เพียงพอและทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีระเบียบเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมเอกสำรส�ำคัญด้วยอิเล็กโทรนิกส์เพื่อใช้ใน
กำรติดตำมและจัดเก็บเอกสำรส�ำคัญต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสมและรัดกุม  ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรสื่อสำรนโยบำยระเบียบปฏิบัติงำนไปยัง
พนักงำนท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ

• ระบบกำรก�ำกับและติดตำม
ธนำคำรมีระบบกำรก�ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมำยและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนระบบกำรควบคุมภำยในที่ธนำคำรก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรจัดท�ำแผนงำนประจ�ำปี ซึ่งจะมีกำรทบทวนเป็น 
ระยะๆ เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบจะก�ำกับดูแลให้มีกำรปฎิบัติ ปรับปรุงแก้ไข หรือกำรด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจน 
ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรหรือกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะนั้น
ให้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจ

ง.  การประชุมคณะกรรมการ 
ธนำคำรมีกำรก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงน้อยหน่ึงครั้ง
ในทุกๆ ไตรมำส มีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมเพื่อทรำบและเพื่อพิจำรณำอย่ำงชัดเจน  และอำจจัดให้มีกำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิม
เติมตำมควำมเหมำะสม โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธนำคำรจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบต่ำงๆ ไปยังคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำ 
ศึกษำวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอและจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้จดบันทึก
กำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อพร้อมส�ำหรับให้คณะ
กรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2560 ธนำคำรได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรรวมจ�ำนวน 12 ครั้ง 
(รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร”) 

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนำคำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลกำรปฏิบัติ
งำน ปัญหำและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่ำงๆ อันจะน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งข้ึน โดยแบบประเมินผลกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยโดยประเมินแบบรำยคณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชุม
คณะกรรมกำร 4) กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร 5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ 6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและผู้บริหำร และ
ประเมินแบบรำยบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
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และ 3) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธนำคำรท�ำหน้ำที่รวบรวมผลประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเสนอต่อประธำนกรรมกำร เพื่อพิจำรณำทบทวนแนวปฏิบัติเป็นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรต่อไป

รวมท้ังธนำคำรยังจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
พิจำรณำเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicator) ที่ก�ำหนดตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยในแต่ละปี โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรธนำคำรท�ำหน้ำที่รวบรวมผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเสนอต่อ
ประธำนกรรมกำรต่อไป

ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรธนำคำรมีนโยบำยให้เปิดเผยจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมหลักเกณฑ์ที่พระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีอัตรำที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับ
ระดับค่ำตอบแทนของสถำบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

• ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ธนำคำรก�ำหนดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้ในข้อบังคับของธนำคำรอย่ำงกว้ำงๆ เพื่อให้มีควำมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยน
ได้ตำมผลกำรด�ำเนินงำนและเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์  โดยก�ำหนดให้กรรมกำรของธนำคำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกธนำคำรใน
รูปของเงินรำงวัล เบ้ียประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำอนุมัติ โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำ
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนหรือลูกจ้ำงของธนำคำรซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในอันที่จะ
ได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของธนำคำร

คณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับกำรสร้ำงผลตอบแทนระยะยำวให้
กับธนำคำรและผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เช่น ควำมสอดคล้องกับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้   ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2560 เม่ือวันที่ 12 เมษำยน 2560 ได้อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร
ชุดย่อยประจ�ำปี 2560 โดยอัตรำค่ำตอบแทนรำยละเอียดดังน้ี

1. ค่ำเบ้ียประชุมและค่ำรับรองคณะกรรมกำร

ค่าตอบแทนกรรมการ  (ต�าแหน่ง) ปี 2560

ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)

1. ค่ำเบี้ยประชุม

•  ประธำนกรรมกำร 71,500 บาทต่อคน 58,500 บำทต่อคน

•  รองประธำนกรรมกำร 48,400 บาทต่อคน 39,600 บำทต่อคน

•  กรรมกำร 24,000 บาทต่อคน 20,000 บำทต่อคน

2. ค่ำรับรอง

• ประธำนกรรมกำร 70,000 บาทต่อคน -

ทั้งนี้ กรรมกำรจะเป็นผู้เสียภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้น
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2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย โดยกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ให้เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ของ
ธนำคำร ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเป็นค่ำเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือน มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ  (ต�าแหน่ง) ปี 2560

ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ประธำน 39,600 บาทต่อคน 32,400 บำทต่อคน

• กรรมกำร 22,000 บาทต่อคน 18,000 บำทต่อคน

2. คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ

• ประธำน 28,600 บาทต่อคน 23,400 บำทต่อคน

• กรรมกำร 22,000 บาทต่อคน 18,000 บำทต่อคน

ทั้งนี้ กรรมกำรจะเป็นผู้เสียภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

• กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มจำกกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นตำมท่ี 
คณะกรรมกำรเห็นสมควรก�ำหนด

• คณะกรรมกำรอำจแต่งต้ังบุคคลใดมำเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำร เพื่อช่วยเหลือให้ควำมคิดเห็นในกิจกำรงำนของธนำคำร  โดย
ก�ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เห็นสมควร

• คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เปิดเผยจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมหลักเกณฑ์พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ�ำกัด และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรได้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและศึกษำ
ดูงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำวิสัยทัศน์ให้กว้ำงไกล โดยกรรมกำรธนำคำรส่วนใหญ่ ได้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้แก่ 
หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) ทั้งนี้ รำยละเอียด
กำรฝึกอบรมของกรรมกำรแต่ละคนได้แสดงไว้ที่ประวัติคณะกรรมกำรธนำคำร

ส�ำหรับในปี 2560 มีกรรมกำรใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร จ�ำนวน 1 คน ท้ังนี้ ธนำคำรจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ
โดยมีกำรแนะน�ำภำพรวมกำรด�ำเนินงำนของธนำคำร แผนธุรกิจ แผนงำนประจ�ำปี พร้อมท้ังได้ส่งมอบคู่มือกรรมกำรเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี ซึ่งมีหัวข้อต่ำงๆ ได้แก่ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ “กรรมกำร“ และ “คณะกรรมกำร” รวมท้ัง
รวบรวมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่กรรมกำรควรทรำบในฐำนะกำรเป็นกรรมกำร

ซ. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ธนำคำรได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงมอบหมำยให้หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
จัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อสรรหำและเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำรระดับสูงและพัฒนำผู้ที่มีศักยภำพที่จะสืบทอดต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในกำรบริหำรงำนและด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งท่ีสำมำรถสืบทอดต�ำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลำท่ีก�ำหนด
โดยมีขั้นตอนส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร เพื่อผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร และคณะกรรมกำรธนำคำร ดังนี้
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 1. ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกิจกำรธนำคำรในแต่ละสำยงำน
 2. ก�ำหนดคุณสมบัติท่ีต้องกำรของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
 3. ก�ำหนดและวำงตัวผู้บริหำรในแต่ละสำยงำนที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรสืบทอดต�ำแหน่งได้ทันทีหรือภำยใน 1 ปี
 4. ก�ำหนดและวำงตัวผู้บริหำรในแต่ละสำยงำนที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรสืบทอดต�ำแหน่งได้ภำยในระยะมำกกว่ำ 1 ปี

ขึ้นไป
 5. ก�ำหนดและวำงตัวพนักงำนและผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ท่ีมีศักยภำพสูงเป็นพิเศษท่ีมีโอกำสเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งในโอกำสต่อไป
 6. วำงแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรที่ได้รับกำรก�ำหนดและวำงตัวและด�ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนที่ได้วำงไว้ เพื่อเตรียมควำมพร้อม
 7. ทบทวนและจัดท�ำแผนประจ�ำปีเพื่อเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ

คณะกรรมกำรธนำคำร

ฌ. องค์กรและบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีพนักงำนท้ังส้ินจ�ำนวน 2,642 คน โดยเป็นพนักงำนที่ประจ�ำอยู่สำขำจ�ำนวน 740 คน และพนักงำน
ที่ปฏิบัติงำนท่ีส�ำนักงำนใหญ่ จ�ำนวน 1,902 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักๆ ดังนี้ 

 1. กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 1  คน
 2. ธุรกิจขนำดใหญ่ - บรรษัทธุรกิจและวำณิชธนกิจ 107  คน
 3. ธุรกิจขนำดใหญ่ - ธุรกิจบริหำรเงิน 69 คน
 4. ธนบดีธนกิจ 15 คน
 5. ธุรกิจรำยย่อย 1,241 คน
 6. พำณิชย์ธนกิจ 161 คน
 7. ธุรกรรมกำรเงิน 49 คน
 8. บริหำรควำมเสี่ยง       99 คน
 9. กำรเงิน 138 คน
 10. สำรสนเทศและปฏิบัติกำร 534 คน
 11. กฎหมำย 15 คน
 12. กลยุทธ์ 39 คน
 13. ทรัพยำกรบุคคล 50 คน
 14. ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 11 คน
 15. สื่อสำรองค์กร 23 คน
 16.  ตรวจสอบภำยใน 53 คน
 17.  ก�ำกับกำรปฏิบัติงำน 36 คน
 18.  ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 1 คน
  รวม 2,642 คน

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรจัดท�ำแผนบริหำรงำนบุคคล
ธนำคำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรสร้ำงผู้น�ำจำกบุคลำกรภำยใน เพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กร โดยวำงแผนพัฒนำบุคลำกรตำม Competency ในต�ำแหน่งส�ำคัญ (Competency Based Learning)  
ในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนสำขำ ธนำคำรได้มีกำรจัดท�ำ Training Roadmap ตำมแต่ละต�ำแหน่ง โดยมุ่งเน้นกำร
เพิ่มทักษะกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอย่ำงมืออำชีพให้แก่พนักงำนสำขำทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรงำนของ
ธุรกิจรำยย่อย  ธนำคำรได้สนับสนุนกำรพัฒนำของพนักงำนสำขำในหลำยๆ โครงกำร อำทิ Winning Wealth Management Program  
และ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของพนักงำนสำขำท่ีมีศักยภำพโดดเด่น (Branch Network Talent Development Program) เป็นต้น 
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ซึ่งด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี นอกจำกนี้ ธนำคำรยังให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรพัฒนำผู้น�ำโดยกำรจัดอบรมหลักสูตรภำวะผู้น�ำ  
(Leadership) ให้กับพนักงำนทุกระดับชั้นอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรเรียนรู้ในระบบ Learning Management  
System (LMS) ซึ่งสำมำรถเรียนผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือหรือเรียนผ่ำนเวบไซต์ที่บ้ำนได้ โดยเร่ิมจำกหลักสูตรพื้นฐำนส�ำคัญส�ำหรับ
พนักงำนทุกระดับชั้น นอกจำกน้ี ธนำคำรยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรภำยใต้แนวคิด A Better CIMB ตำมแนวทำงของ CIMB 
Group อีกด้วย

ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน
ธนำคำรจัดให้มีสวัสดิกำรส�ำหรับพนักงำน เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนเสียชีวิต  
กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี ห้องพยำบำลของธนำคำร สวัสดิกำรพนักงำนประเภทสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย สินเชื่อรถยนต์/
รถจักรยำนยนต์ สินเชื่อเพื่อกำรศึกษำ และสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถแข่งขันกับธนำคำรช้ันน�ำของประเทศและรักษำ
พนักงำนที่มีคุณภำพให้คงอยู่กับธนำคำรได้ ค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจ�ำท่ีธนำคำรจ่ำยให้แก่พนักงำนในปีบัญชีดังกล่ำวเป็น
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,104.44 ล้ำนบำท ธนำคำรยังคงมีแผนที่จะปรับปรุงสวัสดิกำรเพื่อพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อท�ำให้
ธนำคำรเป็นนำยจ้ำงที่ลูกจ้ำงเลือกและต้องกำรเข้ำร่วมท�ำงำนด้วย  

กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร
ในปี 2560 ธนำคำรได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงำนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 284 หลักสูตร ประกอบด้วยกำรฝึกอบรมภำยในธนำคำรจ�ำนวน  
151 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภำยนอกจ�ำนวน 133 หลักสูตร โดยมีจ�ำนวนพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,793 คนหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงำนท้ังหมด เมื่อค�ำนวนเป็นจ�ำนวนวันอบรมต่อพนักงำนเฉลี่ยเท่ำกับ 5 วันต่อคนต่อปี โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนเป็นจ�ำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 23.3 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ในปี 2560 ธนำคำรได้พัฒนำหลักสูตรและเพิ่มทักษะ
ด้ำนกำรขำยและกำรบริกำรขึ้นมำใหม่ เช่น หลักสูตร Lead Generator Skill Enhancement, Sale Process และ Customer  
Objection Handling and Service Recovery เป็นต้น  นอกจำกน้ี ธนำคำรได้ร่วมมือกับผู้บริหำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนสินเชื่อ
แบ่งปันประสบกำรณ์และถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกับสินเชื่อในหลักสูตร Credit 101 ตลอดจนร่วมมือกับสถำบัน Omega Performance 
(ประเทศไทย) ในกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรวิเครำะห์สินเช่ือตำมมำตรฐำนของ Omega

ในส่วนของหลักสูตรเกี่ยวกับ Leadership ธนำคำรมีกำรจัดอบรมให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดขึ้นภำยในธนำคำร ได้แก่ หลักสูตร 
Working as a High Performing Team, หลักสูตร 7 Habits for Highly Effective People เป็นต้น นอกจำกนี้ ธนำคำรยังสนับสนุน
ส่งพนักงำนที่มีศักยภำพสูงไปอบรมต่ำงประเทศร่วมกับพนักงำนจำกประเทศอื่นในกลุ่ม CIMB Group เช่น หลักสูตร Accelerated 
Universal Bankers (AUB) Programme รวมท้ังสนับสนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีแก่นักศึกษำเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำง
เครือข่ำยร่วมกับ CIMB Group อีกด้วย

ข้อมูลด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 2560 2559
ร้อยละ ร้อยละ

ลำป่วย 19.26 30.11

ลำหยุดจำกกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน 0.0 0.0

อื่นๆ 80.74 69.89

จ�ำนวนวันลำป่วยเฉลี่ยต่อพนักงำน (วัน/คน) 3.39 2.77

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน (รำย) 0 0
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นโยบำยสิทธิมนุษยชน
ธนำคำรได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนตำมหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนยึดหลักเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่มีกำรก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อำทิ ควำมแตกต่ำงในเรื่องถ่ินก�ำเนิดเช้ือชำติ เพศ อำยุ 
สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกำรไม่ร่วม เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนหน่วยงำนหรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
ธนำคำรไม่สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีกำรกระท�ำหรือกำรด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยธนำคำรมีนโยบำยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  
เช่นกำรไม่ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีลิขสิทธิ์ ฯลฯ แก่สำธำรณชนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์

นโยบำยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
เพื่อควบคุมและติดตำมดูแลกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงธนำคำรกับกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 
ธนำคำรจึงก�ำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร (รำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย) โดยให้กรรมกำรและ 
ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องต่อเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 7 วันท�ำกำร นับจำกวันส้ินสุด 
แต่ละไตรมำสและเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ำมี) ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะน�ำเสนอส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวต่อ
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำรนับจำกวันที่เลขำนุกำรบริษัทได้รับรำยงำนจำกกรรมกำร
และผู้บริหำรน้ัน

นโยบำยและแนวปฏิบัติ เรื่อง “กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน”
ธนำคำรได้แสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นโดยเข้ำร่วมใน “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต” 
และเพื่อให้ม่ันใจว่ำธนำคำรมีแนวปฏิบัติและข้อก�ำหนดท่ีเหมำะสมในกำรป้องกันคอร์รัปชั่น ธนำคำรได้จัดท�ำนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
เร่ือง กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับกำรรับรองเป็น“สมำชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต” จำกคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว
ธนำคำรยังคงมุ่งสร้ำงมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดยกำรสร้ำงกำรเติบโตของก�ำไรอย่ำงยั่งยืนและกำรรักษำควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงของธนำคำรในกำรท�ำธุรกิจด้ำนต่ำงๆ

ผู้ถือหุ้นของธนำคำร
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2560 ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

1 CIMB Bank Berhad 28,496,703,159 94.11 

2 Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore 760,756,147             2.51 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด       185,813,795             0.61 

4 นำยพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์        41,526,382             0.14 

5 กองทุนเปิด ไทยพำณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์        20,182,452             0.07 
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ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

6 นำยประวิตร พันธ์สำยเชื้อ        13,997,591             0.05 

7 นำยสมชำติ น�ำศรีเจริญสุข       13,384,881             0.04 

8 นำงจรูญลักษณ์ พำนิชชีวะ        11,761,750             0.04 

9 นำยสุรสิทธิ์ เกียรติยศสกุล        11,070,481             0.04 

10 กองทุนเปิด ไทยพำณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX        10,484,908             0.03 

 ผู้ถือหุ้นรำยอื่น      714,546,061             2.36 

 รวมจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 8,429 รำย   30,280,227,607         100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย จ�ำนวน 8,359 รำย 1,005,875,794 3.32

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว จ�ำนวน 70 รำย 29,274,351,813 96.68

 รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น     30,280,227,607 100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอ�ำนำจควบคุมกำรวำงแผนและทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญได้แก่ CIMB Bank 
Berhad ซึ่งถือหุ้นธนำคำรร้อยละ 94.11 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของธนำคำร

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร 
ธนำคำรมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรำไม่เกินกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ (หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล) 
จำกผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละรอบปี ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลจะเป็นไปตำมข้อบังคับของธนำคำรข้อ 43  ซึ่งระบุว่ำ “ห้ำมจ่ำย
เงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก�ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลเงินก�ำไร  
ส่วนท่ีเหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินส�ำรองต่ำงๆ ได้ตำมแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควร คณะกรรมกำรอำจจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้นและเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว  
ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท�ำภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก�ำหนด  
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณำค�ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” ส�ำหรับบริษัทย่อยของธนำคำร  
กำรจ่ำยเงินปันผลจะเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับเงินก�ำไรของบริษัทย่อย
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โครงสร้างการจัดการของธนาคาร

ก. คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำร 10 คน  ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำร

2. ดำโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ำ เม็ง รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรและประธำนส�ำรองในคณะกรรมกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

3. นำยมำริษ สมำรัมภ์/1 กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงวำทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมกำรอิสระ/ประธำนในคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

5. ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

6. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ กรรมกำร/กรรมกำรและประธำนส�ำรอง Board Risk Committee

7. นำงสำวเซรีน่ำ ตัน เหม่ ชเว็น กรรมกำร/กรรมกำร Board Risk Committee

8. ดำโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมกำร/ประธำน Board Risk Committee

9. นำยประเวช องอำจสิทธิกุล กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

10. นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

หมายเหตุ /1  ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร เมือ่วนัที่ 25 เมษายน 2560 มมีตแิตง่ตั้งนายมาริษ สมารัมภ์ ด�ารงต�าแหนง่ กรรมการอสิระ และประธาน 
    คณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายสคุนธ์ กาญจนหตัถกจิ โดยมผีลตัง้แตว่นัที่ 8 พฤษภาคม 2560

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมำยให้บุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของธนำคำรในฐำนะเป็นผู้แทนจำก 
CIMB Bank จ�ำนวน 2 คน คือ ดำโต๊ะ ลี ค็อก ควอน  และ นำงสำวเซรีน่ำ ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือช่ือแทนธนำคำรคือ นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ และ นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ โดยให้ลง
ลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร 
 1. คณะกรรมกำรธนำคำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงำนและลูกจ้ำงของธนำคำร  ก�ำหนดจ่ำยเงินบ�ำเหน็จรำงวัลและ

เงินชดเชยแก่พนักงำน หรือลูกจ้ำงของธนำคำร หรือบุคคลใดที่ท�ำกิจกำรให้ธนำคำร และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 2. คณะกรรมกำรธนำคำรมีอ�ำนำจตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็นและเหมำะสม เพื่อช่วยควบคุมดูแล 

กำรด�ำเนินกิจกำรของธนำคำรแทนคณะกรรมกำรธนำคำร รวมทั้งก�ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
 3. คณะกรรมกำรธนำคำรมอี�ำนำจแต่งต้ังบคุคลใดมำเป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำร  เพือ่ช่วยเหลอืให้ควำมคดิเหน็ในกจิกำรงำน 

ของธนำคำร และก�ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
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 4. คณะกรรมกำรธนำคำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
แทนคณะกรรมกำรธนำคำรก็ได้  

 5. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร  กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน แต่กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขำด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบพื้นฐำนของคณะกรรมกำรธนำคำร ได้แก่ กำรใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทำงธุรกิจในลักษณะที่เห็นโดย
สุจริตว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนำคำร และเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงกำร ข้อบังคับของธนำคำร  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
 1. ก�ำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรด�ำเนิน

กิจกำร ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของธนำคำร และก�ำกับติดตำมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรของธนำคำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 2. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร ตลอดจนสนับสนุนกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
เปิดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรได้

 3. สรรหำผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพท่ีหลำกหลำย ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ 
เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

 4. ทบทวนและอนุมัติงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนโดยพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำร
 5. มอบหมำยอ�ำนำจให้ผู้บริหำรสำมำรถด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  แต่หำกเป็นกรณีท่ีเป็นเรื่องส�ำคัญ มีผลกระทบสูง 

และเป็นเรื่องที่มิใช่ธุรกิจปกติของธนำคำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทุน กำรลงทุนในธุรกิจอื่น กำรควบรวมกิจกำร 
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยจ่ำยลงทุน หรือหำกเป็นเรื่องที่ต้องขอให้คณะกรรมกำรให้สัตยำบัน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผู้บริหำร
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหำกจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกับรำยกำรดังกล่ำว

 6. ก�ำหนดเรื่องที่ฝ่ำยจัดกำรจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร
 7. ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรถ่ำยทอดและดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยเป้ำหมำยต่ำงๆ ไปยังพนักงำน 

ทุกระดับขององค์กร
 8. ก�ำกับ ติดตำม ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนให้ธนำคำรด�ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดในสัญญำ 

ที่เกี่ยวข้อง
 9. ก�ำกับดูแลให้ธนำคำรมีระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 10. ด�ำเนินกำรให้ธนำคำรมีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์

ของธนำคำร  ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อป้องกันและขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ก�ำหนดนโยบำยและ 
วิธีกำรควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยในของธนำคำรไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้ง 
มีกำรประเมินผลและทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี

 11. ดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
 12. เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทในเครือให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน และดูแลให้มีกำรจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบจัดเก็บเอกสำรที่ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลได้ในภำยหลัง  

 13. จัดให้มีระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงว่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ รวมทั้งปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ   
เพ่ือให้คณะกรรมกำรธนำคำรสำมำรถติดตำมและปรับปรุงแก้ไขแผนงำนและกลยุทธ์ต่ำงๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม
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 14. ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรระดับสูงเพื่อพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จประจ�ำปี โดยค�ำนึง 
ถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำ

 15. พิจำรณำโครงสร้ำงและหลักเกณฑ์ของกำรจ่ำยเงินบ�ำเหน็จรำงวัลและเงินชดเชยแก่พนักงำน ลูกจ้ำง หรือบุคคลใดที่ท�ำกิจกำรให้
กับธนำคำร โดยจะเป็นผู้ท�ำกำรประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้ ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรน�ำเสนอ

 16. แต่งต้ังบุคคลใดมำเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรธนำคำร  หรือขอรับควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอก เพื่อช่วยเหลือให้
ควำมคิดเห็นในกิจกำรงำนของธนำคำรด้วยค่ำใช้จ่ำยของธนำคำร พร้อมทั้งก�ำหนดค่ำตอบแทนและบ�ำเหน็จตำมที่เห็นสมควร

 17. แต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำรแทนคณะกรรมกำรธนำคำรในด้ำน 
ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งก�ำหนดค่ำตอบแทนและบ�ำเหน็จให้ตำมที่เห็นสมควร คณะกรรมกำรชุดย่อยสำมำรถจัดจ้ำงที่
ปรึกษำท่ีเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำให้ควำมเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัดให้มีพนักงำนประจ�ำท�ำหน้ำที่ติดตำม หำข้อมูล ประสำนงำน 
เพ่ือสนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยด้วยค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรได้

 18. ดูแลให้ธนำคำรมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลำ
 19. แต่งตั้งเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรธนำคำร และช่วยให้คณะกรรมกำร

ธนำคำรและธนำคำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
 20. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยหรือกฎบัตรของคณะกรรมกำร 

และนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 21. จัดให้มีกำรควบคุมดูแลและทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิผลและมีควำมสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 22. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเป็นประจ�ำทุกปี

คณะกรรมกำรธนำคำรต้องพร้อมที่จะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง�ำใดๆ และพร้อมที่จะคัดค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้ง
หรือกรณีของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ หรือเสนอควำมเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตำมที่เห็นสมควร 
โดยยึดหลักกำรดังนี้

หลักความเพียงพอ
1) กระท�ำกำรท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนำคำร
2) กำรตัดสินใจน้ันได้กระท�ำอย่ำงระมัดระวัง และ
3) กำรตัดสินใจน้ันได้กระท�ำอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน

หลักความระมัดระวัง
1) ท�ำโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมกำรที่อยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนั้นจะพึงกระท�ำ
2) ท�ำโดยมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุท่ีน่ำสงสัยว่ำข้อมูลนั้นไม่น่ำเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง

หลักความซื่อตรง
1) กำรกระท�ำน้ันมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบ
2) กำรตัดสินใจโดยไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
3)  กำรไม่น�ำข้อมูลหรือโอกำสของธนำคำรไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
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การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ

เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของผู้ถือหุ้นในกำรเลือกตั้งบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของธนำคำร ธนำคำรมีกระบวนกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำรที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท�ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนจะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมี 
หลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนำคำรดังนี้
 1. โดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมกำรของธนำคำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12  คน โดยจ�ำนวนกรรมกำรไม่

น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
 2. ในกำรออกคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรของธนำคำร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับของ

ธนำคำรข้อ 16 คือ
 (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยถือว่ำหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 (2) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรำยบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตำมจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดที่จะต้องเลือกต้ังในครำวนั้นก็ได้ ทั้งน้ีตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำจะเป็นกำร
เลือกต้ังเป็นรำยบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ใช้กำรจับสลำกตำมวิธีที่ประธำนในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�ำหนด

 3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีออกจำกต�ำแหน่ง และ
ในปีต่อๆ  ไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

 4. กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้กรรมกำรที่คงเหลืออยู่เป็นผู้   สรรหำ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่ว่ำงลงจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรธนำคำรจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ 
3  ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

นอกจำกน้ี พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อ�ำนำจธนำคำรแห่งประเทศไทยสั่งกำรให้ธนำคำรพำณิชย์ถอดถอน
กรรมกำรหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ของประชำชนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของธนำคำรแห่งประเทศไทยออกจำกต�ำแหน่งได้และให้ธนำคำรแต่งตั้งบุคคลอื่นโดยควำมเห็นชอบจำกธนำคำร
แห่งประเทศไทยเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวแทน โดยให้ถือว่ำค�ำส่ังของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมกำรนี้
เป็นที่สิ้นสุด

ข. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 2. คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 3. คณะกรรมกำร Board Risk Committee 
 4. คณะกรรมกำรส�ำหรับธุรกรรมชำริอะฮ์
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นำยมำริษ สมำรัมภ์    กรรมกำรอิสระ                                              เป็น ประธำน

2.  ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม กรรมกำรอิสระ                                              เป็น กรรมกำร

3.  นำยประเวช องอำจสิทธิกุล กรรมกำรอิสระ                                              เป็น กรรมกำร

4.  นำงสำวสิริพร สนั่นไพเรำะ ผู้บริหำรสูงสุดตรวจสอบภำยใน                    เป็น เลขำนุกำรเกี่ยวกับ  
 งำนตรวจสอบภำยใน

5.  นำยเศรษฐจักร ลียำกำศ ผู้บริหำรสูงสุดก�ำกับกำรปฏิบัติงำน          เป็น เลขำนุกำรเกี่ยวกับ   
 งำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน

 

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ช่วยคณะกรรมกำรธนำคำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยทั้งในด้ำนบัญชี หลักปฏิบัติในกำรรำยงำนต่ำงๆ  และหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และหลักปฏิบัติในกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือพิจำรณำว่ำมีประสิทธิผลหรือไม่โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดละหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ข้อก�ำหนดส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วย

 2. สอบทำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
 3. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีภำยนอกที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรธนำคำรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอบทำน

ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีภำยนอก
 4. สอบทำนประสิทธิผลของงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง
 5. สอบทำนประเด็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ตำมที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลของทำงกำรตรวจพบ และดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำร

แก้ไขอย่ำงเหมำะสมและรวดเร็วจำกฝ่ำยจัดกำร
 6. สอบทำนให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของกิจกำรภำยในกลุ่มธนำคำร 

ซีไอเอ็มบี ไทย
 7. สอบทำนรำยกำรที่ท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซ่ึงเสนอโดยฝ่ำยจัดกำรอันอำจเกิดขึ้นภำยในกลุ่มธนำคำรก่อนน�ำเสนอ 

คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อทรำบเป็นระยะๆ 
 8. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อทรำบเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรแก้ไขหรือกำรปรับปรุงประเด็นต่ำงๆ หำกคณะกรรมกำรตรวจ

สอบพิจำรณำแล้วว่ำอำจมีรำยกำรที่มีกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีกำรทุจริตกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบปกติ จุดอ่อนส�ำคัญด้ำนกำรควบคุมภำยใน หรือกำรฝ่ำฝืนข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรธนำคำรหรือ 
ฝ่ำยจัดกำรไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำก�ำหนด กรรมกำรตรวจสอบ
คนหนึ่งคนใดต้องรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 9. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีของธนำคำร โดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ลงนำม รำยงำนนี้จะต้องมีข้อมูลอย่ำงน้อยตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด

 10. ก�ำหนดขอบเขตบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชำญภำยนอกในกำรให้บริกำรค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเพื่อท�ำหน้ำท่ีในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกมี) เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้ง

 11. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบำยภำยในของธนำคำรท่ีเกี่ยวกับกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลไม่ได้ก�ำหนด
ให้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร
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 12. อนุมัติรำยงำนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนด

 13. อนุมัติกฎบัตรของงำนตรวจสอบภำยในและงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน
 14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 15. ปฏิบัติภำรกิจอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนำคำร

2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย

1. นำงวำทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมกำรอิสระ เป็น  ประธำน

2.  ดำโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ำ เม็ง รองประธำนกรรมกำร เป็น  กรรมกำร
 และประธำนส�ำรอง

3.  ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม กรรมกำรอิสระ เป็น  กรรมกำร

4.  นำงกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผูบ้รหิำรสงูสดุบรหิำรทรพัยำกรบคุคล เป็น  เลขำนุกำร

       

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ด้ำนสรรหำ
 • ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ข้ึนไป) 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำอนุมัติ และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยหำกมีกำรร้องขอ
 • คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรอนุมัติ

1) กรรมกำรธนำคำร
2) กรรมกำรธนำคำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย
3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป

 • ดูแลให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ 

 • เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ�ำปีของธนำคำร
 • พิจำรณำกำรแต่งตั้งและค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในเครือของธนำคำรและเสนอให้คณะกรรมกำรของบริษัทในเครือเป็นผู้

พิจำรณำอนุมัติ
 2. ด้ำนก�ำหนดค่ำตอบแทน
 • ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมกำรและ

ผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป) โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรพิจำรณำอนุมัติ และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยหำกมีกำรร้องขอ (ค่ำตอบแทนและนโยบำยเรื่องผล
ประโยชน์และสวัสดิกำรต้องครอบคลุมในทุกด้ำนที่เกี่ยวกับค่ำตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่ำตอบแทนกรรมกำร เงินเดือน เงินช่วยเหลือ 
โบนัส และทำงเลือกและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 • ดูแลให้กรรมกำร และผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป) ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยนั้น
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 • ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป) เพื่อพิจำรณำ
ปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกำรเพิ่ม
มูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลด้วย

 • เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ  รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำย กำรด�ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของธนำคำรด้วย

 • ทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนักงำนธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และ
นโยบำยของ CIMB Group

 • พิจำรณำและเสนอกรอบกำรปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของกลุ่มธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้คณะกรรมกำรธนำคำร
พิจำรณำอนุมัติ

 • อนุมัติกำรปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิกำรพนักงำนที่มีค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 
 3. ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 • ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของธนำคำร ส�ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของธนำคำร เพื่อให้เป็น

ไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ

 • อนุมัติแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรธนำคำรรับ
ทรำบเป็นประจ�ำทุกปี  เพื่อส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของธนำคำร

 4. พิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร     

3.  คณะกรรมการ Board Risk Committee
 คณะกรรมกำร Board Risk Committee ประกอบด้วย

1. ดำโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมกำร เป็น ประธำน

2. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ กรรมกำร เป็น กรรมกำร
 และประธำนส�ำรอง

3. นำงสำวเซรีน่ำ ตัน เหม่ ชเว็น กรรมกำร เป็น กรรมกำร

4. นำยอำทิตย์ มำสถิรกุล ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง เป็น เลขำนุกำร

      
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 1.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนควำมเสี่ยงชุดต่ำงๆ  และก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมัติเปลี่ยนแปลง

กรรมกำรและแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ ดังน้ี
  1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  1.2 คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
  1.3 คณะกรรมกำร Thailand Underwriting Committee
  1.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเช่ือ
  1.5 คณะกรรมกำรด้ำนควำมเสี่ยงชุดอื่นๆ  ที่ได้รับกำรแต่งตั้งและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร Board Risk Committee
 2. อนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ กรอบ/นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพดำนควำมเสี่ยงและ Management Action Trigger (MATs) 

ของควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ  เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  
ของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ดังนี้
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กรอบ/นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพดำนควำมเสี่ยงและ MATs ของธนำคำร
  2.1 อนุมัติกรอบ/นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ หรือกำรปรับปรุงกรอบ/นโยบำยฯที่อำจส่งผลกระทบท�ำให้ระดับควำมเส่ียง 

  เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่งหน่วยงำนรำชกำรอนุญำตให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำรอนุมัติได้
  2.2 อนุมัติเพดำนควำมเสี่ยงและ MATs ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงำนรำชกำรอนุญำตให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำก 

  คณะกรรมกำรธนำคำรอนุมัติได้
กรอบ/นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพดำนควำมเสี่ยงและ MATs ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

  2.3 ให้ควำมเห็นชอบกรอบ/นโยบำยบริหำรควำมเส่ียงใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจ�ำเป็นต้องมี หรือกำรปรับปรุงกรอบ/ 
  นโยบำยฯ ที่อำจส่งผลกระทบท�ำให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
  ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

  2.4 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพดำนควำมเส่ียงและ MATs ต่ำงๆ  ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท 
  ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

 3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกประเภทและกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ดังนี้
   3.1 ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบ/นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบำยและกลยุทธ์  

  อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องว่ำมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมที่ก�ำหนด
   3.2 พิจำรณำอนุมัติ Risk Posture และสถำนกำรณ์ สมมติฐำนเพื่อใช้ในกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing)
 4.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด้ำนควำมเสี่ยงชุดต่ำงๆ  รวมถึงแต่ไม่

จ�ำกัดเพียง
  บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะขำยผลิตภัณฑ์
      อนุมัติบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของธนำคำร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทำงกำรเงินของธนำคำร) ก่อนเริ่มขำยผลิตภัณฑ์ หรือให้ควำมเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ก่อน
น�ำเสนอเพ่ือขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

 5.  ก�ำหนดแนวทำงด้ำนกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมกำรด้ำนควำมเสี่ยงชุดต่ำงๆ 
 6.  ดูแลให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกร ระบบงำน รวมถึงเครื่องมือวัดควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ส�ำหรับกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนกำร
สร้ำงวัฒนธรรมในกำรตระหนักถึงควำมเสี่ยงและวินัยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร

 7. แต่งตั้งที่ปรึกษำภำยนอกเพ่ือทบทวนและให้ค�ำปรึกษำเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่คณะกรรมกำร Board Risk Committee ตำม 
      ควำมจ�ำเป็น 
 8. อนุมัติและก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร
  8.1 กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง และ
  8.2 กำรควบคุมภำยในเก่ียวกับกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง
ครอบคลุมถึง: บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (ตำมควำมเหมำะสม)

4.  คณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำม ซ่ึงมิได้เป็นพนักงำนของธนำคำร และ/หรือ มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งในธนำคำรอื่นใด 

1. รศ.ดร. อิสมำแอ อำลี 

2. ผศ.ดร. มะรอนิง สำแลมิง
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อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ  ในกำรประกอบกิจกำรกำรให้บริกำรหรือธุรกรรมทำงกำรเงินตำมหลักชำริอะฮ์ (Shariah Business) 

ผ่ำนธนำคำรและบริษัทในเครือ
 2. ให้ควำมเห็นและน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรธนำคำร และ/หรือ คณะกรรมกำรย่อยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของธนำคำร

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2560 รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ครั้ง

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

(1)
คณะกรรมการ

ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับ

ดูแลกิจการ

(4) 
คณะกรรมการ 

Board 
Risk Committee*

1. นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช 12/12 - - -

2. ดำโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ำ เม็ง 11/12 - 11/11 -

3. นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ 3/3 4/6 - -

นำยมำริษ สมำรัมภ์ /1 8/8 10/10 - -

4. นำงวำทนันทน์ พีเทอร์สิค 8/12 - 7/11 -

5. ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม 12/12 16/16 11/11 -

6. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ 10/12 - - 8/11

7. นำงสำวเซรีน่ำ ตัน เหม่ ชเว็น 11/12 - - 8/11

8. ดำโต๊ะ ลี ค็อก ควอน 9/12 - - 9/11

9. นำยประเวช องอำจสิทธิกุล 12/12 16/16 -

10. นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ 12/12 - - 9/11

หมายเหตุ /1  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติแตง่ตั้งนายมาริษ สมารัมภ ์ ด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระและประธาน 
    คณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายสคุนธ์ กาญจนหตัถกจิ โดยมผีลตัง้แตว่นัที่ 8 พฤษภาคม 2560

ค. คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

 1. กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็น ประธำน

 2. ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจบริหำรเงิน เป็น รองประธำน

 3. ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง เป็น กรรมกำร

 4. ผู้บริหำรสูงสุดกำรเงิน เป็น กรรมกำร

 5. ผู้บริหำรสูงสุดธุรกรรมกำรเงิน เป็น กรรมกำร

 6. ผู้บริหำรสูงสุดสำรสนเทศและปฏิบัติกำร เป็น กรรมกำร

 7. ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวำณิชธนกิจ เป็น กรรมกำร

 8. ผู้บริหำรสูงสุดพำณิชย์ธนกิจ เป็น กรรมกำร

 9. ผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจรำยย่อย เป็น กรรมกำร
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 10. ผู้บริหำรสูงสุดทรัพยำกรบุคคล เป็น กรรมกำร

 11. ผู้บริหำรสูงสุดสื่อสำรองค์กร เป็น กรรมกำร

12. ผู้บริหำรสูงสุดกลยุทธ์ เป็น กรรมกำร

13. ผู้บริหำรสูงสุดก�ำกับกำรปฏิบัติงำน เป็น กรรมกำร

14. ผู้บริหำรสูงสุดธนบดีธนกิจ เป็น กรรมกำร

15. เลขำนุกำรบริษัท เป็น เลขำนุกำร

ผู้เข้ำร่วมประชุม
ผู้บริหำรสูงสุดตรวจสอบภำยใน
  
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ให้ค�ำปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 2. ควบคุมดูแลและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของธนำคำร
 3. ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของธนำคำร 
 4. พิจำรณำแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนและงบประมำณของธนำคำร
 5. ก�ำหนดกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงสำยงำนและกำรท�ำงำนระหว่ำงประเทศ
 6. พิจำรณำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญอย่ำงรัดกุม
 7. อนุมัติอ�ำนำจอนุมัติเฉพำะในกำรด�ำเนินกำรภำยในของสำยงำนต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวกับควำมเสี่ยง 
 8. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบำยภำยในของธนำคำรท่ีเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร/กำรปฏิบัติกำร/เรื่องอื่นๆ ที ่

หน่วยงำนก�ำกับดูแลไม่ได้ก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร
 9. พิจำรณำอนุมัติกำรทบทวนกำรปรับปรุงอ�ำนำจอนุมัติและนโยบำยของธนำคำรที่มีผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
 10. อนุมัติกำรแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร อ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรตลำดเพื่อกำรสื่อสำร และ

คณะกรรมกำรธุรกิจรำยย่อย
 11. มีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำตัดสินประเด็นปัญหำที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเงินในโครงกำร 1Platform 
 12. ทบทวนให้ควำมเห็นพิจำรณำและอนุมัติตั้งส�ำรองตำมกฎหมำยเพื่อรองรับควำมเสียหำยจำกกรณีที่ธนำคำร/ผู้บริหำรถูกฟ้องร้อง

ตำมท่ีน�ำเสนอโดยหน่วยงำนกฎหมำย 
 13. อนุมัติค่ำธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์กำรลงทุนหรือกำรแนะน�ำลูกค้ำท่ีผ่ำนช่องทำงสำยงำนธุรกิจรำยย่อย ส�ำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ของ

บุคคลที่ 3 และไม่ใช่รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ได้เคยอนุมัติแล้ว 

 14. อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ท่ีไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้เคยอนุมัติแล้ว
 15. อนุมัติกำรแต่งตั้งตัวแทนประกันภัยของธนำคำร
 16. เรื่องอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ครอบคลุมถึง กลุ่มธุรกิจของธนำคำร :

การสรรหาผู้บริหาร

ในรอบปี 2560 ธนำคำรได้มีกำรสรรหำผู้บริหำรของธนำคำรเพื่อบรรจุในต�ำแหน่งงำนท่ีว่ำงลงโดยได้มีกำรสรรหำผู้มีควำมรู ้  
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญ และทักษะเฉพำะด้ำนตรงตำมต�ำแหน่งงำน และควำมรับผิดชอบ อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ท่ีมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของธนำคำร ในกำรสรรหำผู้บริหำรดังกล่ำว ธนำคำรมีกระบวนกำรสัมภำษณ์ แล้วจึง
เสนอชื่อเข้ำสู่กระบวนกำรในกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูงต่อไป
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561  ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร มีดังนี้

 1. นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 2. นำยสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจบริหำรเงิน

 3.  นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจรำยย่อย

 4.  นำยอำทิตย์ มำสถิรกุล ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง

 5. นำยพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวำณิชธนกิจ

 6. นำงบุษกร  พุทธินันทน์ ผู้บริหำรสูงสุดสำรสนเทศและปฏิบัติกำร

 7. นำงวรีมน นิยมไทย ผู้บริหำรสูงสุดพำณิชย์ธนกิจ

 8. นำงสำวสิริพร สนั่นไพเรำะ ผู้บริหำรสูงสุดตรวจสอบภำยใน

 9. นำงกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหำรสูงสุดทรัพยำกรบุคคล

10. นำยเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหำรสูงสุดกำรเงิน

11. นำยตัน คีท จิน ผู้บริหำรสูงสุดกลยุทธ์

12. นำยประภำส  ทองสุข ผู้บริหำรสูงสุดสื่อสำรองค์กร

13. นำยอำคำช รัทเก้ ผู้บริหำรสูงสุดธุรกรรมกำรเงิน

14. นำยจิตติวัฒน์ กันธมำลำ ผู้บริหำรสูงสุดธนบดีธนกิจ

15. นำยเศรษฐจักร ลียำกำศ ผู้บริหำรสูงสุดก�ำกับกำรปฏิบัติงำนและรักษำกำรผู้บริหำรสูงสุด
ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 
ผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 ของ
ธนำคำร ตำมเกณฑ์นิยำมผู้บริหำรท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำนก.ล.ต.)  
มีจ�ำนวน 14 คน ดังนี้

 1.  นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 2.  นำยสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจบริหำรเงิน

 3.  นำยอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจรำยย่อย

 4.  นำยอำทิตย์ มำสถิรกุล ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง

 5.  นำยพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่และผู้บริหำรสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวำณิชธนกิจ

 6.  นำงบุษกร พุทธินันทน์ ผู้บริหำรสูงสุดสำรสนเทศและปฏิบัติกำร

 7.  นำงวรีมน นิยมไทย ผู้บริหำรสูงสุดพำณิชย์ธนกิจ

 8.  นำงสำวสิริพร สนั่นไพเรำะ ผู้บริหำรสูงสุดตรวจสอบภำยใน

 9.  นำงกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรทรัพยำกรบุคคล

 10.  นำยเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหำรสูงสุดกำรเงิน

 11.  นำยตัน คีท จิน ผู้บริหำรสูงสุดกลยุทธ์

 12.  นำยประภำส  ทองสุข ผู้บริหำรสูงสุดสื่อสำรองค์กร

 13.  นำยอำคำช รัทเก้ ผู้บริหำรสูงสุดธุรกรรมกำรเงิน

 14.  นำยเพำ จำตกำนนท์ รองผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจบริหำรเงิน
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กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นกรรมกำรบริหำรโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมที่คณะกรรมกำรเห็น
สมควรโดยรวมถึงอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. ด�ำเนินงำนของธนำคำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรธนำคำรก�ำหนด
 2. ติดตำมและรำยงำนสภำวะธุรกิจ ฐำนะของธนำคำร เสนอแนะทำงเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพตลำด
 3. พิจำรณำและกลั่นกรองกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ รวมทั้งมีอ�ำนำจอนุมัติตำมระเบียบที่ก�ำหนด
 4. ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ  ของธนำคำร อำทิ กำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน งำนปฏิบัติกำร 

และงำนทรัพยำกรบุคคล
 5. เป็นตัวแทนธนำคำร ตลอดจนมีอ�ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆ  
 6. ดูแลให้กำรสื่อสำรกับสำธำรณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และพนักงำนเป็นไปในทำงเสริมสร้ำงช่ือเสียงและภำพพจน์ที่ดีของธนำคำร
 7. พิจำรณำเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
 8. น�ำกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลมำใช้อย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในรำยงำนนี้ จะให้รำยละเอียดขององค์ประกอบของนโยบำยค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนท่ีธนำคำรจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร
แต่ละคน โดยในปี 2560 ธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประกอบด้วยค่ำเบี้ยประชุมและค่ำรับรองในฐำนะกรรมกำรธนำคำร 
และค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 12,216,000 บำท (ปี 2559: 12,142,400 บำท) 
มีรำยละเอียด ดังนี้

1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรธนำคำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400,400 บำท (ปี 2559: 7,272,400 บำท)

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 2,014,800 บำท (ปี 2559: 2,057,600 บำท)

3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ จ�ำนวน 1,431,000 บำท (ปี 2559: 1,359,200 บำท)

และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร Board Risk Committee จ�ำนวน 1,369,800 บำท (ปี 2559: 1,453,200 บำท)
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หน่วย: บำท

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง ธนาคาร ตรวจสอบ

ก�าหนดค่าตอบแทน  
สรรหา และการก�ากับ 

ดูแลกิจการ
Board Risk 
Committee

1. นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำร 2,400,000 - - -

2. ดำโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ำ เม็ง รองประธำนกรรมกำร 1,016,400 - 462,000 -

3. นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ กรรมกำรอิสระ 156,000 288,000 - -

4. นำยมำริษ สมำรัมภ์ กรรมกำรอิสระ 352,000 640,800

5. นำงวำทนันทน์  พีเทอร์สิค กรรมกำรอิสระ 448,000 507,000 -

6. ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม กรรมกำรอิสระ 528,000 534,000 462,000 -

7. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ กรรมกำร 488,000 - - 408,000

8. นำงสำวเซรีน่ำ ตัน เหม่ ชเว็น กรรมกำร  488,000 - - 408,000

9. ดำโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมกำร  468,000   - - 553,800

10. นำยประเวช องอำจสิทธิกุล กรรมกำรอิสระ     528,000 552,000 - -

11. นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/1 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

528,000 - - -

รวมค่ำตอบแทน 7,400,400 2,014,800 1,431,000 1,369,800

หมายเหตุ /1  กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารแจง้ว่าไมข่อรับค่าตอบแทนในกรณทีีเ่ป น็กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย

 
ข.  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง   
คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของฝ่ำยจัดกำรเพื่อพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จประจ�ำปีโดย
ค�ำนึงถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยำวมำประกอบกำร
พิจำรณำประเมินผลเงินบ�ำเหน็จรำงวัลและเงินชดเชยแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของธนำคำรหรือบุคคลใดท่ีท�ำกิจกำรให้กับธนำคำร โดย
คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำโครงสร้ำงและหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรจ่ำย โดยจ่ำยให้แก่ผู้ท�ำกำรประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้ตำมท่ี
ฝ่ำยจัดกำรน�ำเสนอ  ในปี 2560 ธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนของผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือ 
ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำและผู้บริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงินจ�ำนวน  14  คน ตำมนิยำมผู้บริหำรของส�ำนักงำนก.ล.ต. รวมเป็น 
เงินทั้งสิ้น 113.32 ล้ำนบำทและจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปจ�ำนวน 48 คนตำมนิยำมผู้บริหำร
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269.67 ล้ำนบำท
 
(2) ค่ำตอบแทนอื่น
ในปี 2560 ธนำคำรได้สมทบเงินเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ข้ึนไปหรือผู้ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่ำและผู้บริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน จ�ำนวน 14 คนตำมนิยำมผู้บริหำรของส�ำนักงำนก.ล.ต. รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.56 ล้ำนบำท 
และสมทบเงินเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปจ�ำนวน 48 คนตำมนิยำมผู้บริหำรของธนำคำร 
แห่งประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.99 ล้ำนบำท
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1 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายจักรมณฑ์ 
ผาสุกวนิช

อายุ 70 ปี

ประธำนกรรมกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 เมษำยน 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต California State University, 
Northridge, U.S.A.

เศรษฐศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประกำศนียบัตรนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 12

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 39

ประวัติการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

หลักสูตร Financial Institutions Governance 
Program (FGP) (ปี 2554)

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
(AACP) (ปี 2553) 

Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553)

Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551)  

Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551)

Director Certification Program (DCP) (ปี 2549)  

Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549)

Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547) 

Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง 1 หุ้น

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บมจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ส   
2558 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน  นำยกสมำคม สมำคมสโมสรนักลงทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 – 2558 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
2556 – 2557 ประธำนกรรมกำร บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2556 – 2557 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อัครำ รีซอร์สเซส
2554 – ส.ค. 2557 ประธำนกรรมกำร บมจ. ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย
2554 – 2558 กรรมกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
2554 – 2557 กรรมกำร ซีไอเอ็มบี เซำส์อีสท์ เอเชีย รีเสริซ
2552 – 2557 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ส
2552 – 2555 กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ
2549 – 2551  สมำชิก สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2547 – 2551 ปลัดกระทรวง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
2547 – 2549 เลขำธิกำร คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
2547 – 2560 กรรมกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5)
2546 – 2547 เลขำธิกำร คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
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2 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต 
แชบ เด๊า เม็ง

อายุ 66 ปี

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร และประธำนส�ำรองในคณะกรรมกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fellow of the Institute of Chartered Accountants
in England and Wales

Member of the Malaysian Institute of Accountants

ประวัติการอบรม

FIDE Core Programme  Module A (Bank) 
(13-16 มี.ค. 2560)

Bank Negara Malaysia Annual Report 2016/
Financial Stability & Payment Systems Report 
2016 Briefing (23 มี.ค. 2560)

Fintech: Opportunities for the Financial Services 
Industry in Malaysia (11 ก.ค. 2560)

Invest Malaysia 2560 – Malaysia At 60 Maximising 
Potential (25-26 ก.ค. 2560)

Asean@50 Conference (4 ส.ค. 2560)

FIDE Core Programme Module B (7 ส.ค. 2560)

CIMB Risk Workshop (10 ส.ค. 2560)

(BRC)1st Directors’ Regional Sharing Session
(17-18  ส.ค. 2560)

(NRC)1st Directors’ Regional Sharing Session
(17-18 ส.ค. 2560)

Talk Presentation on ESH Reporting (18 ก.ย. 2560)

Briefing on Companies Act  2559  for Diectors 
of CPAM & CPIAM  (19 ก.ย. 2560)

Khazanah Mega Trends Forum (2-3 ต.ค. 2560)

Annual Management Summit (17-18 พ.ย. 2560)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน Trustee Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธำน/กรรมกำร CIMB Investment Bank Bhd
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน Trustee CIMB Foundation
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธำน/กรรมกำร CIMB - Principal Asset Management Bhd.

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2549 - ก.พ. 2558 กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร CIMB Group Holdings Bhd
2549 - ก.พ. 2558 ที่ปรึกษำ CIMB Investment Bank Berhad
2548 - 2559 ประธำน Tanjong PLC
2548 - 2557 กรรมกำร CIMB Securities International Pte Ltd.
2542 - 2549 กรรมกำรบริหำร CIMB Investment Bank Berhad
2536 - 2542 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร CIMB Investment Bank Berhad
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3 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายมาริษ สมารัมภ์

อายุ 75 ปี

กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 8 พฤษภำคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประกำศนียบัตรด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร 
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกำ

B.S.B.A ปริญญำตรีด้ำนกำรบัญชี 
University of The East ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย                 

หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program
รุ่นที่ 2/2006  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย                                                                        

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 
รุ่นที่ 3/2008  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย                                                                         

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management รุ่นที่ 4/2008 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: 
What the Board Should Do? 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย                                                                

หลักสูตร Board Failure and How to Fix it 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย                            

หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors 
and Executives under the New SEC ACT 
(พฤษภำคม 2551) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ  บมจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ส   
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. พี เอ ซี (สยำม)
2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. มำร์ช พีบี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2546 - ส.ค.2560 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  บมจ. ทำทำ สตีล (ประเทศไทย)
 และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2556 - 2558 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อัครำ รีซอร์สเซส
2546 - 2558 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ธนำคำร ไทยพำณิชย์
2551 - 2554 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อินโดรำมำ โพลีเมอร์ส
2547 - 2553 กรรมกำรอิสระ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้ำ
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4 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางวาทนันทน์  
พีเทอร์สิค

อายุ 57 ปี

กรรมกำรอิสระ
ประธำนในคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 25 เมษำยน 2550

-

-

-

-

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

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory   
Accreditation Program (MAP) for  
Directors of Public Listed Companies   
(17-18 มีนำคม 2553) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 83/2553 English Program 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(27 เมษำยน 2553) 

ประกำศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute 
of Directors Course: Role of  Directors

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ PTT Global Chemical PCL

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร Lien Centre for Social Innovation,       
  Singapore Management University
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ CIMB Group Holdings Bhd
 กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ CIMB  Group Sdn Bhd
 กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร
2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร Asia Capital Advisory Pte Ltd.

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 กรรมกำร TPG Star SF Pte Ltd.
ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 กรรมกำร TPG Growth SF Pte Ltd. 
ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 กรรมกำร TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
ก.พ. 2558 – พ.ย. 2560 กรรมกำร TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
ก.ย. 2557 – พ.ย. 2560 กรรมกำร TE Asia  Healthcare Partners Pte Ltd.
2550 – พ.ย.2560 Senior Adviser/Consultant TPG Capital Asia
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5 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

ดาโต๊ะ ชารานิ บิน 
อิบราฮิม

อายุ 68 ปี

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 มกรำคม 2552

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
Universiti Malaya, Malaysia

ประวัติการอบรม

Forum, World Economic Forum on ASEAN 2017 
(10 - 12 May 2017, Phnom Penh, Cambodia)

Workshop , 12th World Islamic Economic Forum  
(2-4 August 2016, Jakarta, Indonesia)  

World Capital Markets Symposium, Malaysia  
(กันยำยน 2558)

Affin Hwang Asset Management Investment  
Forum 2015, Malaysia (มิถุนำยน 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 (มิถุนำยน 2558)

ASEAN Game Changer Forum, Singapore (กันยำยน 2557)

CIMB Group on the 6th Regional Compliance,  
Audit & Risk (CAR) Summit, Malaysia (มิถุนำยน 2557)

28th Asia-Pacific Roundtable (APR),  
Malaysia (มิถุนำยน 2557)

CIMB Group on the 5th Regional Compliance,  
Audit & Risk (CAR) Conference,  
Indonesia (มิถุนำยน 2556)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 145/2554 English Program  สมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (เมษำยน 2554)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 83/2553 English Program  สมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (เมษำยน 2553)

หลักสูตร The Non-Executive Director  
Development Series (สิงหำคม 2552)  

หลักสูตร “Corporate Governance”  
by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหำคม 2552)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร   CIMB Bank PCL, Vietnam
 ประธำนคณะกรรมกำร 
 บริหำรควำมเสี่ยง และ
 ประธำนคณะกรรมกำร Risk Settlement
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   CIMB Bank PCL, Cambodia
 และกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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6 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายจิตรพงษ์ 
กว้างสุขสถิตย์

อายุ 68 ปี

กรรมกำร (มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน)
กรรมกำรและประธำนส�ำรอง Board Risk Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 11 เมษำยน 2557

-

-

-

-

-

-

ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอุตสำหกำร)
Lamar University, U.S.A.

ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอุตสำหกำร)
Lamar University, U.S.A.

วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Stanford Executive Program, 
Stanford University, U.S.A. (ปี 2536)

หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 
(วปรอ. 4212) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร  

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547, 
Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547, 
Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553 
และ National Corporate Governance Committee (NCGC) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เอิร์ทกรีน
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. บ้ำนหมี่ กรีน
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. พนม กรีน
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. แอดวำนซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. กรีน เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. กรีน เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ดีอำร์ซีเอ็ม โฮลดิ้ง 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2553 –  เม.ย. 2560 กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
 กรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 และกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
ม.ค. 2554 – ม.ค. 2557 กรรมกำร  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ Universiti Putra Malaysia (UPM)
 กรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
2548 – 2551 เอกอัครรำชทูตมำเลเซีย รำชอำณำจักรไทย
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 กรรมกำร บจ. ระยองกรีน
2555 – 2557 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
2552 – 2557 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 – 2552 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น บมจ. ปตท.
 และก๊ำซธรรมชำติ
2546 – 2550 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. ปตท.
 กลุ่มธุรกิจส�ำรวจผลิตและก๊ำซธรรมชำติ 

7 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

อายุ 52 ปี

กรรมกำร
ประธำน Board Risk Committee 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 24 ธันวำคม  2558

-

-

-

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
Simon Fraser University, Canada

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
Simon Fraser University, Canada

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation 
Program for Directors of Public Listed Companies (2558)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมกำร CIMB Group Holdings Bhd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมกำร CIMB Bank Bhd
ปัจจุบัน กรรมกำร Cagamas Holdings Bhd
ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ Securities Commission Malaysia 
ปัจจุบัน นำยกสมำคม Financial Markets Association of Malaysia
ปัจจุบัน กรรมกำร Megmoni Sdn Bhd
ปัจจุบัน กรรมกำร Sterns Knight Corp
ปัจจุบัน กรรมกำร Ukaydev38 Sdn Bhd

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - 2558 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม  CIMB Group Holding Bhd
 & ผู้บริหำรสูงสุดสำยบริหำรเงิน 
 บรรษัทธุรกิจ & ช่องทำงธุรกรรมกำรเงิน
2551 - 2555 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม & ผู้บริหำรเงิน CIMB Group Holding Bhd
2549 - 2551 ผู้บริหำรเงินกลุ่ม CIMB Group Holding Bhd
2540 - 2549 ผู้จัดกำรทั่วไปบริหำรเงิน & ตลำดทุน CIMB Investment Bank
2539 - 2540 ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง CIMB Investment Bank 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2553 –  เม.ย. 2560 กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
 กรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 และกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
ม.ค. 2554 – ม.ค. 2557 กรรมกำร  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ Universiti Putra Malaysia (UPM)
 กรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
2548 – 2551 เอกอัครรำชทูตมำเลเซีย รำชอำณำจักรไทย
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8 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวเซรีน่า 
ตัน เหม่ ชเว็น

อายุ 39 ปี

กรรมกำร
กรรมกำร Board Risk Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 6 พฤษภำคม  2557

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 

ปริญญำตรี กำรพำณิชย์ กำรบัญชี และกำรเงิน 
Macquarie University, Sydney, Australia 

ประกำศนียบัตร 7th Form Bursary 
(Economics, Statistics, English, History), 
Aranui High School, Christchurch, New Zealand

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน กรรมกำร Investments, Khazanah Nasional Berhad, 
  Kuala Lumpur, Malaysia
ธ.ค. 2560 – Present กรรมกำร CIMB Bank Berhad

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552 Principal Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), 
  Singapore
มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ส�ำนักประธำนกรรมกำร/ Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร Jakarta, Indonesia
ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549 ผู้อ�ำนวยกำร Credit Cards Group Head
ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548 ผู้ช่วยที่ปรึกษำ Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia
เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546 นักวิเครำะห์อำวุโส FIG Specialist, McKinsey & Company, 
  Kuala Lumpur, Malaysia
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9 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายประเวช 
องอาจสิทธิกุล

อายุ 62 ปี

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 19 เมษำยน  2559 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 
New Hampshire College, U.S.A. 

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำ Decision Support Systems, 
New Hampshire College, U.S.A.

ปริญญำตรีบัญชี คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร  Ethical Leadership Program (ELP) 
รุ่นที่ 8/2560 (ปี 2560) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (ปี 2559)

หลักสูตร  Advanced Senior Executive Program, 
Northwestern University (Kellogg) (ปี 2552) 

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 86/2550 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550)

หลักสูตรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท) 
Strategic Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2550)

หลักสูตรกำรบริหำรร่วมภำครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550 
สนง.ต�ำรวจแห่งชำติ (ปี 2550)

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ Chartered Bank EDP Auditor, 
Designation 898/2533, Bank Administration Institute, 
U.S.A. (ปี 2533) 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ Chartered Bank Auditor, 
Designation 3167/2530, Bank Administration Institute, 
U.S.A. (ปี 2530)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. สำยกำรบินนกแอร์

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บจ. แอดวำนซ์ เมดิคอล เซนเตอร์
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ำ
 และกรรมกำรอิสระ
2549 – ปัจจุบัน กรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน สภำกำชำดไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 – 2558 เลขำธิกำร คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
2548 – 2554 ผู้ช่วยเลขำธิกำรอำวุโส ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2554 - 2558 กรรมกำร คณะกรรมกำรข้อมูลเครดิต ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2554 - 2558 กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2554 - 2558 กรรมกำร คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
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10 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายกิตติพันธ์ 
อนุตรโสตถิ

อายุ 48 ปี

กรรมกำร (มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน)
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ   
ประธำนคณะกรรมกำรธุรกิจรำยย่อย
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
ประะธำนคณะกรรมกำร 
IT Strategic Planning Committee 
ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำร ติดต่อสื่อสำร
ประธำนคณะกรรมกำร 
Thailand Underwriting Committee 
ประธำนคณะกรรมกำร 
Thailand Private Banking Management

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 19 ตุลำคม 2559

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจกำรเงิน 
Saint Louis University, U.S.A.

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร  Advanced Management Program – 
INSEAD Business School

หลักสูตร  Financial Institution Risk Analysis – 
Fitch Training, Singapore

หลักสูตร  Structured Derivatives Instruments – 
JP Morgan, Singapore

หลักสูตร  Advanced Credit Training – Bank of America, 
San Francisco

หลักสูตร  Basic Credit Training – Bank of America, 
San Francisco

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2559 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำร กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
2552 – 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
2543 – 2552 Executive Director ธนำคำร เจพี มอร์แกน เชส สำขำกรุงเทพฯ
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11 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี

อายุ 67 ปี

ที่ปรึกษำธุรกรรมชำริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหำคม 2554

-

-

-

-

-

ประกำศณียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข 
สถำบันพระปกเกล้ำ

ปริญญำเอก  Al-Fiqh (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia 

ปริญญำโท Al-Fiqh (Excellence) 
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

ปริญญำตรี Sharia (เกียรตินิยม) 
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

ปริญญำตรี Dawah and Usul al-din, 
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน ประธำน มูลนิธิเพื่อเด็กก�ำพร้ำ
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำรกลำงอิสลำม คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย
 แห่งประเทศไทยและ
 ประธำนฝ่ำยกิจกำรฮำลำล

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2554 หัวหน้ำคณะ ผู้แทนฮัจย์ไทย
2551 - 2553 กรรมกำร Shariah Advisory Council, Securities Commission, 
  Malaysia
2550 - 2553 รองศำสตรำจำรย์ด้ำนกฎหมำยศำสนำอิสลำม สภำที่ปรึกษำเพื่อกำรเสริมสร้ำงสันติสุข
  จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2549 - 2553 หัวหน้ำภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2545 - 2553 กรรมกำร โครงกำรปริญญำเอกอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ   
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ประวัติที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
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12 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

ผศ.ดร. มะรอนิง 
สาแลมิง

อายุ 52 ปี

ที่ปรึกษำธุรกรรมชำริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 สิงหำคม 2554

-

-

-

ปริญญำเอก Principles of Islamic Jurisprudence, 
Islamic University of Medina, Saudi Arabia

ปริญญำโท Principles of Islamic Jurisprudence, 
Islamic University of Medina, Saudi Arabia

ปริญญำตรี Islamic Law, 
Islamic University of Medina, Saudi Arabia

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมกำรพัฒนำ คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 
 กิจกำรฮัจย์ พ.ศ. 2559
2559 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรชำริอะฮ์ ทิพยตะกำฟูล
2559 - ปัจจุบัน หัวหน้ำส�ำนักงำนอำมีรุลฮัจญ์ ท่ำนจุฬำรำชมนตรี
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ วิทยำเขตปัตตำนี
2556 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬำรำชมนตรี ท่ำนจุฬำรำชมนตรี
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรคณะกรรมกำร สหกรณ์บีนำ จ�ำกัด
 ที่ปรึกษำชำริอะฮ์
2553 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษำและคณะท�ำงำน ท่ำนจุฬำรำชมนตรี
2551 - ปัจจุบัน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 ระดับปริญญำเอก   วิทยำเขตปัตตำนี  
2549 - ปัจจุบัน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 ระดับปริญญำโท   วิทยำเขตปัตตำนี  
2548 - ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ�ำแผนก วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 กฎหมำยอิสลำม วิทยำเขตปัตตำนี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556  -2557 รองเลขำธิกำร ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2555 - 2557 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจญ์จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  ตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำร
  จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2554 - 2556 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
2552 - 2558 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  วิทยำเขตปัตตำนี
2551 - 2553 คณะท�ำงำนพัฒนำกำรใช้กฎหมำยอิสลำม ตำมค�ำสั่งคณะอนุกรรมกำรนโยบำยและประสำนงำน
 ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  กระบวนกำรยุติธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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ประวัติคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

1 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายกิตติพันธ์ 
อนุตรโสตถิ

อายุ 48 ปี

กรรมกำร (มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน)
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ   
ประธำนคณะกรรมกำรธุรกิจรำยย่อย
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
ประะธำนคณะกรรมกำร 
IT Strategic Planning Committee 
ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำร ติดต่อสื่อสำร
ประธำนคณะกรรมกำร 
Thailand Underwriting Committee 
ประธำนคณะกรรมกำร 
Thailand Private Banking Management

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 19 ตุลำคม 2559

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจกำรเงิน 
Saint Louis University, U.S.A.

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร  Advanced Management Program – 
INSEAD Business School

หลักสูตร  Financial Institution Risk Analysis – 
Fitch Training, Singapore

หลักสูตร  Structured Derivatives Instruments – 
JP Morgan, Singapore

หลักสูตร  Advanced Credit Training – Bank of America, 
San Francisco

หลักสูตร  Basic Credit Training – Bank of America, 
San Francisco

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2559 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำร กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
2552 – 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
2543 – 2552 Executive Director ธนำคำร เจพี มอร์แกน เชส สำขำกรุงเทพฯ
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2 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอาคาช  รัทเก้

อายุ 51 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดธุรกรรมกำรเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 มกรำคม 2561

-

-

-

Fellow of Institute of Chartered 
Accountants of India (1988)                      

Bachelor of Commerce, 
Panjab University, India (1986) 

Indian Certificate of Secondary Education, 
ST.Francis High School, India (1982) 

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 Non-Executive Director Cromdx Solutions Pvt. Ltd.

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 Managing Director Asia Data Governance Head, CITIBANK HK
ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 Managing Director Asia Projects Head, CITIBANK HK
ต.ค. 2552 – ธ.ค. 2554 Managing Director Asia Head Bank Relationships, CITIBANK HK

3 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสุธีร์  
โล้วโสภณกุล 

อายุ 57 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่
และผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจบริหำรเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 เมษำยน 2554 

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒน บริหำรศำสตร์ 

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประวัติการอบรม

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

หลักสูตร Market Risk for Treasury Products,  
New York  institute of Finance (Financial Times) 

หลักสูตร Asset and Liability Management, 
Chase Manhattan Bank, Singapore 

หลักสูตร Treasury Training Scheme, The  
Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore 
• Offshore Deposit Market 
• Foreign Exchange Arithmetic 
• Financial Future 
• Options 
• Citibank Bourse Game
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4 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอดิศร 
เสริมชัยวงศ์  

อายุ 52 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดธุรกิจรำยย่อย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 11 กันยำยน 2555

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Advanced Management Program, 
Oxford  University

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 
สถำบันวิทยำกำร ตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ฟินันซ่ำ
2558 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. ซีที คอลล์
2558 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. เวิลด์ลีส
2559 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
4 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เครือข่ำยสำขำและบริกำร บมจ. ธนำคำร ยูโอบี
2551 – 2553 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ สำยผลิตภัณฑ์เงินฝำกและกำรลงทุน บมจ. ธนำคำร ไทยพำณิชย์
2545 – 2550 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บลจ. ไทยพำณิชย์

5 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอาทิตย์ 
มาสถิรกุล

อายุ 51 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 มกรำคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
University of Colorado at Boulder, U.S.A.

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop
Standard Chartered Bank, Thailand

หลักสูตร Assets Valuation Standard Chartered Bank, 
Hong Kong 

หลักสูตร Executive Program INSEAD, Fontainebleau, 
France

หลักสูตร Engaging & Managing People 
Standard Chartered Bank, London

หลักสูตร Market  Risks Standard Chartered Bank,
Hong Kong

หลักสูตร Credit  Skills  Assessment (OMEGA)
Standard Chartered Bank

หลักสูตร Corporate Finance Deutsche Bank AG, 
Singapore

หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA),
CIMB Thai Bank Public Company Limited

หลักสูตร Data Governance
CIMB Thai Bank Public Company Limited

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559 ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง ธนำคำรดอยช์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพมหำนคร
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบริหำรสินเชื่อ ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2548 - 2551 ที่ปรึกษำ – Alternate Investment Group ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด ฮ่องกง
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด สำขำกรุงเทพมหำนคร
 สำยงำนบริหำรสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ

/ 112



6 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพรชัย ปัทมินทร  

อายุ 45 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดร่วมธุรกิจขนำดใหญ่
และผู้บริหำรสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวำณิชธนกิจ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 กันยำยน 2556

-

-

-

-

ปริญญำตรี (สำขำบัญชี) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

AFS Scholarship Student Exchange Program 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 73/2551 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) (ปี 2551)

หลักสูตรผู้บริหำรตลำดทุน CMA-GMS รุ่นที่ 2 
(CMA-GMS2) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ทีมธุรกิจลูกค้ำรำยใหญ่ 2 บมจ. ธนำคำรธนชำต
ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนสถำบันธนกิจ ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

7 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางบุษกร พุทธินันทน์

อายุ 61 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดสำรสนเทศและปฏิบัติกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 4 มกรำคม 2560

-

-

-

-

-

-

ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐศำสตร์ - กำรเกษตร)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Core Operations, Managing people, 
Citibank, Singapore                            

หลักสูตร Custody Services, E-Business, Citibank, 
Singapore and Hong Kong        

หลักสูตร Process Management, Quality ISO, 
Citibank, Singapore                       

หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank, Philippines 

หลักสูตร Executive Program, Columbia Business School, 
Columbia University
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การถือหุ้นในธนาคาร
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2558 - ก.พ.2559  ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
2558 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
2551 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

8 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวสิริพร
สนั่นไพเราะ 

อายุ 53 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดตรวจสอบภำยใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558

-

-

-

-

-

ปริญญำโท (พำณิชยศำสตร์มหำบัณฑิต)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญำตรี (บัญชีบัณฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program

หลักสูตร CIA Preparation 
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - 2551 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
2549 - 2550 Senior Audit Manager, Group Internal Audit  ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด 
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10 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางกนกไพ 
วงศ์สถิตย์พร 

อายุ 45 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดทรัพยำกรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวำคม 2559

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (MIS/Finance)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CPP/Potentia, 
MBTI Certification Program (ปี 2556)

หลักสูตร CPP/Potentia, 
MBTI Type and Coaching (ปี 2556) 

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

9 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นางวรีมน นิยมไทย

อายุ 51 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดพำณิชย์ธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Saint Louis University, U.S.A. 

ปริญญำโท สื่อสำรมวลชน Iowa State University, U.S.A. 

ปริญญำตรี ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Columbia Senior Executive Program, 
Columbia University, U.S.A. 

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2559 ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ธนำคำร กรุงไทย
ธ.ค. 2551 - ก.ย. 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
พ.ย. 2546 - ธ.ค. 2551 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำร สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ (ไทย)
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
2554 รักษำกำร ผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
2548 - 2554 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

11 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเจสัน ลีออง 
ก๊อก ยิว

อายุ 45 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดกำรเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวำคม 2559

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ Macquarie University, Australia

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน  ผู้อ�ำนวยกำร สำยกำรเงินกลุ่ม CIMB Bank

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - 2551 ฝ่ำยบัญชี บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
2543 - 2548 ผู้จัดกำร PriceWaterhouseCoopers/IBM
2535 - 2543 ผู้จัดกำร Deloitte

12 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายตัน คีท จิน  

อายุ 43 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดกลยุทธ์

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวำคม 2559

-

-

-

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (Merit), 
University of Bath, United Kingdom

ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
University College London, United Kingdom

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive 
Development Programme, Cohort 4
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การถือหุ้นในธนาคาร
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่น
และประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2558 ผู้จัดกำรทั่วไป CIMB Bank, London Branch
2554 - 2556 ผู้บริหำรสูงสุด – กำรบริหำรพอร์ต Private Equity Private Equity – Portfolio Management (CIMB Group)
2549 - 2554 หัวหน้ำผู้บริหำรโครงกำรด้ำน Corporate Banking,  CASA Enhancement Programme (CIMB Niaga)
 SME Banking, Treasury, Finance, Risk Management,  Regional CASA Taskforce (CIMB Group)
 IT และ Operations 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)
2548 - 2549 ผู้ช�ำนัญ Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)
2540 - 2548 หัวหน้ำทีม (ด้ำนต่ำงๆ) Accenture Malaysia

13 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายประภาส  ทองสุข

อายุ 54 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดสื่อสำรองค์กร

วันทีได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 เมษำยน 2553

-

-

-

-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ปริญญำตรี ครุศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    

ประวัติการอบรม

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 (2559-2560)

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง “CIMB Leadership” รุ่นที่ 3 
INSEAD University        

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -
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14 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเศรษฐจักร 
ลียากาศ  

อายุ 48 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดก�ำกับกำรปฏิบัติงำน
และรักษำกำรผู้บริหำรสูงสุด
ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Master of Arts in Economic Development and 
Policy Analysis, University of Nottingham, U.K.

Master of Business Administration in Finance,
University of Texas at San Antonio, U.S.A.

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม

Central Bank Course

Bourse Game, Citibank

Commercial Banking Course

Risk Management in Financial Institutions

Macroeconomic Management , SEACEN, Malaysia

Anti-Corruption: The Practical Guide 25/2016 
(ACPG) (IOD)

Company Secretary Program Class 70/2016 (IOD)

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 EVP, Compliance บมจ. ธนำคำร กรุงเทพ
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 EVP, Compliance & Procedure Sector บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558 Executive Director Head of Compliance ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 AVP, Compliance ธนำคำรดอยซ์แบงค์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - 2553 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสื่อสำรกำรตลำด  บมจ. บัตรกรุงไทย
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15 ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายจิตติวัฒน์ 
กันธมาลา

อายุ 56 ปี

ผู้บริหำรสูงสุดธนบดีธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 12 มิถุนำยน 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Master of Business Administration, 
University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.  

เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

เศรษฐศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการอบรม

Annual Investment Suitability Training, 
Credit Suisse AG Singapore 

Advanced Alternative Investments, 
Credit Suisse AG Singapore 

Advanced Portfolio Management, 
Credit Suisse AG Singapore 

OTC Bond Options, Credit Suisse AG Singapore 

FATCA Orientation ( e-learning), 
Standard Chartered Singapore 

Reputational Risk (e-learning), 
Standard Chartered Singapore 

Anti-Money Laundering, Counter terrorist Financing 
and Sanctions, Standard Chartered Singapore 

Operational Risk (e-learning), 
Standard Chartered Singapore        

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

-

-

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

โดยตนเอง -ไม่มี-

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- - -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 กรรมกำร Private Bank Credit Suisse AG, Singapore
พ.ค. 2557 - ส.ค. 2558 กรรมกำร Private Bank Standard Chartered Private Bank, Singapore
มิ.ย. 2556 - เม.ย. 2557  กรรมกำร Head of Private Wealth Department UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
พ.ค. 2555 - พ.ค. 2556    First Vice President, Private Bank United Overseas Bank (UOB)
ก.ย. 2553 - มี.ค. 2555  Private Wealth Manager, Global Wealth             Management, Bank of  America Merrill Lynch(BofAML)
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เพื่อให้สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ในปี 2560 คณะกรรมกำรได้ปฏิบติัหน้ำทีอ่ย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ให้ม่ันใจว่ำธนำคำรได้ด�ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดับสงู 
ของธนำคำรท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ พร้อมทั้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีเหมำะสม
กับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนกำรปรับปรุงสวัสดิกำรของพนักงำนในปี 2560 ด้วย

โดยสรุป บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส�ำคัญของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ประกอบด้วย

1. คัดเลือกกรรมกำรและผู้บริหำรธนำคำรท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ และก�ำหนดค่ำตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรอนุมัติ

2. พิจำรณำกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในเครือของธนำคำรและเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรให้ 
ควำมเห็นชอบ

3. จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเทียบกับเป้ำหมำยและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน และน�ำเสนอ 
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมำะสม

4. ทบทวนและพิจำรณำกำรปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีโดยรวมของพนักงำนธนำคำร และน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรพิจำรณำอนุมัติ

5. ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของธนำคำร ส�ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของธนำคำร เพ่ือให ้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร
พิจำรณำอนุมัติ 

6. อนุมัติแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติและรำยงำนให้คณะกรรมกำรธนำคำร
รับทรำบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของธนำคำร

7. ทบทวนกำรปรับปรุงสวัสดิกำรพนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
ในปี 2560 มีควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล ภำวะเศรษฐกิจโดยรวม 
และผลประกอบกำรของธนำคำรแล้ว

(นำงวำทนันทน์ พีเทอร์สิค)
ประธำนในคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
สรรหำ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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คณะกรรมกำรตรวจสอบธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยในวันที่ 25 
เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีมติแต่งตั้ง นำยมำริษ สมำรัมภ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแทน 
นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ ซึ่งลำออก  ปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรประกอบด้วย 

1. นำยมำริษ สมำรัมภ์   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. ดำโต๊ะ ชำรำนิ บิน อิบรำฮิม กรรมกำร
3. นำยประเวช องอำจสิทธิกุล กรรมกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต ควำมรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ในระหว่ำงปี 2560 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 16 คร้ัง เป็นกำรประชุม
ร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำรกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบบัญชี โดยได้รำยงำนผลกำรประชุมให้ 
คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบทุกครั้ง ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระส�ำคัญดังนี้
• สอบทำนงบกำรเงินประจ�ำไตรมำส รำยงวดคร่ึงปี และงวดประจ�ำปีของธนำคำร และงบกำรเงินรวมธนำคำรและบริษัทย่อย 

ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรสูงสุดกำรเงิน เพื่อพิจำรณำควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรแสดงข้อมูลในงบกำรเงินและ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงข้อก�ำหนด
ของกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนำคำรและบริษัทในเครือ 

• สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกผลกำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผลกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลของทำงกำร เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงินมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขประเด็น 
ที่พบจำกกำรตรวจสอบทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและทันกำล

• สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับผู้บริหำรสูงสุดบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ และแนวทำงในกำรจัดกำรปัจจัยควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้
ม่ันใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสม

• สอบทำนประสิทธิผลของงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ตำมที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลของทำงกำร 
ก�ำหนด รวมทัง้ตดิตำมและควบคมุให้มีกำรด�ำเนนิกำรควบคุมตดิตำมแก้ไขประเดน็ข้อตรวจพบอย่ำงเหมำะสมโดยฝ่ำยจดักำร

• พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอกท่ีเหมำะสม เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร
และผู้ถือหุ้น 

• สอบทำนและให้ควำมเหน็รำยกำรท่ีเกีย่วโยงกันหรอืรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยงำนให้คณะกรรมกำร 
ธนำคำรทรำบเพื่อด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง

จำกกำรปฏิบัติภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำรำยงำนกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลของธนำคำรและบริษัทในเครือมีควำมครบถ้วน  เช่ือถือได้  และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย  กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของทำงกำร  และกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน
ที่มีควำมเป็นอิสระและสอดคล้องกับมำตรฐำนงำนตรวจสอบน้ัน มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร  

(นำยมำริษ สมำรัมภ์)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีสำกล โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจน 
ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวังและใช้ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท�ำ มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

คณะกรรมกำรธนำคำรได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้ม่ันใจได้อย่ำงมีเหตุผล
ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อน 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ี 
ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรธนำคำรมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของธนำคำรโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อม่ันอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ในงบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
 

(นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์) (นำยกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ)
กรรมกำร       กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน



เสนอผู้ถือหุ้นของธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน) (ธนำคำร) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะของธนำคำร แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2560 และผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะธนำคำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะธนำคำร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินที่ตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรประกอบด้วย
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
• งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะธนำคำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะธนำคำรส�ำหรับปี 
 สิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะธนำคำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็น
อิสระจำกกลุ่มกิจกำรและธนำคำรตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำม
ควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจ
สอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.9 นโยบำยกำรบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มกิจกำรและธนำคำร ส่วนกำรเปิดเผย 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10

เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีถ้อืเป็นส่วนส�ำคญัของสนิทรพัย์รวมซึง่คดิ
เป็นร้อยละ 67.05 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 เงนิให้สนิเชือ่รวมของกลุม่กจิกำรประกอบด้วยเงนิให้
สินเชื่อของภำคธุรกิจธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 86.26 และลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ จำกกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อย คดิเป็นร้อย
ละ 13.74 ผูบ้รหิำรใช้ทัง้วิธเีชงิปริมำณ และปัจจยัเชงิคณุภำพใน
กำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อเฉพำะ
รำยและสินเช่ือทั้งหมดโดยรวม ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจ
เป็นพิเศษในเร่ืองดังกล่ำว เนื่องจำกประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูมคีวำมซบัซ้อนและขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูบ้รหิำร

ผู ้บริหำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับกลุ ่มกิจกำร โดย
พจิำรณำลกูหนีแ้ต่ละรำยตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
และประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช�ำระหนี้ อีกทั้ง 
ผูบ้รหิำรยงัประเมนิสถำนะทำงกำรเงนิของลกูหน้ีแต่ละรำย และ
อำจมกีำรตัง้ค่ำเผือ่เพิม่ขึน้หำกผูบ้รหิำรเหน็สมควร โดยพจิำรณำ
รวมถึงปัจจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ ประวัติกำรจ่ำยช�ำระในอดีต 
ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของลูกหนี้ อัตรำส่วน
ทำงกำรเงนิทีส่�ำคัญ และแนวโน้มอตุสำหกรรมของลกูหนี ้เป็นต้น

ในกรณขีองสนิเชือ่ท่ีไม่ก่อให้เกดิรำยได้ ผูบ้ริหำรได้พจิำรณำจำก
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดเก็บหนี้ในอนำคต ซึ่ง
มีกำรใช้สมมติฐำนท่ีเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ และกระแส
เงินสดจำกกำรขำยหลักประกัน ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรประเมินรำคำ

นอกจำกนี้ ผู ้บริหำรยังได้พิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจและ 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตในภำพรวมของเงินให้สินเชื่อแก ่
ลูกหนี้ และใช้ดุลยพินิจในกำรต้ังค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำรอง
ทั่วไปส�ำหรับส่วนสูญเสียเพิ่มเติมที่อำจมีอีกด้วย

เมื่อข้ำพเจ้ำพิจำรณำถึงระดับควำมส�ำคัญของรำยกำร กำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำรและควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำร 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรออกแบบกำรควบคุมและกำรน�ำมำใช้ 
และทดสอบควำมมีประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรควบคุมหลัก
เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้เข้ำสู่ระบบ และกำรค�ำนวณค่ำเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญในระบบ ดังต่อไปนี้

• ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบกำรควบคุมของผู้บริหำรต่อควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลที่ใช้ ควำมเหมำะสมของวิธีกำรค�ำนวณ ระบบงำน  
กระบวนกำร และกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำร 
ประมวลผลเพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือของผลลัพธ์

• ข้ำพเจ้ำทดสอบกำรควบคมุหลกัทัง้กำรควบคมุแบบอตัโนมตัิ 
และกำรควบคุมโดยบุคคล โดยข้ำพเจ้ำให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศของข้ำพเจ้ำทดสอบกำรควบคุม 
กำรเข้ำถึงระบบ และกำรควบคุมในกำรค�ำนวณค่ำเผ่ือหน้ี 
สงสยัจะสญู รวมท้ังควำมครบถ้วนและถกูต้องของบญัชลีกูหนี้ 
ที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณ นอกจำกนี้ข้ำพเจ้ำยังได้ทดสอบ 
กำรควบคุมภำยในเก่ียวกับควำมถูกต้องของกำรน�ำข้อมูล 
เข้ำสู่ระบบ กำรประเมินรำคำของหลักประกัน กำรโอนย้ำย
ข้อมูลและกำรกระทบยอดระหว่ำงระบบเงินให้สินเชื่อและ
ระบบบัญชีแยกประเภท

• ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบกำรควบคุมของผู้บริหำรในกำรสอบทำน
และกำรอนุมัติกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

• ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรหลัก 
ของกลุ่มกิจกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรด้ำนควำมเส่ียง คณะกรรมกำรจัดกำร และ 
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทในกลุ่มกิจกำร

ข้ำพเจ้ำไม่พบประเด็นจำกกำรทดสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงท�ำให ้
ข้ำพเจ้ำเชื่อถือกำรควบคุมของกลุ่มกิจกำรและสำมำรถใช้ผล 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำได้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำยังได้ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ข้ำพเจ้ำได้ท�ำกำรวเิครำะห์สนิเชือ่โดยอสิระ โดยเลอืกเงินให้สนิเชือ่ 
ตำมเกณฑ์ขนำดควำมเส่ียง และข้ำพเจ้ำได้ทดสอบกำรจัด
ประเภทของเงินให้สินเชื่อเหล่ำนั้น และได้ตรวจว่ำค่ำเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญเป็นไปตำมเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับดูแล ส�ำหรับ
เงินให้สินเชื่อบำงรำยที่ผู้บริหำรมีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เพิม่เตมิ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกับกระบวนกำรและกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนทั้ง
ภำยในและภำยนอก รวมถึงประเมินควำมเหมำะสมของค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเหล่ำนั้น
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรประเมินอย่ำงพินิจ
พเิครำะห์ถงึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีอ่ำจมเีพิม่เตมิจำกทีผู่บ้รหิำร
ได้ประเมินไว้แล้ว ข้ำพเจ้ำไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญ

ส�ำหรบัสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรำยได้ ข้ำพเจ้ำทดสอบประมำณกำร 
กระแสเงินสดจำกกำรจ่ำยช�ำระของลูกหนี้ และรำคำประเมิน 
หลกัประกนั เพือ่ประเมนิควำมเหมำะสมของค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
ดังนี้

• ข้ำพเจ้ำสอบถำมในเชงิทดสอบเกีย่วกบัหลกักำรกำรประมำณ
กระแสเงินสดซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหำร และประเมินควำมเหมำะ
สมของประมำณกำร โดยกำรทดสอบตรวจหลกัฐำนสนับสนนุ
ที่เกี่ยวข้องและได้สนทนำในรำยละเอียดกับผู้บริหำรเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกค้ำในอนำคต ข้ำพเจ้ำ
ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชำชีพและหลักฐำนจำกภำยนอก 
(ถ้ำมี) ในกำรประเมนิควำมเหมำะสมของประมำณกำรกระแส
เงินสด

• ส�ำหรับมลูค่ำของหลกัประกนัทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำนัน้  
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินรำคำเหล่ำน้ัน  
จำกน้ันข้ำพเจ้ำได้สุ่มเลือกตัวอย่ำงกำรประเมินรำคำเพ่ือ 
ทดสอบว่ำผู้บริหำรได้ใช้รำคำประเมินล่ำสุดในกำรค�ำนวณ 
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ข้ำพเจ้ำได้ประเมินควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรประเมินรำคำ และพิจำรณำว่ำผู้ประเมินรำคำได้
ใช้วิธีกำรประเมินรำคำตำมเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับดูแล 
นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำยังได้ทดสอบควำมของถูกต้องของกำรน�ำ
รำคำหลักประกันไปหักจำกเงินให้สินเชื่อคงเหลือด้วย

ข้ำพเจ้ำทดสอบกระบวนกำรสอบทำนและกำรอนุมัติของ 
ผู ้บริหำรส�ำหรับกำร ต้ังส�ำรองทั่ วไป ข ้ำพเจ ้ำประเมิน
ควำมเหมำะสมของส�ำรองทั่วไปโดยใช้ประสบกำรณ์ด้ำน
อุตสำหกรรมของข้ำพเจ้ำ และควำมรู ้และเงื่อนไขสภำพ
ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไป โดยเปรียบเทียบ 
สัดส่วนของส�ำรองดังกล่ำวค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่ำวต่อ
เงินให้สินเชื่อของธนำคำรกับธนำคำรหลักอื่นๆ ในประเทศไทย

จำกผลกำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไม่พบควำมแตกต่ำง
ที่มีสำระส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงินโดยรวม
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การวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.18 ส�ำหรับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและธนำคำรซึ่งเกี่ยวกับอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
และอ้ำงอิงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7 ส�ำหรับกำรเปิดเผยซึ่งเกี่ยวกับอนุพันธ์ทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อนุพันธ์ทำงกำรเงินของกลุ่ม
กิจกำร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์
จ�ำนวน 21,278  ล้ำนบำท และ 19,965 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
กำรวัดมูลค่ำของอนุพันธ์เหล่ำน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหำร
ในกำรก�ำหนดวธิกีำรวดัมูลค่ำ และกำรใช้ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องอย่ำง
เหมำะสม ซึ่งมีผลต่อควำมเสี่ยงในกำรวัดมูลค่ำ

ข้ำพเจ้ำประเมนิควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุหลกัเกีย่วกบั 
กำรวัดมูลค่ำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ดังนี้:

• กำรควบคมุต่อระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในกำรวดัมลูค่ำอนพุนัธ์ 
ทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำก�ำหนดขอบเขตของงำนกับผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระหว่ำงกำรวำงแผน
กำรตรวจสอบและใช้ผลงำนจำกผลกำรทดสอบกำรควบคุม
ทัว่ไปของเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรควบคมุระบบงำนของ 
ผู้เชี่ยวชำญ

กำรวัดมลูค่ำของอนพุนัธ์ทำงกำรเงนิถอืเป็นเรือ่งส�ำคญัทีข้่ำพเจ้ำ
ให้ควำมส�ำคัญ เนื่องจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรวัดมูลค่ำ
ที่มีควำมซับซ้อนและใช้วิธีกำรทำงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำ

กำรวัดมูลค่ำอนุพันธ์ทำงกำรเงินขึ้นอยู่กับวิธีกำรวัดมูลค่ำและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในตลำดเป็นอย่ำงมำก ควำมไม่เหมำะสมของวิธี
กำรวัดมูลค่ำและกำรใช้ข้อมูลที่ไม่เหมำะสมส่งผลกระทบอย่ำง
มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน

• กำรควบคมุโดยบคุคลเกีย่วกบัควำมครบถ้วน ควำมเหมำะสม  
และควำมถูกต้องของข้อมูลที่น�ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้ำพเจ้ำทดสอบกำรควบคมุกำรกระทบยอดส�ำหรบัข้อมูลทีน่�ำ
เข้ำระบบและกำรกระทบยอดระหว่ำงระบบอนุพันธ์ทำงกำร
เงินและระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ข้ำพเจ้ำไม่พบประเด็นจำกกำรทดสอบและข้ำพเจ้ำสำมำรถ 
เชือ่ถอื กำรควบคมุเพือ่วตัถปุระสงค์ในงำนตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตังิำนอ่ืนเพิม่เตมินอกจำกกำรทดสอบกำรควบคมุ  
โดยข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำงและท�ำกำรวัดมูลค่ำอย่ำงเป็นอิสระ
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลำดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ จำกนั้น
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินเหตุผลของผลต่ำงระหว่ำงกำรวัดมูลค่ำของ
ข้ำพเจ้ำกับผลจำกกำรวัดมูลค่ำของกลุ่มกิจกำรและธนำคำร 
ข้ำพเจ้ำไม่พบควำมแตกต่ำงที่เป็นสำระส�ำคัญซึ่งไม่สำมำรถ
อธิบำย

ข้อมูลอื่น
กรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจ�ำปี 
ภำยหลังวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำม
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำ
ว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร หรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร 
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 
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ต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร 
กรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็น  
เพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำร 
และธนำคำรในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช ้
เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและธนำคำร หรือหยุดด�ำเนินงำน  
หรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
และธนำคำร

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะธนำคำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผล 
คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ 
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส�ำคัญเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร  
หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะธนำคำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก 
ข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดง
ข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร
และธนำคำร

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำร 
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมกำร 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลักฐำนกำรสอบ 
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
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ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและธนำคำรในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได ้
ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกต 
ถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและธนำคำร
ต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย 
ข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอ 
ข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำ
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ 
และได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่ 
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ 
ขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองที่สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี ้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถ 
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดังกล่ำว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหำนคร
23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	 	 									กรรมการ	 	 	 	 	

	

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 / บาท พ.ศ. 2559  / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559  / บาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 18,167,812,758 8,527,657,244 18,099,695,389 8,463,665,047

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 7 21,278,460,920 21,235,341,272 21,278,460,920 21,235,341,272

เงินลงทุนสุทธิ 8 44,059,846,768 55,061,910,795 44,059,846,768 55,061,910,795

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 9 - - 1,708,315,115 1,324,920,707

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 10

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 218,058,207,223 211,437,378,135 205,242,484,739 202,939,467,801

ดอกเบี้ยค้างรับ 516,911,663 589,798,750 522,709,406 593,582,295

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 218,575,118,886 212,027,176,885 205,765,194,145 203,533,050,096

หัก	 รายได้รอตัดบัญชี (7,036,133,482) (5,848,448,651) (8,651,407) (38,988,676)

หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (9,869,265,119) (9,793,289,246) (9,256,336,052) (9,666,516,204)

หัก	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
	 โครงสร้างหนี้ 12 (105,673,656) (45,259,015) (105,673,656) (45,259,015)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
	 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 201,564,046,629 196,340,179,973 196,394,533,030 193,782,286,201

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 581,413,868 45,230,520 581,413,868 45,230,520

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13 1,033,943,008 1,285,079,244 888,480,141 1,195,702,862

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 3,588,378,733 3,670,638,674 3,529,189,193 3,609,493,321

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 15 370,043,208 368,387,320 364,943,160 363,158,838

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 1,372,672,738 1,289,224,887 1,023,345,737 1,075,692,045

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 17 6,995,795,275 7,708,041,398 6,789,804,499 7,529,507,359

รวมสินทรัพย์ 300,603,602,556 297,470,307,820 296,307,015,229 295,623,056,332

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18 177,400,677,986 183,663,324,706 177,702,506,611 183,877,466,049

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 15,648,105,797 11,595,328,411 15,648,105,797 11,595,328,411

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 254,663,261 250,092,171 254,663,261 250,092,171

หนี้สินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรม 20 23,103,810,514 18,873,674,513 23,103,810,514 18,873,674,513

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 7 19,965,010,587 21,381,015,668 19,965,010,587 21,381,015,668

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 21 19,933,103,726 25,582,513,107 17,933,103,726 25,582,513,107

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 581,413,868 45,230,520 581,413,868 45,230,520

ประมาณการหนี้สิน 22 1,946,444,925 1,997,419,699 1,855,519,989 1,919,842,460

หนี้สินอื่น 23 8,718,523,191 7,376,288,614 7,938,994,106 6,809,617,409

รวมหนี้สิน 267,551,753,855 270,764,887,409 264,983,128,459 270,334,780,308

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	30,280,227,607	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 15,140,113,804 15,140,113,804

หุ้นสามัญ	24,774,731,679	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 12,387,365,840 12,387,365,840

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ	30,280,227,607	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 15,140,113,804 15,140,113,804

หุ้นสามัญ	24,774,731,679	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 12,387,365,840 12,387,365,840

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 8,465,413,222 5,712,665,258 8,465,413,222 5,712,665,258

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 25 1,534,848,299 1,094,080,196 1,558,840,917 1,115,382,330

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

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

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 26 398,680,000 397,800,000 398,680,000 397,800,000

ยังไม่ได้จัดสรร 7,555,547,127 7,156,262,868 5,760,838,827 5,675,062,596

รวมส่วนของเจ้าของ 33,051,848,701 26,705,420,411 31,323,886,770 25,288,276,024

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 300,603,602,556 297,470,307,820 296,307,015,229 295,623,056,332
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

รายได้ดอกเบี้ย 31 14,557,766,606 14,671,929,135 11,913,199,518 12,723,807,296

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 32 (4,355,322,725) (4,806,163,382) (4,325,189,459) (4,806,998,270)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,202,443,881 9,865,765,753 7,588,010,059 7,916,809,026

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,140,296,232 1,837,426,211 1,471,420,808 1,289,666,205

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (195,842,620) (201,845,300) (223,841,719) (238,708,889)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 33 1,944,453,612 1,635,580,911 1,247,579,089 1,050,957,316

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

			และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 34 2,238,222,821 1,402,493,444 2,238,222,821 1,402,493,444

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน

			ที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35 (1,733,886,254) (810,387,742) (1,733,886,254) (810,387,742)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 107,353,927 482,570,051 490,748,334 482,570,051

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 37 396,161,195 352,086,453 233,222,081 329,240,877

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 13,154,749,182 12,928,108,870 10,063,896,130 10,371,682,972

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 4,068,397,712 3,857,722,186 3,444,686,567 3,302,361,160

		ค่าตอบแทนกรรมการ 12,792,000 12,598,400 12,456,000 12,262,400

		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 1,060,266,367 1,279,866,016 929,630,735 1,150,024,878

		ค่าภาษีอากร 420,692,273 461,092,983 397,448,867 441,485,090

		อื่นๆ 2,050,806,859 1,812,232,818 1,334,179,030 1,259,456,059

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 7,612,955,211 7,423,512,403 6,118,401,199 6,165,589,587

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุน
		จากการด้อยค่า

38
5,053,034,607 6,279,268,383 3,944,113,706 5,785,126,100

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 488,759,364 (774,671,916) 1,381,225 (1,579,032,715)

ภาษีเงินได้ 39 (103,861,136) 145,146,699 70,008,975 318,811,256

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

   ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 467,099,324 (644,156,155) 467,099,324 (644,156,155)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการ

			ด�าเนินงานในต่างประเทศ (30,696,516) (1,206,592) (30,696,516) (1,206,592)

ก�าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์

			ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 62,042,015 58,446,328 62,042,015 58,446,328

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท

			รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (105,828,268) 117,141,965 (105,828,268) 117,141,965

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 392,616,555 (469,774,454) 392,616,555 (469,774,454)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

   ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน

			จากการตีราคาสินทรัพย์ - 1,078,204,826 - 1,078,204,826

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

			หลังออกจากงาน 79,271,973 (24,267,343) 82,635,079 (18,093,944)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท

			รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (15,854,394) (210,787,497) (16,527,016) (212,022,177)

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 63,417,579 843,149,986 66,108,063 848,088,705

รวมก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น 456,034,134 373,375,532 458,724,618 378,314,251

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

การแบ่งปัน ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส�าหรับ

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 41

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น) 0.01 (0.02) 0.00 (0.05)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 28,233,684,776 25,333,286,323 28,233,684,776 25,333,286,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 488,759,364 (774,671,916) 1,381,225 (1,579,032,715)

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

			จากกิจกรรมด�าเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 367,291,254 440,170,964 344,091,704 414,246,806

			หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 38 5,053,034,607 6,279,268,383 3,944,113,706 5,785,126,100

		(กลับรายการ)	ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบดุล	 (42,701,555) 302,644,995 (42,701,555) 302,644,995

			ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 35,251,070 30,526,962 35,251,070 30,526,962

			ส�ารองจากการประมาณการหนี้สิน 207,888,248 151,748,809 197,903,657 142,650,148

			ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย	 47,970,983 5,250,682 20,391,212 1,388,641

			ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น - 11,684,173 - 11,684,173

			ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 3,476,616 - 3,476,616 -

			กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 9 - - (383,394,408) -

			ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

						และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (3,015,423,032) (425,352,139) (3,015,423,032) (425,352,139)

			ขาดทุน	(ก�าไร)	จากทรัพย์สินรอการขาย 380,078,551 322,090,738 (72,996,501) (108,592,164)

			(ก�าไร)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (135,317,715) 96,264,552 (135,317,715) 96,264,552

			ก�าไรจากการขายเงินลงทุน (366,098,877) (470,349,197) (366,098,877) (470,349,197)

			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (36,746,849) (29,016,065) (34,334,525) (26,932,026)

			ก�าไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - (2,392,301) - (2,392,301)

			ก�าไรจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ - (10,064,738) - (10,064,738)

			ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 13,044,307 48,312,019 12,487,613 48,312,019

			ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า 41,603,154 10,658,464 41,454,421 10,658,464

			ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 162,476,024 (771,810) 162,476,024 (771,810)

			ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง

						ด้วยมูลค่ายุติธรรม 35 1,733,886,254 810,387,742 1,733,886,254 810,387,742

			ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ (14,571,636,046) (14,691,524,064) (11,927,068,959) (12,785,751,455)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,393,120,258 3,815,050,461 3,362,986,992 3,815,885,348

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (6,240,043,384) (4,080,083,286) (6,117,435,078) (3,939,462,595)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (9,638,709,217) 5,762,463,266 (9,634,584,045) 5,763,323,834

			เงินลงทุนเพื่อค้า (2,196,019,258) (1,342,468,824) (2,196,019,258) (1,342,468,824)

			เงินให้สินเชื่อ (10,508,908,673) (12,207,579,871) (5,314,731,312) (9,260,456,248)

			ทรัพย์สินรอการขาย 1,344,666,908 1,709,786,609 409,785,779 454,003,598

			สินทรัพย์อื่น 659,376,394 1,899,646,123 662,550,529 1,915,526,015

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

			เงินรับฝาก (6,262,646,720) 13,446,187,779 (6,174,959,438) 13,375,379,100

			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,052,777,386 (8,423,088,537) 4,052,777,386 (8,399,088,537)

			หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,571,090 (70,676,277) 4,571,090 (70,676,277)

			เงินกู้ยืมระยะสั้น (6,046,902,521) (14,314,372,766) (6,046,902,521) (14,314,372,766)

			ประมาณการหนี้สิน (136,889,495) (122,504,066) (136,889,494) (122,504,066)

			หนี้สินอื่น 1,217,226,192 (1,911,540,150) 1,073,994,131 (1,921,335,943)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (33,751,501,298) (19,654,230,000) (29,417,842,231) (17,862,132,709)

			ดอกเบี้ยรับ 13,450,792,981 13,236,817,311 10,804,211,696 11,288,812,167

			ดอกเบี้ยจ่าย (3,839,287,454) (4,506,261,540) (3,848,193,597) (4,507,130,058)

			ภาษีจ่ายสุทธิ (333,270,211) (260,166,103) (62,402,645) (175,078,844)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (24,473,265,982) (11,183,840,332) (22,524,226,777) (11,255,529,444)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย (14,520,484,708) (37,905,998,597) (14,520,484,708) (37,905,998,597)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 24,559,533,593 32,003,101,453 24,559,533,593 32,003,101,453

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย 60,000,000 1,607,800,000 60,000,000 1,607,800,000

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด (503,847,389) (5,074,765,297) (503,847,389) (5,074,765,297)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้

			ที่จะถือจนครบก�าหนด 480,340 480,340 480,340 480,340

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้

			ที่จะถือจนครบก�าหนด 4,305,000,000 9,830,560,000 4,305,000,000 9,830,560,000

เงินสดรับจากการช�าระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 2,482,988 2,974,664 2,482,988 2,974,664

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป (792,307) - (792,307) -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป - 942,262 - 942,262

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนท่ัวไป 22,710,000 31,750,000 22,710,000 31,750,000

เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (178,507,407) (248,780,868) (158,616,076) (218,862,488)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 39,159,489 39,224,327 36,697,603 36,746,101

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (173,301,907) (108,847,701) (171,322,945) (107,327,530)

เงินปันผลรับ 13,869,440 19,594,927 13,869,440 61,944,159

ดอกเบี้ยรับ 1,487,963,769 1,800,077,764 1,487,963,769 1,800,073,714

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 15,114,265,901 1,998,113,274 15,133,674,308 2,069,418,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)



ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท พ.ศ. 2560  / บาท พ.ศ. 2559 / บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล	 27 - (185,810,488) - (185,810,488)

ดอกเบี้ยจ่าย (31,820,274) - - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 5,505,495,928 - 5,505,495,928 -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,000,000,000 - - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ - 5,007,729,300 - 5,007,729,300

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ (3,000,000,000) (3,000,000,000) (3,000,000,000) (3,000,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 9,467,646,107 1,778,000,000 9,467,646,107 1,778,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (9,028,000,000) (3,610,000,000) (9,028,000,000) (3,610,000,000)

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 4,184,682,754 8,738,592,516 4,184,682,754 8,738,592,516

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง (57,000,000) - (57,000,000) -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,041,004,515 8,728,511,328 7,072,824,789 8,728,511,328

ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงิน

			จากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (29,432,276) (1,364,705) (29,432,276) (1,364,705)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (347,427,842) (458,580,435) (347,159,956) (458,964,040)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 1,938,616,493 2,397,196,928 1,936,147,365 2,395,111,405

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่มิใช่เงินสด

			ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเงิน 22,735,861 7,885,214 22,735,861 7,885,214

			รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 38,817,769 116,468,697 38,817,769 116,468,697

			การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (467,099,324) 644,156,155 (467,099,324) 644,156,155

			ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 236,842,411 404,473,541 236,842,411 404,473,541

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 140 ถึง 253 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร



1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ธนาคาร”)	เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ต้ังแต่วันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	2492	และมีที่อยู่ตามที่ได	้
จดทะเบียนดังนี้

เลขท่ี	44	ถนนหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกรวมธนาคารและ
บริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ	โดยธนาคารมี	CIMB	Bank	Berhad	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษัทใหญ่	และ
มีบริษัท	CIMB	Group	Holdings	Berhad	เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	CIMB

บริษัทย่อยท้ังหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย	โดยด�าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้
เช่าซื้อ	ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง	และธุรกิจติดตามหนี้

ธนาคารได้รับมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(ธนาคารแห่ง	สปป.ลาว)	เพื่อใช้ใน
การจัดตั้งธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	สาขาเวียงจันทน์	(สาขาเวียงจันทน์)	ในวันที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2557	และได้เปิดด�าเนินการสาขาเวียงจันทน	์
ในวันท่ี	25	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันที่	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีท่ีส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปนี้

2.1	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	(“งบการเงิน”)	ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระ
ราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	
และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภาย
ใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	การแสดงรายการในงบการเงินหลัก	(คือ	งบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด)	ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย	(“ธปท.”)	ที่	สนส.	21/2558	เรื่อง	“การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน”	ลงวันท่ี	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	
ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�าดับต่อไป

การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ	และต้องเปิดเผย	
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 หรือความซับซ้อน	 หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงิน	
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

ธนาคารได้จัดท�างบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย	ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความใน	
สองภาษาแตกต่างกัน	ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง	และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซ่ึงมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่	
1	มกราคม	พ.ศ.	2560	ที่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2559)	ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น	ที่ส�าคัญดังต่อไปนี	้

-	 ความมีสาระส�าคัญ	-	กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท�าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง	หากเป็น
รายการท่ีมีสาระส�าคัญ	จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงาน

-	 การแยกแสดงรายการและการรวมยอด	-	รายการบรรทัดที่ระบุใน	TAS	1	อาจจ�าเป็นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความ
เข้าใจฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการ	นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด

-	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 -	 ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ�าเป็นต้องเรียงล�าดับตามล�าดับการแสดงรายการ	
ในงบการเงิน

-	 รายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	–	ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีเกิดจากเงินลงทุน	
ตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม	่	
โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2559)	การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ	ได้ก�าหนดให้มีความชัดเจนขึ้นส�าหรับการเลือกใช้อัตรา	
คิดลดส�าหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสิน	
ที่มีสกุลเงินท่ีสอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นส�าคัญ	ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย	การร่วมค้า		
หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2559)	เพ่ิมเติมจากเดิม	
ที่ให้ใช้วิธีราคาทุน	หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม	 (เมื่อมีการประกาศใช้)	ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท		
(บริษัทย่อย	การร่วมค้า	หรือบริษัทร่วม)	เป็นอิสระจากกัน	โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท�าโดยปรับปรุง
งบการเงินย้อนหลัง

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อ	
กลุ่มกิจการ	เรื่องการเปิดเผยข้อมูล

2.2.2	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่	ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลัง
วันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2561	ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้	กลุ่มกิจการไม่ได้น�า
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
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มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	 งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12		(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560)	ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการ
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินท้ังท่ีเป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณีมี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจ�านวนต�่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์	ในเร่ืองดังต่อไปนี้

-	 กรณีสินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต�่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 จะถือว่า	
มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น

-	 ในการประมาณการก�าไรทางภาษีในอนาคต	กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีได้	

-	 ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของก�าไรทางภาษี	ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้เฉพาะในประเภทที่ก�าหนด	การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องน�าไปประเมินรวมกัน
กับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น

-	 ในการประมาณก�าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ�านวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว	
ท่ีใช้หักภาษีนั้น		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการ	
รายงานทางการเงินฉบับนี้	ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	ตามขอบเขตของมาตรฐานการ	
รายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2560)	ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ		
ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

2.3	 การรับรู้รายได้
(ก)	ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง	 โดยกลุ่มกิจการจะหยุดรับรู ้ตามเกณฑ์นี้	 ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระดอกเบี้ย	
เกินกว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�าระหนี้จะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน	และกลุ่ม
กิจการยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�าระดังกล่าวที่กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจาก
บัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระ
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหน้ีภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น	
ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่	ซึ่งจะรับรู้รายได	้
ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช�าระเงิน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
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(ข)	ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู ้เป ็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินลงทุน		
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท�าให้ธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผลท่ีจ่าย

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในลูกหน้ีรับรู ้โดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงส�าหรับลูกหนี้รายที่มีการจ่ายช�าระในระหว่างปี	
ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนค�านวณบนพื้นฐานข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจ�านวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี	้
ในอนาคต	ข้อสมมติฐานเหล่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดข้ึน	ซึ่งอาจถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบ
ล่วงหน้า

(ค)	ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่จ่ายช�าระเงิน

(ง)	ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�าไร(ขาดทุน)จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 เมื่อได	้
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซ้ือแล้ว

(จ)	รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
บริษัทย่อยค�านวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือ

(ฉ)	รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก)	ดอกเบ้ียจ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(ข)	ค่านายหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ค)	ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.5	 เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น	
4	ประเภท	คือ	1.	เงินลงทุนเพื่อค้า		2.	เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด		3.	เงินลงทุนเผื่อขาย	และ		4.	เงินลงทุนทั่วไป	การจัดประเภท
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน	ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน	ณ	เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทเป็นระยะ	
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(1)	เงินลงทุนเพื่อค้า	 คือ	 เงินลงทุนที่ลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน		
3	เดือน	เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น	

(2)	เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด	 คือ	 เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบ
ก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว	เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน	12	เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง	
ไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น

(3)	เงินลงทุนเผื่อขาย	 คือ	 เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว	 เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า		
12	เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ก็จะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น

(4)	เงินลงทุนท่ัวไป	คือ	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี	ณ	วันท่ีจ่ายช�าระเงิน	ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดท�ารายการ	เงินลงทุน	
เพ่ือค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
ก�าไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้รวมอยู่ในก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	รายการก�าไรและรายการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ	 เมื่อมีการขาย	
เงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า	ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดง
เป็นรายการก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนค�านวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู ่ในความต้องการของตลาดจะค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหน้ีน้ัน		
ณ	สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปีตามท่ีได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ชนิดอื่น	ค�านวณ
โดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน	ที่ปราศจากความเสี่ยงปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด	ค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ณ	วันสิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนท่ัวไป	แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน	หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
น้ันจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบาง
ส่วน	ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(weighted	average	cost)	ด้วยราคาตามบัญชี
จากจ�านวนท้ังหมดที่ถือไว้
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2.6	 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้	(ถ้ามี)	
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี	 กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็น	
เงินให้สินเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ	มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของ	
เงินลงทุนในลูกหน้ี	ณ	วันโอนหรือ	ณ	วันท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี	้

กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบัน	 ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหน้ีตามหลักเกณฑ์การกันส�ารองของธนาคาร	
แห่งประเทศไทย

2.7	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ	(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ)	ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม	กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือ	
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ
ใช้อ�านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม	กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อย	กลุ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจ
ควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ	สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�าหรับการซ้ือบริษัทย่อย	ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดย
กลุ่มกิจการ	สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระตามข้อตกลง	ต้นทุน	
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ท่ีได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับ
มาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อ	ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง	กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม	หรือ	มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสีย	
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ในการรวมธุรกิจที่ด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซื้อ	ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม	่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในก�าไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ	รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซ้ือ	การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ	
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ส่ิงตอบแทน	
ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่	และให้บันทึกการจ่ายช�าระในภายหลังไว้ในส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้	มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ	และมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันซื้อธุรกิจของส่วน
ได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ	ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ	ณ	วันที่ซ้ือของสินทรัพย์สุทธิที่ระบ	ุ
ได้ที่ได้มา	ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม	หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้	มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ		
และมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ	น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม	จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�าไรขาดทุน
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กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน	ยอดคงเหลือ	และก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็
จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน	เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า	นโยบายการบัญชีของบริษัท
ย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.8	 เงินสด
เงินสด	หมายถึง	เงินสดในมือซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2.9	 เงินให้สินเชื่อ	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
(ก)	ส�าหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เงินให้สินเชื่อแสดงตามจ�านวนเงินต้นที่ยังค้างช�าระอยู่	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีไว้เผื่อความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม่ได้รับช�าระ
หนี้	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้จะเพิ่มข้ึนด้วยหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ารองเพิ่มขึ้นหรือหนี้สูญได้รับช�าระคืน	 และลดลงด้วยหน้ีสูญท่ี	
ตัดจ�าหน่าย	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร	ซ่ึงประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายประกอบกับหลักเกณฑ์
ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	นอกจากนี้ธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง	มูลค่าหลักทรัพย์ค�้า
ประกันและสถานะในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละราย	รวมท้ังความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดเงินให้สินเชื่อจนถึงการ
พิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีต่อความสามารถในการช�าระเงินของลูกหนี้

(ข)	ส�าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือหักรายได้จากสัญญาเช่าซ้ือที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ส�าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือที่จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน	จัดช้ันสงสัย	และจัดชั้นสงสัยจะสูญ
ในอัตราร้อยละ	100	ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน	ท้ังน้ีอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ�าหน่าย
หลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�าหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	ธนาคารบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ	1	และร้อยละ	2	ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน	

2.10	การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
กลุ่มกิจการบันทึกรายการการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร	
แห่งประเทศไทย

ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�าระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย	(ถ้ามี)	
หรือเงินลงทุนในลูกหนี้	(รวมดอกเบี้ยค้างช�าระ)	แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการช�าระหน้ี	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลังการปรับ
โครงสร้างหนี้ค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต	คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่	(“MLR”)	หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย	(“CLR”)	ของธนาคาร	ณ	วันปรับโครงสร้างหนี้

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้	สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกสิ้นปี	โดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย	เงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับลูกค้ารายใหญ่	(MLR)	หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลราย
ย่อย	(CLR)	ของธนาคาร	ณ	วันสิ้นปี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินส�ารองที่กันไว้แล้ว	(ถ้ามี)	จะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้

2.11	ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งแสดงในราคาทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา	ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน	
รอการขายมีการด้อยค่า	กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�านวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท้ังจ�านวนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.12	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน	และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยส�านักงาน	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก	
ได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุก	ๆ	5	ปี	หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคาร	ส่วนอุปกรณ์อื่น	ๆ	รับรู้เมื่อเริ่มแรก	
ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม	เม่ือต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ	และ	
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก	ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่น	ๆ	บริษัทจะรับรู้ต้นทุน	
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ท�าให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มข้ึนจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ	และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลงกิจการต้องน�าส่วนที่ลดลงจากการตี
ราคาใหม่ไปรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตาม
ไปด้วย	ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังก�าไรหรือขาดทุน		ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีค�านวณจากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่		กับค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์	จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ไปยังก�าไรสะสม

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา		ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อ่ืนค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน	(หรือราคาที่ตีใหม่)	แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร		 40	ปี
อุปกรณ์	 5	ปี	และ	10	ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันท	ี	
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.14
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ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหน่ายที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก	
การจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังก�าไรสะสม

2.13	สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(ก)	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มาและการด�าเนิน
การให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์	โดยจะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา	5	ปี	และ	10	ปี

ต้นทุนท่ีใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล	จะรับรู้เป็นสินทรัพย	์
ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อก�าหนดทุกข้อดังนี้

•	 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้
•	 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน�ามาใช้ประโยชน์หรือขาย
•	 กิจการมีความสามารถที่จะน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
•	 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
•	 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค	ด้านการเงิน	และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะน�ามาใช้เพื่อท�าให้การพัฒนาเสร็จสิ้น
สมบูรณ์	และน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือน�ามาขายได้

•	 กิจการมีความสามารถท่ีจะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่าง	
น่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีท�างานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในจ�านวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นท่ีไม่เข้าเง่ือนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ไปแล้ว	จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

(ข)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ	ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง	ตลอดอายุการให้ประโยชน์	5	ปี	สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม	่

2.14	การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด	เช่น	ค่าความนิยม	ซ่ึงไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี	
สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีการตัดจ�าหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า	เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงว่ามูลค่า	
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน		
ซ่ึงหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้	สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็ก
ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้	 เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า	สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก	
ค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า		
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.15	สิทธิการเช่า
ธนาคารตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อื่นตามอายุสัญญาเช่า	2	-	30	ปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน

2.16	สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่	สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว	(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)	จะบันทึกใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบท้ังหมดถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน	ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า	แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่		
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่าย	
จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ที่เหลืออยู่	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2.17	การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก)	สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการ	
ด�าเนินงานอยู่	(สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน)	งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงิน
ที่ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ข)	รายการและยอดคงเหลือ
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการหรือวันที	่
ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่	รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		
และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ	ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน	
ทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย	ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็น
ตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

2.18	ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน	วิธีการบัญชีส�าหรับตราสาร
อนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการดังนี้

(ก)	ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า
กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีมีไว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก�าไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(ข)	ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)	การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม		
และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(2)	การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะ
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบ	
ต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ท�าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงิน	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก	
การป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	โดยไม่น�าไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกัน	
ความเสี่ยง	แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ	และจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน		
เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	ท�าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน	
ในเวลาต่อมาก�าไรและขาดทุนที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกเปลี่ยนการจัดประเภทใหม่และรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของ
ต้นทุนสินทรัพย์

(3)	การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	

ณ	วันเริ่มต้นรายการ	กลุ่มกิจการได้จัดท�าเอกสารที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงและตราสารอนุพันธ์	
ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง	 รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง	 นอกจากนั้นกลุ่มกิจการได้ท�าการทดสอบ	
ความมีประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง		
ณ	วันเริ่มต้นรายการและทุก	ๆ	งวดที่มีการรายงานงบการเงินอย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	46

2.19	ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง	ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	ดังนี	้

(ก)	หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก	(Not	closely	related)		
กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก	 และประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมท้ังรับรู	้
ก�าไร/ขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถ	
แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้	กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร	(Hybrid	contract)	ดังกล่าว		
(โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร)	ทั้งจ�านวนและรับรู้ก�าไร/ขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(ข)		หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียง
ของตราสารหลัก	(Closely	related)	กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก	โดยจะจัดประเภทตราสาร	
ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

2.20	หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกบัญชีเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม	และจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อไม่เข้า
เงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมูลค่า	ณ	วันเริ่มแรกที่ท�ารายการก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันแรกที่ท�ารายการจะถูกตัดจ�าหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรง
จนครบก�าหนดหรือสิ้นสุด	การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�านวน	โดยแสดงเป็นรายการ	
ก�าไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

2.21	เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น	เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อ
มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง	ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ	(หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น)	
เมื่อเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วน
หรือท้ังหมด	ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน	หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วน
หรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาของ
วงเงินกู้ที่เก่ียวข้อง

2.22	ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ�าเหน็จพนักงาน
โครงการสมทบเงินท่ีก�าหนดไว้
กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�าหนดไว้	สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออก
ไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ	การเงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้
กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งประกอบด้วย	ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม	
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย	และเงินบ�าเหน็จพนักงาน	

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดยผู้ช�านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี	Projected	Unit	Credit	ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	Technique)	อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย	
ในอนาคต	และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว	โดย
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตน้ันประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อัตราการตาย	
อายุงานและปัจจัยอื่น	ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และ	
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การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิด	และได้รวมอยู่ในก�าไรสะสมในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

2.23	 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ	กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้	อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป	และตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ

ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน	กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ	กลุ่มกิจการก�าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพัน
เหล่านั้น	โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท	แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากร
เพ่ือช�าระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่า		

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหน้ีสิน	โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระภาระผูกพัน		
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ	
หนี้สินท่ีก�าลังพิจารณาอยู่	การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.24	 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญของกิจการสามารถก�าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ	 โดยต้นทุนส่วนเพิ่ม	
ท่ีเก่ียวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของโดยน�าไปหักจากส่ิงตอบแทน	
ที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2.25	 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�าไรหรือ
ขาดทุน	ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ	
ในกรณีน้ี	ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่	หรือ	ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อยของธนาคารได้ด�าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี	 ผู้บริหารจะ
ประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ	ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน�ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ	
การตีความ	และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระแก่หน่วยงานที่จัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�านวนตามวิธีหนี้สิน	เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน	และราคาตามบัญชี	
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่
เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ	และ	ณ	วันที่เกิดรายการ	รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร(ขาดทุน)ทาง
ภาษี	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี	(และกฎหมายภาษีอากร)	ที่มีผลบังคับใช้อยู่	หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม	ี
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ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง	
ได้ใช้ประโยชน์	หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน�าจ�านวนผล
ต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์	กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างช่ัวคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่
ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างช่ัวคราว	
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย	
ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.26	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2554	กลุ่มกิจการได้จัดตั้งแผนการให้หุ้นทุน	(Equity	Ownership	Plan,	“EOP”)	โดยกลุ่มกิจการบันทึกค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั้งจ�านวนในวันที่ให้สิทธิ	(grant	date)	ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ	CIMB	Group	
Holdings	Berhad	ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ	CIMB	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วยจ�านวนหุ้น	
ท่ีให้แก่พนักงาน	และจ่ายช�าระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งจะท�าหน้าที่ซ้ือและถือครองหุ้นจนถึงวันที่โอนหุ้น	
แทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	กลุ่มกิจการจะกันส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธ	ิ	
(vesting	period)	โดยแสดงส�ารองดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจ�านวนที่กันไว้เมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเทศมาเลเซีย	โอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ	(vesting	period)

2.27	 เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญช	ีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายปันผล

2.28	 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�าเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกิจการด�าเนินการอยู่และน�าเสนอต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด	
ด้านการด�าเนินงาน	ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงาน	กลุ่มกิจการพิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1	 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่	ความเสี่ยงจากตลาด	(รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย	ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบี้ย	และความเสี่ยงด้านราคา)	ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	แผนการจัดการความเสี่ยง	
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โดยรวมของกลุ่มธนาคารจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการ
ด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้	กลุ่มกิจการจึงใช้เคร่ืองมืออนุพันธ์ทางการเงิน	เพื่อป้องกัน	
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเส่ียงด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น	
ประเมิน	และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ	ภายในกลุ่มกิจการคณะ
กรรมการจัดการความเสี่ยงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเส่ียงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง	เช่น	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย	ความเส่ียง	
การให้สินเชื่อ	และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1	 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด	 หมายถึง	 ความเสี่ยงท่ีกลุ่มธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู ่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยน		
ราคาตราสารทุน	และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านตลาดท่ีอาจเกิดขึ้น	มีการน�าเครื่องมือ	และ/หรือระบบท่ีช่วย
ในการวัด	ติดตาม	และควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้าน
ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	และเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกินจากระดับท่ียอมรับได้สามารถด�าเนินการปรับระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ทันท่วงที

3.1.1.1		ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ซ่ึงอาจจะท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน	ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	

ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงินของกลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของกลุ่มธนาคาร	
ภายใต้เพดานความเสี่ยงท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ

3.1.1.2		ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	คือ	ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน	ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	

ทัง้นีค้วามเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้เป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างอตัราดอกเบีย้	ลกัษณะและโครงสร้างสนิทรพัย์	หนีส้นิ	และทนุของธนาคาร		
ซึ่งธนาคารมีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคารที่ยอมรับได้	 โดยได้รับการอนุมัติจาก	
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ส่วนการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยง	
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า	ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1.1.3		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน	คือ	ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน		
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน	ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
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3.1.2	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ	ความเสี่ยงท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของกลุ่ม
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ระบุไว้ตามสัญญาได้

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้	ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk		
Management	Policy)	กลุ่มกิจการมีการจัดองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน	มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่าง	
ผู้ท�าหน้าที่ด้านตลาด	ผู้อนุมัติสินเชื่อ	ผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่ม	
กิจการมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า	(Standalone	Risk)	และระดับ	Portfolio	โดยกลุ่มธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน	
ความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า	ส�าหรับลูกค้านิติบุคคล	ธนาคารได้พัฒนา	Risk	Grading	Tools	และส�าหรับลูกค้า	
ธุรกิจขนาดกลาง	-	ขนาดย่อม	ได้พัฒนา	SME	Rating	เพื่อใช้ส�าหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ	ส�าหรับลูกค้ารายย่อย	
บุคคลธรรมดา	ทั้งสินเชื่ออเนกประสงค์ท่ีไม่มีหลักประกัน	(Personal	Cash)	และที่มีหลักประกัน	(Mortgage	Power)	รวมทั้งสินเชื่อ	
เพื่อที่อยู่อาศัย	(Home	Loan)	ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ	Credit	Scoring	ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อนั้น	กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับต่าง	ๆ	ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของ
วงเงินสินเช่ือ	โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหน้ี	โดยค�านึงถึงประเภทของวงเงินสินเช่ือ	สถานะทางการเงิน	
ของลูกหน้ี	สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก	นอกจากน้ีธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ	ซึ่งเป็น	
หน่วยงานอิสระเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	คือ	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยส�ารองเผ่ือผลขาดทุนตามท่ีแสดงไว้ใน	
งบแสดงฐานะการเงิน	และความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน	เช่น	การค�้าประกันการกู้ยืม	การค�้าประกันอื่นๆ	และ
สัญญาตราสารอนุพันธ์

3.1.3	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหน้ีและภาระผูกพันได้เม่ือถึงก�าหนดเวลา	หรือ
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ	

สายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว	และการ
บริหารการลงทุนในตราสารหน้ี	ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	ซึ่งสอดส่องและควบคุมความเส่ียงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	เช่นการด�ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องข้ันต�่าตามกฎหมาย	ส่วนต่างสภาพคล่อง	อัตราส่วนสภาพคล่อง	และเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	เป็นต้น

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ	 ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต	
และปัจจัยอื่นๆ	ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี	และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต	ผลของประมาณการทางบัญชี	
อาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง	ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�าคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิด	
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า	มีดังนี้
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(ก)	ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
กลุ่มกิจการได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของเงินให้สินเช่ือซ่ึงเก่ียวพันกับประมาณการผลขาดทุน
อันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช�าระหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มกิจการได้ประเมิน
กระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต	ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม	เหตุการณ	์
ที่ท�าให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้	และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

(ข)	มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงิน	โดยค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	ซึ่งตัวแปรท่ีใช้ในการค�านวณมาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	โดยค�านึงถึงอายุของตราสาร	อัตราดอกเบี้ย	ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	อัตราความ
ผันผวนของตลาด	เป็นต้น

(ค)	การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า	ราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	ใน
การพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวสมเหตุผล

(ง)	ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงน้อย
กว่ามูลค่าตามบัญชี	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุด
ของทรัพย์สิน	ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน	อย่างไรก็ตาม	การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อ
ค่าเผื่อการด้อยค่าได้	ดังนั้น	การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

(จ)	อาคาร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�าหรับ	อาคาร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ		
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน	
หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

(ฉ)	ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงาน
กลุ่มกิจการมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ	มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	โดยการค�านวณมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตรา
คิดลด	สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�าปีได้รวมถึงเงินเดือน	จ�านวนปีที่พนักงานท�างานให้
ธนาคาร	ซ่ึงจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการท�างานและอัตราดอกเบี้ย	การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ	
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น	และเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม	
เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน	กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ	การคืนทุนให้แก่เจ้าของ		
การออกหุ้นใหม่	หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย	
ของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2,328 - 2,328 2,402 - 2,402

ธนาคารพาณิชย์ 133 7,142 7,275 82 2,000 2,082

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 10 5,000 5,010 9 1,100 1,109

สถาบันการเงินอื่น - 1,766 1,766 544 672 1,216

			รวมในประเทศ 2,471 13,908 16,379 3,037 3,772 6,809

บวก		ดอกเบี้ยค้างรับ - 6 6 - - -

หัก				ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (10) (10) - (4) (4)

			รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 2,471 13,904 16,375 3,037 3,768 6,805

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 892 65 957 836 33 869

เงินเยน 28 - 28 18 - 18

เงินยูโร 31 - 31 8 - 8

เงินสกุลอื่น 624 153 777 541 289 830

			รวมต่างประเทศ 1,575 218 1,793 1,403 322 1,725

บวก		ดอกเบี้ยค้างรับ - 1 1 - 1 1

หัก				ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - (3) (3)

			รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,575 218 1,793 1,403 320 1,723

			รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,046 14,122 18,168 4,440 4,088 8,528

/ 158



งบการเงินรวมเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ 2,328 - 2,328 2,402 - 2,402

ธนาคารพาณิชย์ 67 7,150 7,217 27 2,000 2,027

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 5,000 5,000 - 1,100 1,100

สถาบันการเงินอื่น - 1,766 1,766 544 672 1,216

			รวมในประเทศ 2,395 13,916 16,311 2,973 3,772 6,745

บวก		ดอกเบี้ยค้างรับ - 6 6 - - -

หัก				ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (10) (10) - (4) (4)

			รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 2,395 13,912 16,307 2,973 3,768 6,741

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 892 65 957 836 33 869

เงินเยน 28 - 28 18 - 18

เงินยูโร 31 - 31 8 - 8

เงินสกุลอื่น 624 153 777 541 289 830

			รวมต่างประเทศ 1,575 218 1,793 1,403 322 1,725

บวก		ดอกเบี้ยค้างรับ - 1 1 - 1 1

หัก				ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - (3) (3)

			รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,575 218 1,793 1,403 320 1,723

			รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 3,970 14,130 18,100 4,376 4,088 8,464

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน	544	ล้านบาท	ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวออกโดยสถาบันการเงินที่
ถูกสั่งปิดกิจการและอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	(“กองทุนฟื้นฟูฯ”)	

กองทุนฟื้นฟูฯ	ได้เรียกคืนตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนหนึ่งจ�านวน	544	ล้านบาท	เพ่ือยกเลิกอาวัล	เนื่องจากเห็นว่าธนาคารไม่มีภาระที่จะต้อง
ช�าระภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องแล้ว	อย่างไรก็ตาม	ธนาคารยังไม่ได้คืนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแก่กองทุนฟื้นฟูฯ	เน่ืองจากธนาคารยัง
สงวนสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนฟื้นฟูฯ	หากเกิดภาระที่ต้องรับผิดชอบแทนในอนาคต

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เนื่องจาก	สิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงิน	พ้นก�าหนดอายุความไปแล้ว	ธนาคารจึง
กลับรายการสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินในงบการเงินของธนาคาร	(หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	21)
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7 ตราสารอนุพันธ์
7.1	 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า	
มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน 13,418 13,527 1,208,482 13,786 14,416 990,115

อัตราดอกเบี้ย 7,325 4,343 1,173,675 6,508 4,803 1,329,051

อื่นๆ 531 639 21,845 402 291 10,658

			รวม 21,274 18,509 2,404,002 20,696 19,510 2,329,824

สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 92 90

บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกัน 4 8

บุคคลภายนอก 4 2

			รวม 100 100

7.2	 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
7.2.1	 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 4 - 200 11 - 470

			รวม 4 - 200 11 - 470
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การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน	
ทางการเงิน	อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	ธนาคารใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงิน	และบัตรเงินฝาก	ธนาคารรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์	ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง	และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	
ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ล้านบาท
พ.ศ. 2559

ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิจากตราสารป้องกันความเสี่ยง (6) (5)

ก�าไรสุทธิของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 5 5

7.2.2	 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน - 1,453 - 1,208

อัตราดอกเบี้ย - 3 528 663

			รวม - 1,456 22,365 528 1,871 19,939

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกี่ยวข้อง	
กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	ธนาคาร
ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจาก	เงินให้สินเชื่อ	ตั๋วแลกเงินอนุพันธ์	Credit	Linked	Bills	of	Exchange	และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาก	
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยท�ารายการ	Cross	Currency	and	Interest	
Rate	Swap	contract	และ	Interest	Rate	Swap	contract	กับ	CIMB	Bank	Berhad	และกิจการอื่น	ๆ	(หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ข้อ	21	(ง)	(จ)	และ	(ซ))
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ระยะเวลาที่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	(Hedged	items)	จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อก�าไร(ขาดทุน)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 3 
เดือนถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดรับ 10 29 2,660 -

กระแสเงินสดจ่าย (232) (314) (9,296) (4,187)

กระแสเงินสดสุทธิ (222) (285) (6,636) (4,187)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 3 
เดือนถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจ่าย (230) (275) (9,494) (3,537)

8 เงินลงทุนสุทธิ
8.1	 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,117 4,135

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 484 2,910

			รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 9,601 7,045

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 17,118 24,497

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,612 5,834

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 81 102

			รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 20,811 30,433
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ราคาทุน/ ราคาทุน/
ราคาทุน ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย ตัดจ�าหน่าย
ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 13,163 16,791

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 422 702

เงินลงทุนในลูกหนี้	(หมายเหตุ	8.6) 76 78

			รวม 13,661 17,571

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (61) (60)

			รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 13,600 17,511

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ราคาทุน ราคาทุน
ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 270 292

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ 9 9

			รวม 279 301

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (231) (228)

			รวมเงินลงทุนทั่วไป 48 73

			รวมเงินลงทุนสุทธิ 44,060 55,062

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีเงินลงทุนที่น�าไปวางเป็นหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ	
งบการเงินข้อ	42.1
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8.2	 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ครบก�าหนด ครบก�าหนด

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 20 13,859 3,165 17,044 - 18,871 5,998 24,869

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 439 2,892 256 3,587 61 5,350 440 5,851

			รวม 459 16,751 3,421 20,631 61 24,221 6,438 30,720

บวก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1 121 (22) 100 (1) (171) (217) (389)

									ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) - - - -

			เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 459 16,872 3,399 20,730 60 24,050 6,221 30,331

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล	และรัฐวิสาหกิจ 5,679 7,483 1 13,163 4,032 11,308 1,451 16,791

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 288 134 - 422 278 424 - 702

			รวม 5,967 7,617 1 13,585 4,310 11,732 1,451 17,493

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - -

			ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ		

						ก�าหนดสุทธิ 5,967 7,617 1 13,585 4,310 11,732 1,451 17,493

			รวมตราสารหนี้ 6,426 24,489 3,400 34,315 4,370 35,782 7,672 47,824

8.3	 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของทุนช�าระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมสามารถจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

			รวม 22 22

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (19) (16)

			เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปสุทธิ 3 6
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8.4	 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	10	ของทุนที่ช�าระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมจ�าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี	้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 81 60 104 93

หัก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (18) (8)

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (3) (3)

			เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 60 93

8.5	 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี	้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ.	2559

ค่าเผื่อการ ค่าเผื่อการ
มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม

จ�านวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี จ�านวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี
บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

			การด�ารงอยู่ของกิจการและ/

			หรือมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ

			การเงินและผลด�าเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) -

ตราสารหนี้ที่ผิดนัดช�าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

67 43 (43) - 67 43 (43) -

8.6	 เงินลงทุนในลูกหนี้
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้ 76 78

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (61) (60)

			เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 15 18
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินให้สินเช่ือสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ประมาณการ ประมาณการ
อัตราผล อัตราผล

เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน
คงค้าง ที่รับซื้อ (Yield) คงค้าง ที่รับซื้อ (Yield)

จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้

			ที่ซื้อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้
			ที่ซื้อมา	ณ	วันที่ใน	
			งบแสดงฐานะการเงิน 67 1,107 76 1.0 79 1,223 78 7.5

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560

ร้อยละ
พ.ศ. 2559

ร้อยละ
พ.ศ. 2560

ล้านบาท
พ.ศ. 2559

ล้านบาท

บริษัทย่อย - ที่รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม

บจ.	ซีที	คอลล์ ติดตามหนี้ หุ้นสามัญ 100 100 38 38

บจ.	เซ็นเตอร์	ออโต้ลีส	จ�ากัด ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์ 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)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,708 1,325

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ	สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ	บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในกลุ่มกิจการ

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารบันทึกการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	จ�านวน	383	ล้านบาทใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	เน่ืองจากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	ธนาคารจึงประเมินและกลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าท้ังหมด
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10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
10.1	 จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 6,108 6,275 6,108 6,284

เงินให้กู้ยืม 145,160 145,049 154,718 150,792

ตั๋วเงิน 31,208 29,933 44,393 45,858

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	 35,532 30,148 - -

อื่น	ๆ 50 32 24 5

			รวมเงินให้สินเชื่อ 218,058 211,437 205,243 202,939

หัก		รายได้รอตัดบัญชี (7,036) (5,849) (9) (39)

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 211,022 205,588 205,234 202,900

บวก		ดอกเบี้ยค้างรับ 517 590 523 594

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

						บวกดอกเบี้ยค้างรับ 211,539 206,178 205,757 203,494

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หมายเหตุ	11)

							เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์	ธปท.-	รายสินเชื่อ (6,165) (6,251) (5,942) (6,125)

							เงินส�ารองส่วนเกิน (3,704) (3,542) (3,314) (3,542)

หัก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	(หมายเหตุ	12)									 (106) (45) (106) (45)

							เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 201,564 196,340 196,395 193,782

10.2	 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 195,447 644 196,091 191,291 608 191,899

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,493 1,370 12,863 10,774 1,686 12,460

เงินสกุลอื่น 754 1,314 2,068 1,214 15 1,229

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 207,694 3,328 211,022 203,279 2,309 205,588
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 189,659 644 190,303 188,603 608 189,211

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,493 1,370 12,863 10,774 1,686 12,460

เงินสกุลอื่น 754 1,314 2,068 1,214 15 1,229

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 201,906 3,328 205,234 200,591 2,309 202,900

10.3	 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 10,625 1,097 161 22 211 12,116

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,030 733 354 563 549 28,229

สินเชื่อส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 57,545 1,638 662 791 335 60,971

ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้

			ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24,231 3,856 325 54 38 28,504

อื่น	ๆ 12,873 186 91 95 36 13,281

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 187,942 12,378 3,050 2,895 4,757 211,022
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,783 - - 8 - 4,791

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,849 3,970 2,549 3,601 1,023 49,992

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 10,753 1,420 58 220 9 12,460

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,531 2,318 797 194 608 30,448

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,922 657 230 - 250 13,059

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 53,476 1,340 641 547 1,235 57,239

ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้

			ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 21,279 2,769 232 42 16 24,338

อื่น	ๆ 12,617 185 71 149 239 13,261

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 180,210 12,659 4,578 4,761 3,380 205,588

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 10,625 1,097 161 22 211 12,116

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,030 733 354 563 549 28,229

สินเชื่อส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 57,545 1,638 662 791 335 60,971

อื่น	ๆ 35,589 186 91 95 36 35,997

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 186,427 8,522 2,725 2,841 4,719 205,234
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

ปกติ
ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
ล้านบาท

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ล้านบาท
สงสัย

ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,783 - - 8 - 4,791

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,849 3,970 2,549 3,601 1,023 49,992

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 10,753 1,420 58 220 9 12,460

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,531 2,318 797 194 608 30,448

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,922 657 230 - 250 13,059

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 53,476 1,340 641 547 1,235 57,239

อื่น	ๆ 34,267 185 71 149 239 34,911

			รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 180,581 9,890 4,346 4,719 3,364 202,900

10.4	 จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น
กลุ่มบริษัทสามารถจ�าแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดค้างช�าระได้ดังต่อไปนี้

(ก)	ลูกหน้ีและเงินให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่า เงินให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่า
สินเชื่อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ สินเชื่อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ

ดอกเบี้ย ตั้งค่าเผื่อหนี้ ตั้งค่าเผื่อหนี้ ค่าเผื่อหนี้ ดอกเบี้ย ตั้งค่าเผื่อหนี้ ตั้งค่าเผื่อหนี้ ค่าเผื่อหนี้
ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์	ธปท.

		-	จัดชั้นปกติ 188,370 69,880 1 695 180,669 63,221 1 642

		-	จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,450 3,598 2 66 12,774 3,471 2 73

		-	จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 3,067 1,669 100 1,666 4,593 1,919 100 1,917

		-	จัดชั้นสงสัย 2,895 1,321 100 1,321 4,761 2,474 100 2,474

		-	จัดชั้นสงสัยจะสูญ 4,757 2,407 100 2,417 3,381 1,141 100 1,145

เงินส�ารองส่วนเกิน 3,704 3,542

					รวม 211,539 78,875 9,869 206,178 72,226 9,793

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบัน 
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส.5/2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่า เงินให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต�่า
สินเชื่อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ สินเชื่อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ

ดอกเบี้ย ตั้งค่าเผื่อหนี้ ตั้งค่าเผื่อหนี้ ค่าเผื่อหนี้ ดอกเบี้ย ตั้งค่าเผื่อหนี้ ตั้งค่าเผื่อหนี้ ค่าเผื่อหนี้
ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์	ธปท.

		-	จัดชั้นปกติ 186,861 87,026 1 868 181,044 79,661 1 794

		-	จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,594 2,368 2 40 10,005 2,217 2 43

		-	จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 2,742 1,389 100 1,389 4,362 1,726 100 1,727

		-	จัดชั้นสงสัย 2,841 1,267 100 1,267 4,719 2,432 100 2,432

		-	จัดชั้นสงสัยจะสูญ 4,719 2,368 100 2,378 3,364 1,125 100 1,129

เงินส�ารองส่วนเกิน 3,314 3,542

					รวม 205,757 94,418 9,256 203,494 87,161 9,667

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจ�าหน่ายหลกัประกนั แล้วแต่กรณี ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีป่ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส.5/2559 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มบริษัทและธนาคารมีเงินให้สินเชื่อผิดนัดช�าระจ�านวน	9,572	ล้านบาทและ	9,154	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	(วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	10,657	ล้านบาทและ	10,367	ล้านบาท	ตามล�าดับ)	ที่ระงับการรับรู้ดอกเบี้ย

ข)	 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน	ของบริษัทย่อยแยกตาม
อายุลูกหน้ีท่ีค้างช�าระ	โดยนับจากวันที่ที่ครบก�าหนดช�าระตามสัญญาได้ดังนี้

ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช่าซื้อ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างช�าระหรือค้างช�าระไม่เกิน	1	งวด 24,231 21,279 54 64

ค้างช�าระ	2	-	3	งวด 3,856 2,769 26 30

ค้างช�าระ	4	-	6	งวด 325 232 277 191

ค้างช�าระ	7	-	12	งวด 54 42 54 42

ค้างช�าระมากกว่า	12	งวด 34 11 34 12

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 5 5 5 5

			รวม 28,505 24,338 450 344

เงินส�ารองส่วนเกิน - - 390 -

			รวม 28,505 24,338 840 344
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10.5	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	ซ่ึงค�านวณตามเกณฑ์ของธปท.	ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(เงินต้น)

-	 ธนาคาร 10,285 12,429 10,285 12,429

-	 ธุรกิจอื่น 417 290 - -

เงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ตามเกณฑ์	ธปท.	ดังกล่าวข้างต้นได้ถือปฏิบัติ
ตามประกาศ	ธปท.	ซึ่งก�าหนดให้เงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงสินเช่ือที่จัดช้ันต�่ากว่ามาตรฐาน	สงสัยและสงสัยจะสูญ	
และไม่รวมสินเช่ือท่ีค้างช�าระที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ	
ตามเกณฑ์	ธปท.	แล้ว

10.6	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน	27,665	ล้านบาท	(วันที่		
31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	23,994	ล้านบาท)	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือและเช่าทางการเงินส�าหรับรถยนต์	และรถจักรยานยนต	์
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	6	ปี	และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

หนี้ที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น
			ตามสัญญาเช่า 11,249 22,804 916 563 35,532

หัก		รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (2,960) (3,883) (39) (145) (7,027)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
			ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 8,289 18,921 877 418 28,505

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (840)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ	

			สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 27,665
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2559

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

หนี้ที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น
			ตามสัญญาเช่า 9,635 19,436 691 385 30,147

หัก		รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (2,523) (3,159) (32) (95) (5,809)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
			ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 7,112 16,277 659 290 24,338

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (344)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ	

			สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 23,994

10.7	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ�านวนหนี้
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้

จ�านวนราย ล้านบาท

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนปี	พ.ศ.	2560 4,182 2,925

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุด			วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 1,230 2,441

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เปรียบเทียบกับลูกหนี้ทั้งสิ้นที่มีอยู่ทั้งใน	
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�านวนหนี้ จ�านวนหนี้

ก่อนการปรับ ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

จ�านวนราย ล้านบาท จ�านวนราย ล้านบาท

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ 1,230 2,441 1,230 2,441

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 402,277 211,022 173,731 205,234
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รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2560	และ	พ.ศ.	 2559	แยกตามรูปแบบ	
การปรับแบบการปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ก่อนปรับ หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี้

จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้	 1,230 2,441 - 2,441

			รวม 1,230 2,441 - 2,441

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

ก่อนปรับ หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี้

จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การโอนสินทรัพย์ 2 311 308 3

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้	 1,837 3,343 - 3,343

			รวม 1,839 3,654 308 3,346

ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวข้างต้นสามารถจ�าแนกระยะเวลาการผ่อนช�าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี	้
ได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2559

ภาระ้หนี้ ภาระหนี้

ก่อนปรับ หลังปรับ ก่อนปรับ หลังปรับ
ช่วงระยะเวลาการผ่อนช�าระตาม โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
   สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท จ�านวนราย ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน	5	ปี 218 674 674 296 875 875

5	-	10	ปี 525 745 745 919 1,214 1,214

10	-	15	ปี 60 97 97 66 134 134

เกินกว่า	15	ปี 427 925 925 556 1,120 1,120

			รวม 1,230 2,441 2,441 1,837 3,343 3,343
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ข้อมูลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ 358 341

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

จ�านวนราย	(ราย) 5,323 5,897

ภาระหนี้คงค้าง	(ล้านบาท) 4,681 4,354

กรณีปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหนี้	กลุ่มบริษัทได้ค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีส่วนสูญเสีย	
จากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลค่าหนี้	(PV	Loss)	คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ	106	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม		
พ.ศ.	2559	:	45	ล้านบาท)	ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้แล้ว	

11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793

บวก	(ลด)	เพิ่มระหว่างปี (10) (4) 539 13 192 4,329 5,059

	 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 8 8

	 หนี้สูญรับคืน - - - - - 351 351

หัก	 หนี้สูญตัดบัญชี - - (456) (2) (1,837) (17) (2,312)

	 ตัดบัญชีจากการโอนหนี้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950)

	 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (69) (69)

ส�ารองเพิ่ม	(ลด)	ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ	

			การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือการโอนส�ารอง

			ทั่วไปไปเป็นส�ารองเฉพาะรายลูกหนี้ 63 (3) (331) 263 4,437 (4,440) (11)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 577 80 1,345 940 1,209 2,579 6,730

บวก	(ลด)	เพิ่มระหว่างปี (9) (1) 331 18 182 5,779 6,300

	 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 18 18

	 หนี้สูญรับคืน - - - - - 209 209

	 โอนจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2

หัก	 หนี้สูญตัดบัญชี - (11) (356) (2) (3,024) (36) (3,429)

	 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (10) (10)

ส�ารองเพิ่ม	(ลด)	ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ	

			การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือการโอนส�ารอง

			ทั่วไปไปเป็นส�ารองเฉพาะรายลูกหนี้ 74 5 597 1,518 2,778 (4,999) (27)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667

บวก	เพิ่มระหว่างปี - - - - - 3,939 3,939

	 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 8 8

	 หนี้สูญรับคืน - - - - - 351 351

หัก	 หนี้สูญตัดบัญชี - - (4) (1) (1,668) (17) (1,690)

	 ตัดบัญชีจากการโอนหนี้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950)

	 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (69) (69)

ส�ารองเพิ่ม	(ลด)	ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ	

			การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือการโอนส�ารอง

			ทั่วไปไปเป็นส�ารองเฉพาะรายลูกหนี้ 74 (3) (331) 263 4,437 (4,440) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 695 50 1,133 913 1,202 2,579 6,572

บวก	เพิ่มระหว่างปี - - - - - 5,779 5,779

	 โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - 18 18

	 หนี้สูญรับคืน - - - - - 209 209

	 โอนจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2

หัก	 หนี้สูญตัดบัญชี - (11) (5) - (2,851) (36) (2,903)

	 โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - (10) (10)

ส�ารองเพิ่ม	(ลด)	ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือ	

			การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันหรือการโอนส�ารอง

			ทั่วไปไปเป็นส�ารองเฉพาะรายลูกหนี้ 99 4 599 1,519 2,778 (4,999) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667

12 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 45 55

บวก	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนมาจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 69 10

หัก	 หนี้สูญตัดบัญชี - (2)

หัก	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (18)

ยอดคงเหลือปลายปี 106 45

รายการตดัจ�าหน่ายและ/หรือการปรบับญัชค่ีาเผือ่การปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหน้ีจะปรบัปรงุโอนผ่านบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขายได้แก่	ทรัพย์สินที่ได้มาจากลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีหรือจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย์	
ที่ลูกหนี้ได้จ�านองไว้	หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการควบรวมกิจการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

งบการเงินรวม

วันที่ 1 มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

			อสังหาริมทรัพย์	-	ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,280 523 (1,000) 803

			สังหาริมทรัพย์ 146 1,471 (1,388) 229

รวม 1,426 1,994 (2,388) 1,032

อื่นๆ 116 39 - 155

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,542 2,033 (2,388) 1,187

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (257) (553) 657 (153)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,285 1,480 (1,731) 1,034

งบการเงินรวม

วันที่ 1 มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

			อสังหาริมทรัพย์	-	ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,355 318 (393) 1,280

			สังหาริมทรัพย์ 137 1,695 (1,686) 146

รวม 1,492 2,013 (2,079) 1,426

อื่นๆ 70 116 (70) 116

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,562 2,129 (2,149) 1,542

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (368) (623) 734 (257)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,194 1,506 (1,415) 1,285
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

			อสังหาริมทรัพย์	-	ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,280 523 (1,000) 803

รวม 1,280 523 (1,000) 803

อื่นๆ 116 39 - 155

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,396 562 (1,000) 958

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (200) (21) 151 (70)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,196 541 (849) 888

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

			อสังหาริมทรัพย์	-	ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 1,355 318 (393) 1,280

รวม 1,355 318 (393) 1,280

อื่นๆ 70 116 (70) 116

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,425 434 (463) 1,396

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (316) (1) 117 (200)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,109 433 (346) 1,196

ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน	ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมินหรือทบทวน	
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจ�าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	อย่างไรก็ตามราคาที่จะขาย	
ทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว	นอกจากนั้น	ธนาคารมีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สิน	
รอการขายที่ก�าหนดโดย	ธปท.	ทั้งน้ี	หากธนาคารไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ธนาคารจะต้อง	
กันส�ารองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของ	ธปท.	ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการ	
ขายทรัพย์สินรอการขายในปัจจุบัน
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15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

อายุการ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2560
ตัดจ�าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

			ระบบคอมพิวเตอร์	-	อยู่ระหว่างพัฒนา - 78 169 (89) (3) - 155

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5	-	10	ปี	 289 14 52 (38) (102) 215

ค่าสิทธิ 5	ปี 1 - - - (1) -

			รวม 368 183 (37) (41) (103) 370

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 368 370

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

อายุการ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2559
ตัดจ�าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

			ระบบคอมพิวเตอร์	-	อยู่ระหว่างพัฒนา - 104 102 (128) - - 78

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5	-	10	ปี	 274 15 123 (9) (114) 289

ค่าสิทธิ 5	ปี 1 - - - - 1

			รวม 379 117 (5) (9) (114) 368

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 379 368
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

อายุการ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2560
ตัดจ�าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง		

					ระบบคอมพิวเตอร์-	อยู่ระหว่างพัฒนา - 78 169 (89) (3) - 155

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5	-	10	ปี	 284 12 52 (38) (100) 210

ค่าสิทธิ 5	ปี	 1 - - - (1) -

			รวม 363 181 (37) (41) (101) 365

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 363 365

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

อายุการ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2559
ตัดจ�าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง		

					ระบบคอมพิวเตอร์-	อยู่ระหว่างพัฒนา - 104 102 (128) - - 78

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5	-	10	ปี	 268 13 123 (8) (112) 284

ค่าสิทธิ 5	ปี	 1 - - - - 1

			รวม 373 115 (5) (8) (112) 363

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - -

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 373 363

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ	วันต้นปี 1,289 1,040 1,076 862

เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน 201 352 66 319

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (121) (103) (123) (105)

ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ 4 - 4 -

ณ	วันปลายปี 1,373 1,289 1,023 1,076
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม

ประมาณการ 
หนี้สิน ผลขาดทุน

บัญชีพัก
รายได้ 

ดอกเบี้ย

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า

ทรัพย์สิน 
รอการขาย

ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ

รายได้รอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียม

แรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียม

แรกเข้าประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ 
รอตัดบัญชี

ก�าไรจาก
มูลค่า

ยุติธรรมของ 
เงินลงทุน อื่นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 399 91 128 52 688 60 59 71 157 1,705

เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน 6 44 18 (21) 136 (12) 11 - 29 211

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (15) - - - - - - (71) (12) (98)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 390 135 146 31 824 48 70 - 174 1,818

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 328 - 81 75 580 73 23 - 137 1,297

เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน	 66 91 47 (23) 108 (13) 36 - 32 344

ภาษีเพิ่ม	(ลด)	
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5 - - - - - - 71 (12) 64

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 399 91 128 52 688 60 59 71 157 1,705

งบการเงินรวม

ก�าไรจาก ก�าไรจาก
มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง

ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม ชั่วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้ีสินภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 2 410 4 416

เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน	 9 - 1 10

ภาษีเพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23 - - 23

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ - (4) - (4)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 34 406 5 445

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 60 195 2 257

(ลด)	เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน	 - (10) 2 (8)

ภาษี	(ลด)	เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (58) 225 - 167

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 2 410 4 416
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ 
หนี้สิน ผลขาดทุน

บัญชีพัก
รายได้ 

ดอกเบี้ย

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า

ทรัพย์สิน 
รอการขาย

ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ

รายได้รอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียม

แรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียม

แรกเข้าประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ 
รอตัดบัญชี

ก�าไรจาก
มูลค่า

ยุติธรรมของ 
เงินลงทุน อื่นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 384 91 122 41 619 60 59 71 45 1,492

เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน 3 44 16 (26) 37 (12) 11 - 3 76

ภาษีลดบันทึกโดยตรง
ในส่วนของเจ้าของ (16) - - - - - - (71) (13) (100)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 371 135 138 15 656 48 70 - 35 1,468

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 317 - 76 65 508 73 23 - 57 1,119

เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน	 64 91 46 (24) 111 (13) 36 - - 311

ภาษีเพิ่ม	(ลด)

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3 - - - - - - 71 (12) 62

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 384 91 122 41 619 60 59 71 45 1,492

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก�าไรจาก ก�าไรจาก
มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง

ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม ชั่วคราว รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2560 2 410 4 416

เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน	 9 - 1 10

ภาษีเพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23 - - 23

ภาษีลดบันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ - (4) - (4)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560 34 406 5 445

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559 60 195 2 257

(ลด)	เพิ่มในก�าไรหรือขาดทุน	 - (10) 2 (8)

ภาษี	(ลด)	เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (58) 225 - 167

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559 2 410 4 416
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17 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 300 406 300 406

สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 4,138 5,823 4,138 5,823

เงินยืมทดรอง 34 22 34 22

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี 106 89 106 89

ค่านายหน้าค้างรับ 77 47 77 47

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างรับ 157 98 156 93

เงินมัดจ�า 85 82 75 70

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 297 122 291 117

อื่น	ๆ 1,831 1,048 1,642 892

รวม 7,025 7,737 6,819 7,559

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (29) (29) (29) (29)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 6,996 7,708 6,790 7,530

18 เงินรับฝาก
18.1	 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,072 2,353 2,074 2,353

ออมทรัพย์ 59,518 82,377 59,802 82,575

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 112,217 95,614 112,233 95,630

บัตรเงินฝาก 3,594 3,319 3,594 3,319

รวมเงินรับฝาก 177,401 183,663 177,703 183,877
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18.2	 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 174,065 1,537 175,602 180,580 1,577 182,157

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,253 203 1,456 825 216 1,041

เงินสกุลอื่น 274 69 343 281 184 465

			รวม 175,592 1,809 177,401 181,686 1,977 183,663

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ต่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 174,367 1,537 175,904 180,794 1,577 182,371

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,253 203 1,456 825 216 1,041

เงินสกุลอื่น 274 69 343 281 184 465

			รวม 175,894 1,809 177,703 181,900 1,977 183,877
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19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
ล้านบาท

มีระยะเวลา
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2 2 - 210 210

ธนาคารพาณิชย์ 126 2,000 2,126 1,189 315 1,504

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 292 300 9 290 299

บริษัทเงินทุน	บริษัทเงินทุน

			หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์

			และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 6,987 2,050 9,037 4,461 1,750 6,211

สถาบันการเงินอื่น 1,169 508 1,677 465 408 873

					รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 8,290 4,852 13,142 6,124 2,973 9,097

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 98 1,308 1,406 1,376 1 1,377

เงินสกุลอื่น 956 144 1,100 875 246 1,121

					รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,054 1,452 2,506 2,251 247 2,498

					รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 9,344 6,304 15,648 8,375 3,220 11,595

20 หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ 5,228 6,451

ตั๋วแลกเงิน 17,876 12,423

รวม 23,104 18,874
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สัดส่วนการท�าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 74 63

บุคคลภายนอก 26 37

รวม 100 100

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	สรุปได้ดังนี้

•	 ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงิน	มีอายุ	11	ปี	ซึ่งมีอนุพันธ์แฝงคือ	callable	range	accrual	swap	ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	
6.1	ต่อปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	อัตราร้อยละ	6.1	ต่อปี)	ทุก	6	เดือน	โดยธนาคารได้ท�ารายการ	callable	range	accrual	swap	
ท่ีมีเง่ือนไขตรงข้าม	(back-to-back)	กับ	CIMB	Bank	Berhad	ซ่ึงเป็นบริษัทแม	่

•	 วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559		ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	อายุ	5	ปี	ซ่ึงอนุพันธ์แฝงคือ		callable	range	accrual	swap			
ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ	0	-	3.60	ต่อปี	ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง	THBFIX	6	month	ช�าระดอกเบี้ย
ทุก	6	เดือน	โดยธนาคารได้ท�ารายการ	interest	rate	swap	กับกิจการอื่น	อย่างไรก็ตาม	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2560	หุ้นกู้เหล่านี	้	
ถูกยกเลิกก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน

•	 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง	อายุ	5	ปี	ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ	callable	inverse	floater	derivatives	ธนาคารช�าระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ	6.20	-	6.60	ต่อปี	หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง	THBFIX	6	month	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	อัตราร้อยละ	6.45	-	
6.65	ต่อปี	หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง	THBFIX	6	month)	ช�าระดอกเบี้ยทุก	6	เดือน	โดยธนาคารได้ท�ารายการ	interest	rate	swap		
กับกิจการอื่น

•	 ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ	accreting	ที่มีอนุพันธ์แฝง	(accreting	structured	bills	of	exchange)	ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ	interest	
rate	swap	มีอายุระหว่าง	7	-	23	ปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	7	-	23	ปี)	ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ	2.68	-	5.18	
ต่อปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	ระหว่างร้อยละ	2.68	-	5.18	ต่อปี)	ช�าระดอกเบี้ยคร้ังเดียว	ณ	วันครบก�าหนดไถ่ถอน	โดยธนาคาร
ได้ท�ารายการ	interest	rate	swap	กับกิจการอื่น
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21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2560

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.35	-	1.55	ต่อปี - - - 3,935 - 3,935

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2561

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.28	-	1.45	ต่อปี 3,048 - 3,048 - - -

หุ้นกู้ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2563

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.44	ต่อปี 2,000 - 2,000 - - -

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2546 - - - 544 - 544

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	400	ล้านริงกิต

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2567	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.60	ต่อปี - 3,224 3,224 - 3,196 3,196

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	570	ล้านริงกิต

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2569	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.35	ต่อปี - 4,593 4,593 - 4,554 4,554

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	3,000	ล้านบาท

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2565	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.80	ต่อปี - - - 3,000 - 3,000

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1,104 - 1,104 50 - 50

6,152 7,817 13,969 7,529 7,750 15,279

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเมื่อทวงถาม

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.18		ต่อปี 700 - 700 5,780 - 5,780

2,500 3,464 5,964 7,580 2,723 10,303

			รวม 8,652 11,281 19,933 15,109 10,473 25,582

หัก		ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี (4,263) - (4,263) (10,309) - (10,309)

เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 4,389 11,281 15,670 4,800 10,473 15,273
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2560

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.35	-	1.55		ต่อปี - - - 3,935 - 3,935

หุ้นกู้ระยะสั้นครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2561

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.28-1.45		ต่อปี 3,048 - 3,048 - - -

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2546 - - - 544 - 544

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	400	ล้านริงกิต

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2567	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.60	ต่อปี - 3,224 3,224 - 3,196 3,196

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	570	ล้านริงกิต

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2569	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.35	ต่อปี - 4,593 4,593 - 4,554 4,554

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	มูลค่าตราไว้	3,000	ล้านบาท

			ครบก�าหนดปี	พ.ศ.	2565	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.80	ต่อปี - - - 3,000 - 3,000

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1,104 - 1,104 50 - 50

4,152 7,817 11,969 7,529 7,750 15,279

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเมื่อทวงถาม

			อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.18	ต่อปี 700 - 700 5,780 - 5,780

2,500 3,464 5,964 7,580 2,723 10,303

			รวม 6,652 11,281 17,933 15,109 10,473 25,582

หัก		ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี (4,263) - (4,263) (10,309) - (10,309)

เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 2,389 11,281 13,670 4,800 10,473 15,273

(ก)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั้น	จ�านวน	3,048	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	3,935	ล้านบาท)		
อัตราดอกเบี้ยคงที่และช�าระดอกเบี้ย	ณ	วันครบก�าหนดไถ่ถอน

(ข)	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู้	จ�านวน	2,000,000	หน่วย	
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท	รวมเป็นหุ้นกู้	2,000	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.44	ต่อปี		
ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน	หุ้นมีอายุ	3	ปี	ครบก�าหนด	วันที่	8	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563
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(ค)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เนื่องจาก	สิทธิตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ	จ�านวน	544	ล้านบาท	พ้นก�าหนดอายุความไปแล้ว	ธนาคารจึงกลับ	
รายการภาระหน้ีหุ้นกู้ด้อยสิทธิในงบการเงินของธนาคาร	(หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6)	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	
544	ล้านบาท)	

(ง)	 เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน	400	ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย	ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่	2	เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	ราคาเสนอขาย	หน่วยละ	100	เหรียญริงกิตมาเลเซีย	จ�านวน		
4,000,000	หน่วย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.60	ต่อปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน	หุ้นกู้มีอายุ	10	ปี	ครบก�าหนด		
ในปี	พ.ศ.	2567	ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ	5	ปี	โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

	 	 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก.(02)	453/2557	ให้สามารถนับหุ้นกู้
ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2

(จ)	 เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน	570	ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย	ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธ	ิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่	2	เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	ราคาเสนอขาย	หน่วยละ	100	เหรียญริงกิตมาเลเซีย	จ�านวน	
5,700,000	หน่วย	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	5.35	ต่อปี	ตลอดอายหุุน้กู	้ช�าระดอกเบีย้ทกุหกเดอืน	หุน้กูม้อีาย	ุ10	ปี	ครบก�าหนด	ในปี	พ.ศ.	2569	
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ	5	ปี	โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร	
แห่งประเทศไทย

	 	 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝกก.(02)	414/2559	ให้สามารถนับหุ้นกู้
ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2

(ฉ)	 ในวันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกันให้กับสถาบันการเงิน	และนักลงทุน	
รายใหญ่จ�านวน	3,000,000	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท	รวมเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ		
3,000	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.80	ต่อปี	ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน	หุ้นมีอายุ	10	ปี	ครบก�าหนด	วันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2565	
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ	5	ปี	โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร	
แห่งประเทศไทย

	 	 ในวันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน	จ�านวน	3,000	ล้านบาท		
ครบก�าหนด	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2565	โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้	(ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อก�าหนดสิทธิ)		
ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร	ตามหนังสือเลขท่ี	ฝกก.439/2560	การขออนุญาต	
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

	 	 ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือท่ีฝกก.	(02)	1269/2555	ให้สามารถนับ	
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2

(ช)	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	จ�านวน	1,104	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559:	50	ล้านบาท)	
ดังนี้

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์	(Maxi	X-Change	Single	Barrier	Bullish)	จ�านวน	174	ล้านบาท		
(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	50	ล้านบาท)	มีอายุ	6	เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้	โดยให้ผลตอบแทน	ณ	วันครบก�าหนดอายุ		
ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง
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	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น	ประเภท	Equity	Linked	Noted	จ�านวน	341	ล้านบาท		
โดยปกติจะมีระยะเวลา	1	เดือนถึง	9	เดือน	ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง	นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน	
เป็นระยะ	ๆ	จนกว่าจะถึงวันครบก�าหนดเว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารต้องยกเลิกสัญญา	มิฉะนั้นเมื่อครบก�าหนด	
ผู้ลงทุนจะต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง	ณ	วันที่
หมดอายุ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560		ธนาคารออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน	ประเภท	Fund	Link	Note	จ�านวน		
589ล้านบาท	อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

(ซ)	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีตั๋วแลกเงินอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของ
บริษัทอ้างอิง	credit	linked	bill	of	exchange	(CLN)	จ�านวน	5,264	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	จ�านวน	4,523	ล้านบาท	)		
ดังนี้

	 	 ธนาคารออก	CLN	จ�านวน	1,800	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	จ�านวน	1,800	ล้านบาท	)	อายุ	10	ปี	ผู้ถือ	CLN	จะได้รับดอกเบี้ย
ทั้งหมดในวันที่ช�าระดอกเบี้ยและจะได้รับจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบก�าหนด	โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	
เกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง	ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ	3.75	-	4.01	ต่อปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	3.75	-	4.01	
ต่อปี)	ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน

	 	 ธนาคารออก	CLN	จ�านวน	106	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือเทียบเท่า	3,464	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	จ�านวน	76	ล้านเหรียญสหรัฐ		
หรือเทียบเท่า	2,723	ล้านบาท)	อายุระหว่าง	8	-	14	ปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559:	10	-	15	ปี)	ผู้ถือ	CLN	จะได้รับดอกเบี้ยท้ังหมดในวัน
ที่ช�าระดอกเบี้ยและจะได้รับจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบก�าหนด	โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดข้ึนกับกิจการ
อ้างอิง	ธนาคารช�าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง	6M	LIBOR	+	1.6743%	ถึง	6M	LIBOR	+	2.39250%	ต่อปี	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:		
6M	LIBOR	+	2.24170%	ถึง	6M	LIBOR	+	2.39250%	ต่อปี)	ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน	

(ฌ)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเมื่อทวงถาม	จ�านวน	700	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:		
5,780	ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยคงที่และช�าระดอกเบี้ย	ณ	วันไถ่ถอน

22 ประมาณการหนี้สิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 138 30 138 30

ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 395 494 395 494

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,413 1,473 1,322 1,396

			รวมประมาณการหนี้สิน 1,946 1,997 1,855 1,920
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ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เงินบ�าเหน็จที่ให้เฉพาะพนักงานที่เป็นพนักงานสหธนาคารเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่กับธนาคารจ�านวน	
357	คน	(วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	390	คน)	ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดตั้งกองทุนรับไว้	เป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,413 1,473 1,322 1,396

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,413 1,473 1,322 1,396

การเคล่ือนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาต้นปี 1,473 1,405 1,396 1,343

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 125 114 115 107

ต้นทุนดอกเบี้ย 33 37 31 36

การวัดมูลค่าใหม่	:

(ก�าไร)	ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

				สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 14 - 12 -

				สมมติทางการเงิน (62) 60 (56) 55

				ประสบการณ์ (32) (35) (39) (37)

หัก		ผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี (138) (108) (137) (108)

					ยอดคงเหลือสิ้นปี 1,413 1,473 1,322 1,396

	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 125 114 115 107

ต้นทุนดอกเบี้ย 33 37 31 36

			รวม 158 151 146 143
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สมมติฐานท่ีส�าคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณ	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด ร้อยละ	2.75	 ร้อยละ	2.25	

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ	5.00 ร้อยละ	5.00

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ	75.00	ของ	 ร้อยละ	75.00	ของ	

Thai	Mortality	Ordinary	Table	2017 Thai	Mortality	Ordinary	Table	2008

อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ	10.00 ร้อยละ	10.00

ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
(the	assumed	mortality	rate)

ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ			
	(the	assumed	mortality	rate)

อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ พนักงานที่มีสิทธิได้รับ	เงินบ�าเหน็จ:					
ร้อยละ	1.91

ของ	Thai	Withdrawal	Table	

พนักงานที่มีสิทธิได้รับ	เงินบ�าเหน็จ:					
ร้อยละ	1.91

ของ	Thai	Withdrawal	Table	

พนักงานอื่น	(นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับ
เงินบ�าเหน็จ):	ร้อยละ	75	

ของ	Thai	Withdrawal	Table

พนักงานอื่น	(นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับ
เงินบ�าเหน็จ):	ร้อยละ	75	

ของ	Thai	Withdrawal	Table

เกษียณอายุ อายุ	60	ปี อายุ	60	ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อัตราคิดลดเฉลี่ย ร้อยละ	0.5 ร้อยละ	0.5 ลดลง
ร้อยละ	4.08

ลดลง
ร้อยละ	4.24

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	4.36

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	4.54

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย ร้อยละ	1.0 ร้อยละ	1.0 เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	9.33

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	9.68

ลดลง	
ร้อยละ	8.29

ลดลง	
ร้อยละ	8.58

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อัตราคิดลดเฉลี่ย ร้อยละ	0.5 ร้อยละ	0.5 ลดลง
ร้อยละ	3.98		

ลดลง
ร้อยละ	4.14		

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	4.25	

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	4.43	

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย ร้อยละ	1.0 ร้อยละ	1.0 เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	9.13	

เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	9.46	

ลดลง	
ร้อยละ	8.14	

ลดลง	
ร้อยละ	8.41	
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ	ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่	ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดัง
กล่าวยากที่จะเกิดขึ้น	และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน	ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	(มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ	8		ปี	(วันที่	31	ธันวาคม		
พ.ศ.	2559	:	10	ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 91 336 1,384 1,811

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 95 347 1,373 1,815

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 80 325 1,278 1,683
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 88 338 1,285 1,711

23 หนี้สินอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 4,827 3,923 4,827 3,923

เจ้าหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 50 111 50 111

หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี 576 466 576 466

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 681 662 674 662

ค่านายหน้ารอตัดจ�าหน่าย 90 146 97 146

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,702 1,258 1,374 1,133

อื่นๆ 793 810 341 369

รวม 8,719 7,376 7,939 6,810

24 ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน
ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ	วันต้นปี	

- หุ้นสามัญ 24,775 12,387 27,410 13,705

		เพิ่ม	(ลด)	หุ้น 5,505 2,753 (2,635) (1,318)

		ณ	วันปลายปี 30,280 15,140 24,775 12,387

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ	วันต้นปี	

- หุ้นสามัญ 24,775 12,387 24,775 12,387

		ออกหุ้นใหม่ 5,505 2,753 - -

		ณ	วันปลายปี 30,280 15,140 24,775 12,387
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วนัท่ี	19	มกราคม	พ.ศ	2560	และ	24	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2560	ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้น	ได้มมีตใิห้เพิม่ทนุจดทะเบยีน	อกี	2,752,747,964.00	บาท		
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	12,387,365,839.50	บาท	เป็น	15,140,113,803.50	บาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	5,505,495,928	หุ้น		
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราจัดสรร	2	หุ้นใหม่ต่อ		
9	หุ้นเดิม	ในราคาเสนอขาย	1	บาทต่อหุ้น	โดยมีมูลค่าหุ้นที่ช�าระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน	2,752,747,964	
บาท	และ	2,752,747,964	บาท	ตามล�าดับ

ธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่	8	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

เมื่อวันที่	19	เมษายน	พ.ศ.	2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารลงทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,317,804,876.50	บาท		
จากทุนจดทะเบียนเดิม	13,705,170,716	บาท	 เป็น	12,387,365,839.50	บาท	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50	บาทต่อหุ้น	ธนาคารได้	
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2559

	
25 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,029 2,048

ส่วนเกิน	(ส่วนต�่า)	กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 115 (352)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (176) (256)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 35

ส่วนต�่าจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง

			ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (54) (116)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ (383) (265)

รวม 1,535 1,094

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,029 2,048

ส่วนเกิน	(ส่วนต�่า)	กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 115 (352)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (146) (229)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 35

ส่วนต�่าจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยง

			ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (54) (116)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ (389) (271)

รวม 1,559 1,115
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(ก)	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	และอาคาร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว	
จะทยอยตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น	และบันทึกโอนไปยังก�าไรสะสมโดยตรง

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี 2,048 970

บวก		 ตีราคาเพิ่ม - 1,122

หัก			 ตัดจ�าหน่าย (19) (44)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,029 2,048

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

(ข)	ส่วนเกิน	(ส่วนต�่า)	กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหนี้ 143 18

ตราสารทุน 33 44

			รวม 176 62

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหนี้ (43) (406)

ตราสารทุน (18) (8)

			รวม (61) (414)

ส่วนเกินทุน	(ส่วนต�่า)	จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 115 (352)

26 ส�ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส�ารองอย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจาก	
หักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	โดยส�ารองดังกล่าวไม่สามารถน�ามา	
จ่ายเงินปันผลได้

เมื่อวันที่	19	เมษายน	พ.ศ.	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับป	ีพ.ศ.	2558	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน		
35.4	ล้านบาท	อย่างไรก็ตามในระหว่างปี	พ.ศ.	2558	ธนาคารได้จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นส�ารองตามกฎหมายแล้วจ�านวน	8.55	ล้านบาท	
ธนาคารจึงจัดสรรก�าไรสุทธิ	เพิ่มเติมอีกจ�านวน	26.85	ล้านบาท
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เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	พ.ศ.	2559	ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน		
5	ล้านบาท

เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ�านวน		
0.88	ล้านบาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีทุนส�ารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้น	398.68	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:		
397.80	ล้านบาท)

27 เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันท่ี	19	เมษายน	พ.ศ.	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	พ.ศ.	2558		
ในอัตราหุ้นละ	0.0075	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	185.81	ล้านบาท	โดยจะจ่ายในวันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	ธนาคารไม่มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลเงินปันผลในปี	พ.ศ.	2560

28 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน	คือการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ารงเงินกองทุน
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ซ่ึงประกอบด้วย	

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว	 15,140 12,387

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 8,465 5,713

เงินส�ารองตามกฎหมาย 398 398

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 7,181 7,863

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่นๆ 1,566 1,294

รายการหักจากกองทุนชั้นที่	1 (1,810) (2,346)

			รวมเงินกองทุนชั้นที่	1 30,940 12.94 25,309 10.73

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 9,086 12,087

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 703 643

			รวมเงินกองทุนชั้นที่	2 9,789 4.09 12,730 5.40

			รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 40,729 17.03 38,039 16.13
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อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนส�าหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว	 15,140 12,387

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 8,465 5,713

เงินส�ารองตามกฎหมาย 398 398

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 5,699 7,013

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่นๆ 1,608 1,337

รายการหักจากกองทุนชั้นที่	1 (1,432) (2,739)

			รวมเงินกองทุนชั้นที่	1 29,878 12.47 24,109 10.16

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 9,086 12,086

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 880 799

			รวมเงินกองทุนชั้นที่	2 9,966 4.16 12,885 5.42

			รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 39,844 16.63 36,994 15.58

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม	เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่	มีจ�านวน	
39,844	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	จ�านวน	36,994	ล้านบาท)

ธนาคารด�ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร	
แห่งประเทศไทย	เกี่ยวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์	Basel	III	และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคาร
พาณิชย์และเรื่องหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่มทาง	www.cimbthai.com	ภายใน	4	เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
แผนการให้หุ้นทุน	(Equity	Ownership	Plan,	“EOP”)
EOP	เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซ่ึงเริ่มในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2554	โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ	CIMB	Group	
Holdings	Berhad	บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	CIMB	แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข	

ผู้มีสิทธิตาม	EOP	จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ	CIMB	Group	Holding	Berhad	และจะออก
หุ้นตามขั้นตอนที่ก�าหนด	ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

หากมีการเลิกจ้างพนักงานท่ีไม่ใช่การเกษียณอายุ	ทุพพลภาพ	หรือการตาย	หุ้นคงเหลือท่ียังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจ�าหน่าย	
ในราคาตลาดส�าหรับหุ้นที่ออกก่อน	พ.ศ.	2557	จะบริจาคให้แก่มูลนิธิ	CIMB	ในประเทศมาเลเซียในนามของพนักงาน	ในขณะที่หุ้นที่ออก	
ในปี	พ.ศ.	2557	เป็นต้นไป	รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร	ถ้ามีการเกษียณอายุ	ทุพพลภาพ	หรือการตายของพนักงาน	
ที่มีหุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ก�าหนดในวันที่มีการเลิกจ้างหรือทุพพลภาพ
หรือตาย
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มูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุ้นทุน	 ซ่ึงถูกซ้ือในช่วงเวลาท่ีก�าหนดก่อนหน้าเพื่อให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามแผนการให้หุ้นทุน	
เท่ากับ	MYR	5.21		ต่อหุ้น	(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	MYR	4.17	ต่อหุ้น)

การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหว	ของจ�านวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน	มีดังนี้:

จ�านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พันหน่วย พันหน่วย

ยอดคงเหลือต้นปี 1,342 649

ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี 852 1,044

ใช้สิทธิระหว่างปี (776) (351)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,418 1,342

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารกันส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน	37	ล้านบาท		
(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	31	ล้านบาท)

30 ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
30.1	ฐานะจ�าแนกตามประเภทธุรกรรม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 294,079 6,525 300,604 291,294 6,176 297,470

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 16,375 1,793 18,168 6,805 1,723 8,528

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 19,670 1,608 21,278 18,881 2,354 21,235

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน

			ในบริษัทย่อยสุทธิ 44,054 6 44,060 55,056 6 55,062

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

			ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 198,447 3,117 201,564 194,248 2,092 196,340

เงินรับฝาก 175,592 1,809 177,401 181,686 1,977 183,663

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงิน 13,142 2,506 15,648 9,097 2,498 11,595

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้

			แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - 23,104 18,874 - 18,874

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 16,855 3,110 19,965 16,596 4,785 21,381

ตราสารหนี้ที่ออก

			และเงินกู้ยืม 8,652 11,281 19,933 15,110 10,473 25,583
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 289,782 6,525 296,307 289,447 6,176 295,623

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 16,307 1,793 18,100 6,741 1,723 8,464

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 19,670 1,608 21,278 18,881 2,354 21,235

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน

			ในบริษัทย่อยสุทธิ 45,762 6 45,768 56,381 6 56,387

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	และ

			ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 193,278 3,117 196,395 191,690 2,092 193,782

เงินรับฝาก 175,894 1,809 177,703 181,900 1,977 183,877

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงิน 13,142 2,506 15,648 9,097 2,498 11,595

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้

			แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - 23,104 18,874 - 18,874

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 16,855 3,110 19,965 16,596 4,785 21,381

ตราสารหนี้ที่ออก

			และเงินกู้ยืม 6,652 11,281 17,933 15,110 10,473 25,583

30.2	ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม	

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ย 14,442 116 14,558 14,557 115 14,672

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (3,881) (474) (4,355) (4,443) (363) (4,806)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	
			ดอกเบี้ยสุทธิ 10,561 (358) 10,203 10,114 (248) 9,866

รายได้ค่าธรรมเนียมและ

			บริการสุทธิ 1,944 - 1,944 1,636 - 1,636

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 1,008 - 1,008 1,426 - 1,426

ค่าใช้จ่ายจากการ
			ด�าเนินงานอื่น	ๆ (7,613) - (7,613) (7,424) - (7,424)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ		
			และขาดทุนจากการด้อยค่า (5,075) 22 (5,053) (6,074) (205) (6,279)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการ			
			ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 825 (336) 489 (322) (453) (775)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ย 11,797 116 11,913 12,609 115 12,724

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (3,851) (474) (4,325) (4,444) (363) (4,807)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	
			ดอกเบี้ยสุทธิ 7,946 (358) 7,588 8,165 (248) 7,917

รายได้ค่าธรรมเนียมและ			
			บริการสุทธิ 1,247 - 1,247 1,051 - 1,051

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 1,228 - 1,228 1,404 - 1,404

ค่าใช้จ่ายจากการ
			ด�าเนินงานอื่น	ๆ (6,118) - (6,118) (6,166) - (6,166)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ		
			และขาดทุนจากการด้อยค่า (3,966) 22 (3,944) (5,580) (205) (5,785)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการ
			ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 337 (336) 1 (1,126) (453) (1,579)

31 รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 165 69 165 69

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 195 153 195 153

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 950 1,160 950 1,160

เงินให้สินเชื่อ 9,878 10,588 10,558 11,320

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 3,325 2,680 - -

อื่นๆ 45 22 45 22

						รายได้ดอกเบี้ย 14,558 14,672 11,913 12,724
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32 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินรับฝาก 2,386 2,611 2,388 2,612

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 219 282 219 282

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 18 18 18 18

เงินน�าส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 944 973 944 973

ตราสารหนี้ที่ออก

						-	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 578 569 578 569

						-	อื่นๆ 133 302 133 302

เงินกู้ยืม 32 - - -

อื่นๆ 45 51 45 51

						ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,355 4,806 4,325 4,807

33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง	รับอาวัล	และการค�้าประกัน 94 101 108 101

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม	บัตรเดบิตและบัตรเครดิต 88 104 88 104

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 873 873 760 585

รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ 108 111 108 111

อื่นๆ 977 649 407 389

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,140 1,838 1,471 1,290

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้ (53) (57) (96) (107)

ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มจ่าย (36) (40) (36) (40)

อื่นๆ (107) (105) (92) (92)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (196) (202) (224) (239)

						รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,944 1,636 1,247 1,051
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34 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

			ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 350 664

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 1,633 504

ตราสารหนี้ 193 (1)

ตราสารทุน 12 -

อื่นๆ 36 235

รวม 2,224 1,402

ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง 14 -

					ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,238 1,402

35 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	ประกอบด้วยรายการดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

				ตั๋วแลกเงิน (1,310) (314)

				หุ้นกู้ (50) (175)

ดอกเบี้ยจ่าย (374) (321)

รวม (1,734) (810)
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36 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขาย	

					เงินลงทุนเผื่อขาย 110 481 110 481

					ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1 1 1 1

					เงินลงทุนทั่วไป - 1 - 1

					ก�าไรจากการขายสุทธิ 111 483 111 483

(ขาดทุน)	กลับรายการจากการด้อยค่า

					เงินลงทุนทั่วไป (3) - (3) -

					เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 383 -

					(ขาดทุน)กลับรายการจากการด้อยค่าสุทธิ (3) - 380 -

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 108 483 491 483

37 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 37 29 34 27

ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - - 73 109

รายได้จากหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 216 150 - -

รายได้รับจากเงินปันผล 14 20 14 62

รายได้อื่น 129 153 112 131

					รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 396 352 233 329

38 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4 6 4 6

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1 - 1 -

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 5,048 6,273 3,939 5,779

					รวม 5,053 6,279 3,944 5,785
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39 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	:

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษีส�าหรับปี 309 207 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 309 207 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(หมายเหตุ	16) (211) (344) (76) (311)

(เพิ่ม)	ลดในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(หมายเหตุ	16) 6 (8) 6 (8)

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (205) (352) (70) (319)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 104 (145) (70) (319)

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินที่แตกต่างจากการค�านวณก�าไร	(ขาดทุน)	ทางบัญชีคูณกับภาษี
ของประเทศท่ีธนาคารต้ังอยู่	โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษี 489 (775) 1 (1,579)

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ	20	 98 (155) - (316)

ผลกระทบ	:

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (9) (17) (86) (17)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 24 21 23 19

การปรับปรุงจากงวดก่อน (7) 3 (7) (5)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทย่อย (2) 3 - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 104 (145) (70) (319)

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เป็นร้อยละ	21	และ	
ร้อยละ	5,068	ตามล�าดับ	เน่ืองจากธนาคารบันทึกการกลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	
:	ร้อยละ	19	และร้อยละ	20	ตามล�าดับ)	
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ภาษีเงินได้ที่	(เพิ่ม)	ลดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มีดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม	:

ที่ดินและอาคาร - - - 1,033 (207) 826

สินทรัพย์รอการขาย - - - 45 (9) 36

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 62 (12) 50 58 (12) 46

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

			ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 80 (17) 63 (24) 5 (19)

เงินลงทุนเผื่อขาย 467 (93) 374 (644) 129 (515)

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 609 (122) 487 468 (94) 374

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 309 207

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (205) (352)

104 (145)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ่ม) ลด หลังภาษี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม	:

ที่ดินและอาคาร - - - 1,033 (207) 826

สินทรัพย์รอการขาย - - - 45 (9) 36

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 62 (12) 50 58 (12) 46

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

			ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 83 (17) 66 (18) 4 (14)

เงินลงทุนเผื่อขาย 467 (93) 374 (644) 129 (515)

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 612 (122) 490 474 (95) 379

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (70) (319)

(70) (319)
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ภาษีเงินได้ที่(ลด)	/	เพ่ิม	ในส่วนของเจ้าของโดยตรงมีดังนี้
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:	

				ที่ดินและอาคาร 10 -

				สินทรัพย์รอการขาย (6) -

4 -

นอกจากนี้	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน	3.8	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	10	ล้านบาท)	ได้ถูกโอนมาจากส่วนเกินทุน
อื่นไปยังก�าไรสะสม	โดยการโอนนี้เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื่อมราคาจริงและค่าเสื่อมราคาที่
ค�านวณจากราคาทุนเดิมของอาคาร	

40 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530		
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	3	-	15	ของเงินเดือนพนักงาน	และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้	
ในอัตราร้อยละ	5	และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
เป็นจ�านวนประมาณ	92	ล้านบาท	และ	74	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	113	ล้านบาท	และ	
98	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

41 ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นท่ีแสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร	เป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ซึ่งค�านวณ
โดยการหารก�าไรสุทธสิ�าหรบังวดด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีถอืโดยบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นระหว่างงวด	(หมายเหต	ุ24)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559

42 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
42.1	 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
กลุ่มกิจการได้น�าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท	เช่น	เงินฝากธนาคาร	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น	ไปวางเป็นหลักประกัน	
ในเรื่องดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ส�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 8

			รวม 7 8
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42.2	 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน
ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจ�ากัดในการขายภายในระยะเวลา	3	ปี	นับจากวันท่ีก�าหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทรัพย์สิน
รอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	จ�านวน	319	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	จ�านวน	
651	ล้านบาท)

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพันมีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

มูลค่าราคาทุน มูลค่าราคาทุน
ปีที่พ้นก�าหนด จ�านวนบริษัท ล้านบาท จ�านวนบริษัท ล้านบาท

พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป 2 319 5 651

			ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 2 319 5 651

43 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
43.1	 ภาระผูกพัน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีภาระผูกพันที่มีสาระส�าคัญดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน

   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน 81 - 81 28 - 28

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 9 - 9 9 - 9

			รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ

						ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 90 - 90 37 - 37

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

   ที่ยังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

			ที่ยังไม่ครบก�าหนด - 299 299 23 467 490

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 131 1,552 1,683 22 1,309 1,331
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาระผูกพันอื่น	:

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

			ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

-	สัญญาซื้อ - 498,047 498,047 - 387,446 387,446

-	สัญญาขาย - 478,403 478,403 - 364,404 364,404

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

			ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

-	สัญญาซื้อ - 146,019 146,019 - 142,870 142,870

-	สัญญาขาย - 104,973 104,973 - 113,050 113,050

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 478,715 74,618 553,333 552,141 80,430 632,571

-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 514,304 127,587 641,891 579,814 134,576 714,390

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา

			ต่างประเทศ

-	ขายสิทธิที่จะซื้อ - 61 61 - 57 57

-	ขายสิทธิที่จะขาย - 450 450 - 995 995

-	ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 433 433 - 1,074 1,074

-	ซื้อสิทธิที่จะขาย - 11 11 - 157 157

สินค้าโภคภัณฑ์

-	สัญญาซื้อ - 128 128 - 107 107

-	สัญญาขาย - 127 127 - 106 106

อนุพันธ์ด้านเครดิต

-	สัญญาซื้อ 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

-	สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

-	สัญญาขาย 1,500 - 1,500 - - -

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน

		ของกองทุน

-	สัญญาซื้อ - 998 998 - - -

-	สัญญาขาย - 998 998 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

-	สัญญาซื้อ 308 - 308 - - -

-	สัญญาขาย 308 - 308 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้
			(Bond	Forward)

-	สัญญาขาย 8,450 - 8,450 1,399 - 1,399
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุน

-	สัญญาซื้อ 460 - 460 2,880 - 2,880

-	สัญญาขาย 710 - 710 3,788 - 3,788

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า

			ยังไม่ได้ถอน 17,674 - 17,674 18,404 - 18,404

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 19,874 5,199 25,073 15,110 10,095 25,205

การค�้าประกันอื่น 9,634 183 9,817 10,194 469 10,663

			ภาระผูกพันอื่น 1,055,537 1,445,163 2,500,700 1,187,330 1,241,282 2,428,612

			รวมภาระผูกพัน 1,055,758 1,447,014 2,502,772 1,187,412 1,243,058 2,430,470

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน

   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน 81 - 81 28 - 28

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,159 - 2,159 9 - 9

			รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ

						ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,240 - 2,240 37 - 37

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

   ที่ยังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า

			ที่ยังไม่ครบก�าหนด - 299 299 23 467 490

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 131 1,552 1,683 22 1,309 1,331
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาระผูกพันอื่น	:

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

			ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

-	สัญญาซื้อ - 498,047 498,047 - 387,446 387,446

-	สัญญาขาย - 478,403 478,403 - 364,404 364,404

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

			ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

-	สัญญาซื้อ - 146,019 146,019 - 142,870 142,870

-	สัญญาขาย - 104,973 104,973 - 113,050 113,050

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 478,715 74,618 553,333 552,141 80,430 632,571

-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 514,304 127,587 641,891 579,814 134,576 714,390

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา

			ต่างประเทศ

-	ขายสิทธิที่จะซื้อ - 61 61 - 57 57

-	ขายสิทธิที่จะขาย - 450 450 - 995 995

-	ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 433 433 - 1,074 1,074

-	ซื้อสิทธิที่จะขาย - 11 11 - 157 157

สินค้าโภคภัณฑ์

-	สัญญาซื้อ - 128 128 - 107 107

-	สัญญาขาย - 127 127 - 106 106

อนุพันธ์ด้านเครดิต

-	สัญญาซื้อ 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

-	สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

-	สัญญาขาย 1,500 - 1,500 - - -

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน

		ของกองทุน

-	สัญญาซื้อ - 998 998 - - -

-	สัญญาขาย - 998 998 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

-	สัญญาซื้อ 308 - 308 - - -

-	สัญญาขาย 308 - 308 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้
			(Bond	Forward)

-	สัญญาขาย 8,450 - 8,450 1,399 - 1,399
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุน

-	สัญญาซื้อ 460 - 460 2,880 - 2,880

-	สัญญาขาย 710 - 710 3,788 - 3,788

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า

			ยังไม่ได้ถอน 17,674 - 17,674 18,404 - 18,404

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 19,874 5,199 25,073 15,110 10,095 25,205

การค�้าประกันอื่น 9,634 183 9,817 10,194 469 10,663

			ภาระผูกพันอื่น 1,055,537 1,445,163 2,500,700 1,187,330 1,241,282 2,428,612

			รวมภาระผูกพัน 1,057,908 1,447,014 2,504,922 1,187,412 1,243,058 2,430,470

43.2	 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ�าเลย	ซึ่งส่วนใหญ่	
จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ		
สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง 211 296

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วม

			-	ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 631 766

			-	ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 304 357

			รวม 1,146 1,419

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ในจ�านวนดังกล่าวข้างต้น	มีคดีความท่ีศาลช้ันต้นพิพากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์ในคดีท่ีธนาคาร
ถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง	และในคดีที่ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วมเป็นจ�านวนทุนทรัพย์	16	ล้านบาท	และ	276	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	9	ล้านบาท	และ	71	ล้านบาท	ตามล�าดับ)	
ซึ่งธนาคารได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ�านวนรวม	139	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	30	
ล้านบาท)	ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเช่ือว่า	ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น	

นอกจากน้ีธนาคารยังได้รับรู ้ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการค�้าประกัน	 ซึ่งกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดี		
ในศาลในฐานะจ�าเลยจ�านวน	395	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	494	ล้านบาท)
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43.3	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน	อาคาร	และรถยนต์	โดยสัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่	6	
เดือนขึ้นไป	ทั้งน้ีกลุ่มกิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1	-	3	ปี 326 309 231 257

4	-	5	ปี 10 6 5 6

6	-	10	ปี 4 5 4 5

11	-	30	ปี - 1 - 1

รวม 340 321 240 269

43.4	 ภาระผูกพันอื่น
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ธนาคารมีภาระผูกพัน	เน่ืองจากธนาคารได้เข้าท�าสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับ	
บริษัทหลายแห่ง	ซึ่งคงเหลือมูลค่าท่ีทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจ�านวน	119.6	ล้านบาท	2.7	ล้านริงกิตมาเลย์
เซีย	58.4	พันเหรียญสหรัฐ	และ	444.2	พันเหรียญสิงคโปร์	(วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	:	83	ล้านบาท	3.57	ล้านริงกิตมาเลย์เซีย	
6.1	ล้านเหรียญสหรัฐ	และ	715	พันเหรียญสิงคโปร์)

44 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย	รวมถึงบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีถือหุ้น	บริษัทย่อย	และกิจการ
ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน	นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อย	ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบริษัทย่อย
ค�านึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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ในระหว่างปี	กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา	
ที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้น	ซ่ึงรายการที่มีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย

รายได้	:

ดอกเบี้ยรับ - - 682 733

ค่าธรรมเนียมรับ - - 28 5

เงินปันผลรับ - - - 42

ค่าใช้จ่าย	:

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 1

ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 43 51

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ - - (7) (6)

บริษัทใหญ่

รายได้	:

ดอกเบี้ยรับ 14 - 14 -

ค่าใช้จ่าย	:

ดอกเบี้ยจ่าย 205 97 205 97

ค่าธรรมเนียมจ่าย 62 42 62 42

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 3 6 3 6

ค่าใช้จ่ายอื่น 1 - 1 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้	:

ค่าธรรมเนียมรับ 525 215 525 215

รายได้อื่น 1 - 1 -

ค่าใช้จ่าย	:

ดอกเบี้ยจ่าย 18 14 18 14

ค่าธรรมเนียมจ่าย 13 36 13 36

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ (12) (9) (12) (9)

ค่าใช้จ่ายอื่น 101 - 101 -
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ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่ส�าคัญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ
คงค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB	Bank	Berhad - - 13 1,251 - 3,802 1,479

- - 13 1,251 - 3,802 1,479

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB	Bank	Plc,	Cambodia - - 61 - - - 44

CIMB	ISLAMIC	Bank	Berhad - - - - - - 93

PT	Bank	CIMB	Niaga	Tbk - - - - - - 2

CIMB	Securities	(Singapore) - - - - 8 - -

บริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี

(ประเทศไทย)	จ�ากัด - - - - 874 - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

			ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด - - - - 261 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จ�ากัด - - - 752 302 - 18

- - 61 752 1,445 - 157

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - 8 - -

29 30 - - 8 - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 15 11 - - 473 - -

15 11 - - 473 - -
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ
คงค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

CIMB	Bank	Berhad - - 44 2,132 - 3,755 1,194

- - 44 2,132 - 3,755 1,194

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB	Bank	Plc,	Cambodia - - - - - - 1

CIMB	ISLAMIC	Bank	Berhad - - - - - - 22

CIMB	NIAGA - - - 1 - - 4

CIMB	Securities	(Singapore) - - - - 49 - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

			ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด - - - - 371 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จ�ากัด - - - 1 581 - 8

- - - 2 1,001 - 35

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 9 - -

- - - - 9 - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 26 41 - - 847 - 1

26 41 - - 847 - 1
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ
คงค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท	เซ็นเตอร์ออโต้ลีส	จ�ากัด 19,141 19,730 2,150 1 184 - 8

บริษัท	เวิลด์ลีส	จ�ากัด 2,786 3,018 - 1 69 - -

บริษัท	ซีที	คอลล์	จ�ากัด 8 - - 1 49 - 7

21,935 22,748 2,150 3 302 - 15

บริษัทใหญ่

CIMB	Bank	Berhad - - 13 1,251 - 3,802 1,479

- - 13 1,251 - 3,802 1,479

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB	Bank	Plc,	Cambodia - - 61 - - - 44

CIMB	ISLAMIC	Bank	Berhad - - - - - - 93

PT	Bank	CIMB	Niaga	Tbk - - - - - - 2

CIMB	Securities	(Singapore) - - - - 8 - -

บริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี

(ประเทศไทย)	จ�ากัด - - - - 874 - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

			ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด - - - - 261 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จ�ากัด - - - 752 302 - 18

- - 61 752 1,445 - 157

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - 8 - -

29 30 - - 8 - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 13 8 - - 470 - -

13 8 - - 470 - -
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ
คงค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพัน สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บริษัท	เซ็นเตอร์ออโต้ลีส	จ�ากัด 17,702 19,028 - - 134 - -

บริษัท	เวิลด์ลีส	จ�ากัด 2,758 2,644 - - 24 - -

บริษัท	ซีที	คอลล์	จ�ากัด 6 8 - 1 56 - 8

20,466 21,680 - 1 214 - 8

บริษัทใหญ่

CIMB	Bank	Berhad - - 44 2,132 - 3,755 1,194

- - 44 2,132 - 3,755 1,194

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB	Bank	Plc,	Cambodia - - - - - - 1

CIMB	ISLAMIC	Bank	Berhad - - - - - - 22

CIMB	NIAGA - - - 1 - - 4

CIMB	Securities	(Singapore) - - - - 49 - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

			ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด - - - - 371 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จ�ากัด - - - 1 581 - 8

- - - 2 1,001 - 35

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 9 - -

- - - - 9 - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 23 38 - - 846 - -

23 38 - - 846 - -

ธนาคารคิดดอกเบี้ยส�าหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราปกติที่คิดกับผู้ฝากทั่วไป	
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	กลุ่มกิจการและธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังนี้

พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 17,110 88 17,198

-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 54,527 1,306 55,833

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

-	สัญญาซื้อ - 2,657 2,657

-	สัญญาขาย - 217 217

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

	-	สัญญาซื้อ - 8,622 8,622

-	สัญญาขาย - 1,634 1,634

สินค้าโภคภัณฑ์

-	สัญญาซื้อ - 128 128

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

-	สัญญาขาย 1,500 - 1,500

อนุพันธ์ด้านเครดิต

-	สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

-	สัญญาขาย 308 - 308
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พ.ศ. 2559

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 71,708 97 71,805

-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 100,134 2,082 102,216

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

-	สัญญาซื้อ - 510 510

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

	-	สัญญาซื้อ - 8,507 8,507

-	สัญญาขาย - 1,792 1,792

สินค้าโภคภัณฑ์

-	สัญญาซื้อ - 56 56

-	สัญญาขาย - 50 50

อนุพันธ์ด้านเครดิต

-	สัญญาขาย 1,800 2,723 4,523

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดท้ังที่เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร
ของธนาคาร	ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ	ซึ่งได้แก	่	
เบี้ยประชุมกรรมการ	บ�าเหน็จกรรมการ	(ถ้ามี)	ภาษีเงินได้	เงินเดือนและโบนัส	(ถ้ามี)	และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยให้หุ้น
เป็นเกณฑ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 485 461 457 432

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 17 22 16 22

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

			จากแผนการให้หุ้นทุน	(หมายเหตุ	29) 37 31 37 31

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและ

			ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 539 514 510 485
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ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันหน่วย พันหน่วย

หุ้นของบริษัท	CIMB	Group	Holdings	Berhad	 852 1,044

45 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน	สรุปได้ดังนี้

ภาครายย่อย
ภาครายย่อย	ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั่วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ	ซ่ึงได้แก่	บริการด้านช่องทางการจ�าหน่ายและกระจายสินค้า	
แก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย	ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ	สายบรรษัทธุรกิจ	และสายบริหารเงินและการตลาด
-	 สายวาณิชธนกิจ	เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน	ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
-	 สายบรรษัทธุรกิจ	และสายบริการเงินและการตลาด	เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์	การบริการทางด้าน	
การรับฝากเงิน		การบริหารธุรกรรมทางการเงิน	การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ
อื่นๆ	ได้แก่	ฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลการด�าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง	และส่วนสนับสนุน	รวมถึงศูนย์ต้นทุน	ส่วนที่ไม่แสวงผลก�าไร
และธุรกิจอื่นซึ่งไม่มีสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ
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ข้อมลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมจ�าแนกตามส่วนงาน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	และส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม			
พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

			ลูกค้าภายนอก 8,070 1,905 227 - 10,202

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,607 325 32 (19) 1,945

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 485 251 657 (385) 1,008

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (6,005) (1,592) (22) 6 (7,613)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และ

			ขาดทุนจากการด้อยค่า (4,397) (105) (561) 10 (5,053)

ภาษีเงินได้ 54 (167) 9 - (104)

			(ขาดทุน)ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (186) 617 342 (388) 385

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ
ตัดบัญชี งบการเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

			ลูกค้าภายนอก 7,457 1,931 478 - 9,866

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,374 271 (9) - 1,636

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 367 855 248 (44) 1,426

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (5,374) (1,686) (365) 1 (7,424)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และ

			ขาดทุนจากการด้อยค่า (4,234) (1,098) (974) 27 (6,279)

ภาษีเงินได้ 77 (51) 119 - 145

			(ขาดทุน)ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (333) 222 (503) (16) (630)
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46 เครื่องมือทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส�าคัญของธนาคารตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	(ฉบับ	48	เดิม)	“การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสด	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	เงินให้สินเช่ือ	เงินลงทุน	
เงินฝาก	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	และเงินกู้ยืม	ธนาคารมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้

46.1	 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบ
ก�าหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
นับจาก พ.ศ. 2560 นับจาก พ.ศ. 2559

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน 81 - 81 28 - 28

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 9 - 9 9 - 9

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า

			เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 299 - 299 490 - 490

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,683 - 1,683 1,331 - 1,331

การค�้าประกันอื่น 8,397 1,420 9,817 9,739 924 10,663

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
นับจาก พ.ศ. 2560 นับจาก พ.ศ. 2559

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน 81 - 81 28 - 28

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 9 2,150 2,159 9 - 9

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า

			เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 299 - 299 490 - 490

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,683 - 1,683 1,331 - 1,331

การค�้าประกันอื่น 8,397 1,420 9,817 9,739 924 10,663
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46.2	 ความเสี่ยงด้านตลาด	
(ก)	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate	Risk)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	จ�าแนกได้ดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,591 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 595 14,134 3,443 18,172

เงินลงทุนสุทธิ 15 43,916 129 44,060

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 135,795 75,227 - 211,022

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 750 827 1,577

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 136,405 134,027 5,990 276,422

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,329 119,000 2,072 177,401

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 6,355 7,759 1,534 15,648

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 255 255

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

			มูลค่ายุติธรรม 23,104 - - 23,104

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,853 13,739 341 19,933

รวมหนี้สินทางการเงิน 91,641 140,498 4,202 236,341

/ 230



งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,939 1,939

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 440 4,594 3,494 8,528

เงินลงทุนสุทธิ 19 54,868 175 55,062

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 138,887 66,702 - 205,589

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 775 - 775

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 139,346 126,939 5,608 271,893

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 72,514 108,796 2,353 183,663

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 4,554 6,053 988 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 250 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

			มูลค่ายุติธรรม 18,874 - - 18,874

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 25,039 544 25,583

รวมหนี้สินทางการเงิน 95,942 139,888 4,135 239,965
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,589 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 545 14,135 3,424 18,104

เงินลงทุนสุทธิ 15 43,916 129 44,060

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 135,769 69,465 - 205,234

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 750 827 1,577

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 136,329 128,266 5,969 270,564

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,612 119,017 2,074 177,703

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 6,355 7,759 1,534 15,648

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 255 255

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

				มูลค่ายุติธรรม 23,104 - - 23,104

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,853 11,739 341 17,933

			รวมหนี้สินทางการเงิน 91,924 138,515 4,204 234,643
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา
ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - - 1,936 1,936

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 385 4,594 3,485 8,464

เงินลงทุนสุทธิ 19 54,868 175 55,062

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 138,860 64,040 - 202,900

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 775 - 775

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 139,264 124,277 5,596 269,137

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 72,712 108,812 2,353 183,877

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 4,554 6,053 988 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 250 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

				มูลค่ายุติธรรม 18,874 - - 18,874

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 25,038 544 25,582

			รวมหนี้สินทางการเงิน 96,140 139,903 4,135 240,178
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี ถัวเฉลี่ย
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก�าหนด รวม ถ่วงน�้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 150 12,401 1,430 153 - - 14,134 1.66

เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 2.85

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

			รอตัดบัญชี 1,494 23,129 11,864 36,394 2,346 - 75,227 10.23

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 138 531 81 - - 750 2.50

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,644 35,781 20,284 61,390 14,928 - 134,027

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 3,189 63,083 50,628 2,100 - - 119,000 1.48

รายการระหว่างธนาคาร	

			และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 1.30

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 700 1,148 2,074 2,000 7,817 - 13,739 3.85

			รวมหนี้สินทางการเงิน 5,345 68,726 54,274 4,130 8,023 - 140,498
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งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2559

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี ถัวเฉลี่ย
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก�าหนด รวม ถ่วงน�้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 289 4,305 - - - - 4,594 1.77

เงินลงทุนสุทธิ - 2,510 1,974 39,803 10,581 - 54,868 2.92

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

			รอตัดบัญชี 2,242 21,114 11,118 29,224 3,004 - 66,702 10.67

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 60 715 - - - 775 2.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,531 27,989 13,807 69,027 13,585 - 126,939

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 9,863 52,944 45,001 988 - - 108,796 1.57

รายการระหว่างธนาคาร	

			และตลาดเงิน 2,832 1,304 1,481 226 210 - 6,053 1.22

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,780 3,738 247 - 15,274 - 25,039 2.87

			รวมหนี้สินทางการเงิน 18,475 57,986 46,729 1,214 15,484 - 139,888
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี ถัวเฉลี่ย
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก�าหนด รวม ถ่วงน�้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 150 12,401 1,430 154 - - 14,135 1.66

เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 2.85

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
			รายได้รอตัดบัญชี

1,494 31,985 9,449 24,866 1,671 - 69,465 6.20

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 138 531 81 - - 750 2.50

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,644 44,637 17,869 49,863 14,253 - 128,266

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 3,190 63,088 50,639 2,100 - - 119,017 1.47

รายการระหว่างธนาคาร	

			และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 1.30

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 700 1,148 2,074 - 7,817 - 11,739 4.09

			รวมหนี้สินทางการเงิน 5,346 68,731 54,285 2,130 8,023 - 138,515
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2559

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี ถัวเฉลี่ย
ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก�าหนด รวม ถ่วงน�้าหนัก

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

			และตลาดเงินสุทธิ 289 4,305 - - - - 4,594 1.77

เงินลงทุนสุทธิ - 2,510 1,974 39,803 10,581 - 54,868 2.92

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
			รายได้รอตัดบัญชี

2,242 26,555 15,126 17,623 2,494 - 64,040 6.89

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 60 715 - - - 775 2.73

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,531 33,430 17,815 57,426 13,075 - 124,277

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 9,863 52,950 45,011 988 - - 108,812 1.57

รายการระหว่างธนาคาร	

			และตลาดเงิน 2,832 1,304 1,481 226 210 - 6,053 1.22

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,780 3,738 247 - 15,273 - 25,038 2.87

			รวมหนี้สินทางการเงิน 18,475 57,992 46,739 1,214 15,483 - 139,903

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้	
ตามเกณฑ์คงค้าง	(ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)	
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นอกจากน้ี	ธนาคารมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยท่ีค�านวณโดยถัวเฉลี่ยจาก	
ยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน	อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	เป็นดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,491 165 1.57 5,703 69 1.21

เงินลงทุนสุทธิ 49,159 1,145 2.33 55,810 1,313 2.35

เงินให้สินเชื่อ 203,835 13,203 6.48 202,475 13,268 6.55

			รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 258,737 14,513 263,988 14,650

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 172,028 2,386 1.39 166,032 2,610 1.57

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 16,295 219 1.34 20,303 282 1.39

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

			มูลค่ายุติธรรม 21,933 374 1.70 18,001 810 4.50

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 19,531 743 3.81 29,533 871 2.95

			รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 229,787 3,722 233,869 4,573
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ
ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย
ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,440 165 1.58 8,572 69 0.80

เงินลงทุนสุทธิ 49,159 1,145 2.33 55,810 1,313 2.35

เงินให้สินเชื่อ 199,138 10,558 5.30 200,132 11,320 5.66

			รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 258,737 11,868 264,514 12,702

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 172,249 2,388 1.39 166,304 2,612 1.57

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 16,299 219 1.34 21,864 282 1.29

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

			มูลค่ายุติธรรม 21,933 374 1.70 18,001 810 4.50

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 18,198 711 3.91 29,533 871 2.95

			รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 228,679 3,692 235,702 4,575

(ข)	ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(Foreign	Exchange	Risk)
นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เก่ียวข้อง		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญโดยจ�าแนกเป็นสกุลเงินได้
ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่นๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่นๆ*

ฐานะทันที 198.71 19.07 (204.84) 345.03 31.25 (223.58)

ฐานะล่วงหน้า

-	สัญญาล่วงหน้า (182.75) (19.17) 213.90 (410.10) (31.34) 217.45

			ฐานะสุทธิ 15.96 (0.10) 9.06 (65.07) (0.09) (6.13)

*ส�าหรับสกุลยูโรและสกุลอื่นๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
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46.3	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
วันที่ที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559		
มีดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,591 - - - 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,038 13,976 154 - 18,168

เงินลงทุนสุทธิ - 6,943 37,344 144 44,431

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,859(1) 40,627 153,053 - 211,539

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 1,434 158 - 1,592

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,488 62,980 190,709 144 277,321

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 61,590 114,106 2,100 - 177,796

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,094 236 - 15,674

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 255 - - - 255

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
				ด้วยมูลค่ายุติธรรม

- - 23,104 - 23,104

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,816 15,670 - 20,186

			รวมหนี้สินทางการเงิน 71,889 124,016 41,110 - 237,015

(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สนิเช่ือท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,702 ล้านบาท  
และ 10,285 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท ตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของราย 
ที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,936 - - 3 1,939

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,440 3,798 290 - 8,528

เงินลงทุนสุทธิ - 4,957 50,384 194 55,535

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 20,369(1) 44,131 141,679 - 206,179

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 799 - - 799

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 26,745 53,685 192,353 197 272,980

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 84,731 98,305 988 - 184,024

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,375 2,804 435 - 11,614

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 250 - - - 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
				ด้วยมูลค่ายุติธรรม

- - 18,874 - 18,874

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6,324 4,263 15,273 - 25,860

			รวมหนี้สินทางการเงิน 99,680 105,372 35,570 - 240,622

(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สนิเช่ือทีค่รบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,702 ล้านบาท  
และ 10,285 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท ตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของ 
รายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,589 - - - 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,970 13,976 154 - 18,100

เงินลงทุนสุทธิ - 6,943 37,344 144 44,431

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,859(1) 47,074 140,824 - 205,757

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 1,434 158 - 1,592

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,418 69,427 178,480 144 271,469

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 61,876 114,122 2,100 - 178,098

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,094 236 - 15,674

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 255 - - - 255

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
			ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 23,104 - 23,104

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,809 13,670 - 18,179

			รวมหนี้สินทางการเงิน 72,175 124,025 39,110 - 235,310

(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สนิเช่ือท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,702 ล้านบาท  
และ 10,285 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท ตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของราย 
ที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,936 - - - 1,936

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,376 3,798 290 - 8,464

เงินลงทุนสุทธิ - 4,957 50,384 194 55,535

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 20,378(1) 53,576 129,540 - 203,494

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 799 - - 799

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 26,690 63,130 180,214 194 270,228

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 84,929 98,321 988 - 184,238

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,375 2,804 435 - 11,614

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 250 - - - 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
			ด้วยมูลค่ายุติธรรม - - 18,874 - 18,874

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6,324 4,263 15,273 - 25,860

			รวมหนี้สินทางการเงิน 99,878 105,388 35,570 - 240,836

(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สนิเช่ือทีค่รบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,702 ล้านบาท  
และ 10,285 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ล้านบาท และ 12,430 ล้านบาท ตามล�าดับ) เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของราย 
ที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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46.4	 มูลค่ายุติธรรม
ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 	

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,591 1,591 1,939 1,939

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,168 18,168 8,528 8,528

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 21,278 21,278 21,235 21,235

เงินลงทุนสุทธิ 44,060 44,232 55,062 55,248

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 201,564 198,700 196,340 196,340

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,577 1,574 775 775

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 288,238 285,543 283,879 284,065

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 177,401 177,408 183,663 183,667

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 15,648 15,648 11,595 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 255 255 250 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 23,104 18,874 18,874

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 19,965 19,965 21,381 21,381

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 19,933 20,010 25,583 25,386

			รวมหนี้สินทางการเงิน 256,306 256,390 261,346 261,153
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด 1,589 1,589 1,936 1,936

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,100 18,100 8,464 8,464

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 21,278 21,278 21,235 21,235

เงินลงทุนสุทธิ 44,060 44,232 55,062 55,248

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 196,395 194,411 193,782 193,782

ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,577 1,574 775 775

			รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 282,999 281,184 281,254 281,440

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 177,703 177,710 183,877 183,881	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 15,648 15,648 11,595 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 255 255 250 250

หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 23,104 18,874 18,874

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 19,965 19,965 21,381 21,381

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 17,933 17,999 25,583 25,386

			รวมหนี้สินทางการเงิน 254,608 254,681 261,560 261,367

46.5	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ	
ของลูกค้า	และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	และอัตราดอกเบี้ย
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดของ
สัญญา	สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันที
			และล่วงหน้า

-	สัญญาซื้อ 497,967 80 498,047 383,591 3,855 387,446

-	สัญญาขาย 471,843 6,560 478,403 356,157 8,247 364,404

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ

			อัตราดอกเบี้ย

-	สัญญาซื้อ 30,640 115,379 146,019 38,801 104,069 142,870

-	สัญญาขาย 20,708 84,265 104,973 35,727 77,323 113,050

		สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-	รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 199,815 353,518 553,333 255,328 377,243 632,571

-	รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 230,052 411,839 641,891 302,362 412,029 714,391

สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	

-	ขายสิทธิที่จะซื้อ 61 - 61 57 - 57

-	ขายสิทธิที่จะขาย 450 - 450 569 426 995

-	ซื้อสิทธิที่จะซื้อ 433 - 433 614 460 1,074

-	ซื้อสิทธิที่จะขาย 11 - 11 157 - 157

สินค้าโภคภัณฑ์

-	สัญญาซื้อ 128 - 128 107 - 107

-	สัญญาขาย 127 - 127 106 - 106

อนุพันธ์ด้านเครดิต

-	สัญญาซื้อ - 5,264 5,264 - 4,523 4,523

-	สัญญาขาย - 5,264 5,264 - 4,523 4,523

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน

-	สัญญาขาย - 1,500 1,500 - - -

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน

				ของกองทุน

-	สัญญาซื้อ - 998 998 - - -

-	สัญญาขาย - 998 998 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

-	สัญญาซื้อ 308 - 308 - - -

-	สัญญาขาย 308 - 308 - - -

อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้	(	Bond	Forward)

-	สัญญาขาย 1,600 6,850 8,450 1,099 300 1,399
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ธนาคารก�าหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยมีข้ันตอนการรายงานและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ	เพื่อควบคุม
ธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน	ธนาคารควบคุมความเส่ียงด้านการผิดนัดช�าระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงิน
สินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดยรวม	ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	อันท�าให้ธนาคาร
ควบคุมระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถรับได้	อย่างไรก็ตาม	อนุพันธ์ทางการเงินอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได	้	
ซึ่งขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระส�าคัญตามสภาวะตลาด	
ที่เปลี่ยนแปลงไป

47 มูลค่ายุติธรรม
47.1	 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า	ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง
ได้ดังนี้

(ก)	เครื่องมือทางการเงินใน	ระดับ	1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง	อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน		
ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่	 ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ	และราคาที่ใช้ช�าระราคาจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ	1	

(ข)	เครื่องมือทางการเงินในระดับ	2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง	 (ตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง	
ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ	(Over-The-Counter))	วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล
ในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได	้ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญท้ังหมด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้	เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ	2

(ค)	เครื่องมือทางการเงินในระดับ	3
ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด	เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ	3
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

			เงินลงทุนเพื่อค้า - 9,601 - 9,601

			เงินลงทุนเผื่อขาย 81 20,730 - 20,811

			ตราสารอนุพันธ์ - 21,278 - 21,278

รวมสินทรัพย์ 81 51,609 - 51,690

หนี้สิน

			หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

						มูลค่ายุติธรรม - 23,104 - 23,104

			ตราสารอนุพันธ์ - 19,965 - 19,965

รวมหนี้สิน - 43,069 - 43,069

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

			เงินลงทุนเพื่อค้า - 7,045 - 7,045

			เงินลงทุนเผื่อขาย 102 30,331 - 30,433

			ตราสารอนุพันธ์ - 21,235 - 21,235

รวมสินทรัพย์ 102 58,611 - 58,713

หนี้สิน

			หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย

						มูลค่ายุติธรรม - 18,874 - 18,874

			ตราสารอนุพันธ์ - 21,381 - 21,381

รวมหนี้สิน - 40,255 - 40,255
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ		
พ.ศ.	2559

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,591 - - 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,258 13,910 - 18,168

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 13,772 - 13,772

เงินลงทุนทั่วไป - - 48 48

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 198,700 - 198,700

รวมสินทรัพย์ 5,849 226,382 48 232,279

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 177,408 - 177,408

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 255 - 255

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 20,010 - 20,010

รวมหนี้สิน - 213,321 - 213,321
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,939 - - 1,939

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,895 4,633 - 8,528

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 17,678 - 17,678

เงินลงทุนทั่วไป - - 73 73

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 196,340 - 196,340

รวมสินทรัพย์ 5,834 218,651 73 224,558

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 183,667 - 183,667

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 11,595 - 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 250 - 250

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 25,386 - 25,386

รวมหนี้สิน - 220,898 - 220,898

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,589 - - 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,190 13,910 - 18,100

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 13,772 - 13,772

เงินลงทุนทั่วไป - - 48 48

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 194,411 - 194,411

รวมสินทรัพย์ 5,779 222,093 48 227,920

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 177,710 - 177,710

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 255 - 255

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 17,999 - 17,999

รวมหนี้สิน - 211,612 - 211,612
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2559

ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,936 - - 1,936

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,831 4,633 - 8,464

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 17,678 - 17,678

เงินลงทุนทั่วไป - - 73 73

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 193,782 - 193,782

รวมสินทรัพย์ 5,767 216,093 73 221,933

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 183,881 - 183,881

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 11,595 - 11,595

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 250 - 250

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 25,386 - 25,386

รวมหนี้สิน - 221,112 - 221,112

วิธีการและข้อสมมติฐานที่กลุ่มบริษัทได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(ด้านสินทรัพย์)	ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้ค�านวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.5	ยกเว้นการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	และเงินลงทุนทั่วไปจะถูกบันทึกด้วยราคาตลาดหรือราคาที่สามารถสังเกต
ได้จากตลาด	หากไม่พบกลุ่มบริษัทจะบันทึกด้วยราคาที่จ่ายซื้อรวมต้นทุนการจัดท�ารายการ	และวัดมูลค่าต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ�าหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงหักค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า	(ถ้ามี)	และเงินลงทุนทั่วไป	แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(ถ้ามี)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด	
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อในตลาด	ของเงินให้สินเช่ือที่มีลักษณะคล้ายกัน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดช้ันเป็นด้อยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
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ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงินค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด	 คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ	
เงินให้สินเชื่อท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

เงินรับฝาก
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่ครบก�าหนดภายใน	1	ปี	ถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	ส่วนเงินรับฝากที่ครบ
ก�าหนดตั้งแต่	1	ปีเป็นต้นไป	จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซ้ือ-ขายในตลาด	หรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย

47.2	 เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่	2
ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้าและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�าหรับการบัญชีป้องกันความเส่ียงซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่	2	ได้แก่	สัญญา	
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซ่ึงมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง		สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน	(yield	curve)	ที่สังเกตได้	การคิดลดไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่	2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่	2	วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด	ซึ่งเป็นการคิดลดกระแส	
เงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลงที่ค�านวณจากข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาดของอัตราที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�าหรับตราสารหน้ีของผู้ออกตราสารนั้น
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47.3	 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส�าคัญ	(ข้อมูลระดับที่	3)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดต้นปี	 73 105

ก�าไรสุทธิที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน - 1

ตั้งส�ารองเพิ่มขึ้น (3) -

ซื้อเงินลงทุน 1 -

ขายเงินลงทุน - (1)

ลดทุนเงินลงทุนทั่วไป (23) (32)

ยอดปลายปี	 48 73

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับที่	3	เป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	โดยค�านวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทตามสัดส่วนที่ธนาคารลงทุน	ซ่ึงผู้บริหารเช่ือว่ามูลค่าตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง
มีสาระส�าคัญ

48 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2561	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2561	ของบริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	มีมติอนุมัต	ิ
การแก้ไขช่ือบริษัทจาก	บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	เป็น	บริษัท	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ออโต้	จ�ากัด	บริษัทได้จดทะเบียนการแก้ไขต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว	และมีผลในวันที่	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป
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ผู�สอบบัญชี : บร�ษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่อยู� : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 15 ถนนสาทรใต� 
 แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร : 0-2286-5050
โดย : นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 
 นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352   
 นายไพบูล ตันกูล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

บุคคล/แหล�งอ�างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย� : บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู� : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact Center : 0-2009-9999
เว็บไซต� : http://www.set.or.th/tsd
อีเมล� : SETContactCenter@set.or.th

ชื่อบร�ษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบร�ษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ.480)
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย�
ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี 
 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
อีเมล� : cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� : 
โทรศัพท� : 0-2626-7738
อีเมล� : ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท : 
โทรศัพท� :  0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล� : cs@cimbthai.com
เว็บไซต� : http://www.cimbthai.com

CONTACT US!
นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท� 0-2626-7738
อีเมล� ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท� 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล� cs@cimbthai.com

ศูนย�บร�การลูกค�า - Care Center
โทรศัพท� 0-2626-7777
อีเมล� cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT

ข�อมูลหลักทรัพย�
ทุนจดทะเบียน : 15,140,113,803.50 บาท 
 (หนึ่งหมื่นห�าพันหนึ่งร�อยสี่สิบล�านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
 สามพันแปดร�อยสามบาทห�าสิบสตางค�) แบ�งออกเป�น :

 -  หุ�นสามัญ 30,280,227,607 หุ�น 
  (สามหมื่นสองร�อยแปดสิบล�านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
  หกร�อยเจ็ดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ �นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

 -  หุ �นบุร�มสิทธิ    -ไม�มี-

ทุนที่ออกและชำระแล�ว : 15,140,113,803.50 บาท 
 (หนึ่งหมื่นห�าพันหนึ่งร�อยสี่สิบล�านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
 สามพันแปดร�อยสามบาทห�าสิบสตางค�) ประกอบด�วย :

 -  หุ�นสามัญ 30,280,227,607 หุ�น 
   (สามหมื่นสองร�อยแปดสิบล�านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
  หกร�อยเจ็ดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ �นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)
 
 -  หุ �นบุรุมสิทธิ   -ไม�มี-
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ผู�สอบบัญชี : บร�ษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่อยู� : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 15 ถนนสาทรใต� 
 แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร : 0-2286-5050
โดย : นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 
 นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352   
 นายไพบูล ตันกูล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

บุคคล/แหล�งอ�างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย� : บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู� : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact Center : 0-2009-9999
เว็บไซต� : http://www.set.or.th/tsd
อีเมล� : SETContactCenter@set.or.th

ชื่อบร�ษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบร�ษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ.480)
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย�
ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี 
 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
อีเมล� : cimbthai.carecenter@cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� : 
โทรศัพท� : 0-2626-7738
อีเมล� : ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท : 
โทรศัพท� :  0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล� : cs@cimbthai.com
เว็บไซต� : http://www.cimbthai.com

CONTACT US!
นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท� 0-2626-7738
อีเมล� ir@cimbthai.com

งานเลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท� 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล� cs@cimbthai.com

ศูนย�บร�การลูกค�า - Care Center
โทรศัพท� 0-2626-7777
อีเมล� cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Find Us!
Bloomberg (bloomberg.com) ticker: CIMBT
SET (set.or.th) symbol: CIMBT

ข�อมูลหลักทรัพย�
ทุนจดทะเบียน : 15,140,113,803.50 บาท 
 (หนึ่งหมื่นห�าพันหนึ่งร�อยสี่สิบล�านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
 สามพันแปดร�อยสามบาทห�าสิบสตางค�) แบ�งออกเป�น :

 -  หุ�นสามัญ 30,280,227,607 หุ�น 
  (สามหมื่นสองร�อยแปดสิบล�านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
  หกร�อยเจ็ดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ �นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

 -  หุ �นบุร�มสิทธิ    -ไม�มี-

ทุนที่ออกและชำระแล�ว : 15,140,113,803.50 บาท 
 (หนึ่งหมื่นห�าพันหนึ่งร�อยสี่สิบล�านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
 สามพันแปดร�อยสามบาทห�าสิบสตางค�) ประกอบด�วย :

 -  หุ�นสามัญ 30,280,227,607 หุ�น 
   (สามหมื่นสองร�อยแปดสิบล�านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
  หกร�อยเจ็ดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ �นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)
 
 -  หุ �นบุรุมสิทธิ   -ไม�มี-
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัท / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่

ออกจ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น

ที่ถือ ร้อยละ

1. บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด
43	อาคารไทยซีซีทาวเวอร์	ชั้น	25,	32	ถ.สาทรใต้	แขวงยานนาวา	
เขตสาทร	กรุงเทพฯ		โทรศัพท์	0-2673-9111,	0-2684-6500

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		โทรศัพท์	0-2626-7070

ติดตามทวงหนี้
และเรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ 385,000 384,993	 99.99

3. บริษัท	เวิลด์ลีส	จ�ากัด
43	อาคารไทยซีซีทาวเวอร์	ชั้น	34	ถ.สาทรใต้	แขวงยานนาวา	
เขตสาทร	กรุงเทพฯ		โทรศัพท์	0-2675-6300

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 60,000,000 59,999,998 99.99

4. บริษัท	ศรีเทพไทยพลาสเคม	จ�ากัด	(ล้มละลาย)
1200	ถ.บางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
โทรศัพท์	0-2398-0027	

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ 83,332 31,410 37.69

5. บริษัท	เอ็มโฮมเอสพีวี3	จ�ากัด	(ช�าระบัญชี)
1006/420	อาคารชุดมาสเตอร์วิวเอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส	ชั้น	1	ถ.เจริญนคร
	แขวงบางล�าพู	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ		10600

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ 10,000	 1,282	 12.82

6. บริษัท	ตวันนาโฮเต็ล	จ�ากัด
80	ถ.สุรวงศ์	แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ		โทรศัพท์	0-2236-0361

โรงแรม หุ้นสามัญ 33,909 3,390 10.00

7. บริษัท	ซันวาอินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด
2219-2223	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	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	(เลิกกิจการ)
1600	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ

การพาณิชย์ หุ้นสามัญ 10,000 9,993 99.93

10. บริษัท	จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้นท์		เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(ล้มละลาย)
295	ถ.พระราม	3	แขวงบางคอแหลม	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	10120	
โทรศัพท์	0-2689-2626			

ให้เช่าส�านักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์

หุ้นสามัญ 2,000 340 17.00

11. บริษัท	โกลเบิลลิสซิ่ง	จ�ากัด	(พิทักษ์ทรัพย์)
518/5	อาคารมณียาเซ็นเตอร์	ชั้น	8	ถ.เพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330		โทรศัพท์	0-2652-0730

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 2,000,000 200,000 10.00

12. บริษัท	ที.พี.เอฟ.	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(ล้มละลาย)	
82	อาคารแสงทองธาน	ีชัน้	25	ถ.สาทรเหนอื	แขวงสลีม	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 6,000,000 600,000 10.00

13. บริษทั	ยทูเีอม็แอดไวเซอรรแีอนด์แคปปิตอลแมเนจ็เมน็ท์	จ�ากัด	(บรษิทัร้าง)
44	ถ.หลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษา หุ้นสามัญ 100,000 10,000 10.00

14. บริษัท	เอส.พี.แอล	.ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	(บริษัทร้าง)
149	อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์	ถ.นนทรี	แขวงช่องนนทรี	
เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 500,000	 	499,999	 99.99

15. บริษัท	ไทย–อัลตราออโตพาร์ท	จ�ากัด	(ล้มละลาย)
59	หมู่	4	ถ.ทางหลวง	ต.	นิคมพัฒนา	อ.	บ้านค่าย	จ.	ระยอง

จ�าหน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ 6,500,000 650,000 10.00

16. บริษัท	แอ็ดวานซ์	แมนูแฟคเจอริ่ง	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(ล้มละลาย)
246	อาคารไทม์สแควร์	ชั้น	11	ถ.สุขุมวิท	12-14	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

17. บริษัท	ทุนรวมการ	โครงการบัตรขวัญนคร	จ�ากัด	(ล้มละลาย)
133/2	สุขุมวิท	21	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ

การเงิน หุ้นสามัญ 240,000 40,000 16.67

18. บริษัท	โมเดอร์น	แอพไพรซัล	จ�ากัด	(บริษัทร้าง)
3726/162-163	ชั้น	3	ถ.พระรามที่	3	แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ

ผู้ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 20,000 2,000 10.00
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	

ชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

60 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

59 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 1 1 -

	
รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

รายละเอียด จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.60

(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์
ผู้บริหารสูงสุด	ธุรกิจรายย่อย

-	บจ.	เวิลด์ลีส 1 1 	-

-	บจ.	ซีทีคอลล์ 6 - 6

-	บจ.	เซ็นเตอร์ออโต้ลีส 2 - 2

นางสาวอรอนงค์	อุดมก้านตรง
ผู้บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

-	บจ.	ซีทีคอลล์	 1 1 -

นายธนิต	อ่อนนุช		
ผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารส�านักงาน

-	บจ.	เซ็นเตอร์ออโต้ลีส 2 2 -							
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เขตนครหลวง
และปริมณฑล โทรศัพท์ โทรสาร

กล้วยน�้าไท 0-2712-3185-8 0-2712-3189

จักรวรรดิ	 0-2622-5660-1,	0-2622-9049 0-2622-5662

เซ็นจูรี่	พลาซ่า 0-2640-0235-8 0-2640-0239

เซ็นทรัลฯ	พระราม	3	 0-2673-7035-6 0-2673-7037

ท่าเตียน 0-2222-4323,	0-2224-8165								 0-2224-8164

เทเวศร์ 0-2280-0481-2,	0-2281-5453,	0-2282-3568 0-2282-4085

บางรัก 0-2234-6209,	0-2234-6435,	0-2234-9884 0-2233-5020

มหานาค 0-2223-2650,	0-2223-6624,	0-2224-7021 0-2224-7022

ยานนาวา 0-2289-3872-3 0-2289-0560

เยาวราช 0-2233-8696,	0-2234-4002,	0-2234-2552,	

0-2234-4527,	0-2234-6713

0-2266-4309

ราชวงศ์ 0-2221-1333,	0-2224-8162-3 0-2222-3190

ลุมพินี 0-2286-0149,	0-2286-5388,	0-2286-5761						 0-2286-0223

วรจักร 0-2223-5058,	0-2223-4988 0-2224-9011

สยามพารากอน 0-2610-9742-5 0-2610-9746

ส�านักงานใหญ่	ถนนหลังสวน 0-2626-7101-3 0-2626-7104

ส�านักสีลม 0-2018-5151/	0-2018-5101-9 0-2770-4304

เอ็มไพร์	ทาวเวอร์ 0-2670-1621-2	 0-2670-1623

จรัลสนิทวงศ์ 0-2411-0339,	0-2411-3603-4							 0-2411-2245

จีเอ็มเอ็มแกรมมี่	เพลส 0-2665-8181,	0-2665-9906-7						 0-2665-9908

เซ็นทรัล	ซิตี้	บางนา	 0-2745-7314-5 0-2745-7316

เซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	 0-2884-6725-7 0-2884-6728

เซ็นทรัล	พลาซา	พระราม	2	 0-2872-4307-8 0-2872-4309

เดอะมอลล์	ท่าพระ	 0-2477-7287-8 0-2477-7289

เดอะมอลล์	บางแค	 0-2455-3515,	0-2413-0739,	0-2803-0608						 0-2803-8609

ทองหล่อ 0-2391-4789-91 0-2391-4790

บางบอน 0-2416-8277-8,	0-2894-4075-6						 0-2416-8279

บิ๊กซี	บางพลี	 0-2312-9695-6 0-2312-9596

พาราไดซ์	พาร์ค	ศรีนครินทร์ 0-2746-0330-1 0-2746-0332

เมกาบางนา 0-2105-1205-8 0-2105-1209

สมุทรปราการ 0-2387-1806,	0-2387-1849,	0-2702-8618-9 0-2389-1349

สุขสวัสดิ์ 0-2463-2130,	0-2463-5345-6 0-2463-5344

หนองแขม 0-2421-1122,	0-2421-1460,	0-2421-1991 0-2421-3788

อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง 0-2380-6883-4 0-2380-6894

เอกมัยพาวเวอร์	เซ็นเตอร์ 0-2714-7370-2 0-2714-7347

ซันทาวเวอร์ส	ถนนวิภาวดีรังสิต	 0-2617-7617-8 0-2617-7619

เดอะมอลล์	บางกะปิ	 0-2704-9156-8 0-2704-9159

ตลาดยิ่งเจริญ	 0-2972-3363-5 0-2972-3366

ถนนรัตนาธิเบศร์ 0-2527-8643-4 0-2527-8723

บางเขน 0-2511-4353,	0-2512-1716,	0-2512-1719 0-2511-4320

บางใหญ่	 0-2903-3120,	0-2903-3125	 0-2903-3127

พหลโยธิน 0-2278-1079,	0-2279-5088,	0-2279-8662 0-2279-0737

ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	 0-2958-5310-2 0-2958-5313

หมายเหตุ:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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เขตนครหลวง
และปริมณฑล โทรศัพท์ โทรสาร

แฟชั่น	ไอส์แลนด์	 0-2947-5188,	0-2947-5189	 0-2947-5190

รังสิต	 0-2531-5893,	0-2567-2232,	0-2959-1990 0-2531-3020

ลาดพร้าว 0-2530-1372,	0-2538-2493-4 0-2530-1371

วงศ์สว่าง	ทาวน์	เซ็นเตอร์	 0-2913-9783-5 0-2913-9786

วังหิน	 0-2942-6206-8 0-2942-6218

ห้วยขวาง 0-2277-0554,	0-2277-2863,	0-2277-9955 0-2277-0903

หัวหมาก 0-2377-1362-3,	0-2377-2555 0-2377-1365

ไอที	สแควร์	 0-2576-0476-7,	0-2576-0374				 0-2576-0428

สาขาย่อยสีตบุตร 0-614-060677 0-2214-7445

สาขาย่อยราชพฤกษ์ 0-632-319650 0-2147-5423

พื้นที่ภาคใต้ โทรศัพท์ โทรสาร

กระบี่ 0-7563-0572-5 0-7563-0576

เกาะสมุย 0-7744-7529-32 0-7744-7533

เซ็นทรัล	เฟสติวัลภูเก็ต 0-7636-7008-9	 0-7636-7010

นครศรีธรรมราช 0-7531-3201-4 0-7531-3707

ภูเก็ต 0-7621-1501,	0-7621-7153,	0-7625-8411 0-7621-1502

สงขลา 0-7431-1906,	0-7432-4050-1 0-7431-4391

สุราษฎร์ธานี 0-7721-3177,	0-7727-3574-5 0-7727-3575

หาดใหญ่ 0-7423-5777,	0-7422-5606-8							 0-7422-5151

พื้นที่ภาคกลาง โทรศัพท์ โทรสาร

นครปฐม 0-3428-0198-9,	0-3425-4233-4 0-3425-1028

เพชรบุรี 0-3242-5148,	0-3242-5302							 0-3242-8227

สมุทรสงคราม 0-3471-1142,	0-3471-2429,	0-3472-3568 0-3472-4046

สมุทรสาคร 0-3481-0955-6,	0-3481-0242			 0-3481-0957

หัวหิน 0-3253-1461-2 0-3253-1463

อ้อมน้อย 0-2810-5211-2 0-2810-5213

หมายเหตุ:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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พื้นที่ภาคตะวันออก โทรศัพท์ โทรสาร

จันทบุรี 0-3934-0212-5 0-3934-0216

ชลบุรี 0-3878-2161-4 0-3878-2166

ถนนพัทยาสาย	3 0-3848-8140-1 0-3848-8142

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 0-3845-7574-7 0-3845-7578

แปซิฟิคพาร์คศรีราชา 0-3877-1480-1,	0-3877-0187	 0-3877-1482

ระยอง 0-3861-1220,	0-3861-1588-9 0-3861-4870

สาขาย่อยถนนศุขประยูร 0-6323-19615 0-3820-6035

พื้นที่ภาคเหนือ โทรศัพท์ โทรสาร

เชียงราย 0-5371-4029-30,	0-5371-9376 0-5371-5905

เชียงใหม่	 0-5341-8338-9,	0-5328-7070 0-5328-7078

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต	เชียงใหม่ 0-5328-4447-8 0-5328-4449

นครสวรรค์ 0-5622-6354,	0-5622-7473 0-5622-4182

พิษณุโลก 0-5525-2179,	0-5524-4060 0-5524-4061

มีโชค 0-5323-0240-3 0-5323-0244

แม่สอด 0-5554-6141-4 0-5554-6145

แม่สาย			 0-5364-2495-7 0-5364-2498

ล�าปาง		 0-5432-3883-4,	0-5432-3902-3		 0-5432-3907

พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ โทรสาร

ขอนแก่น 0-4332-2677-8 0-4322-1731

นครราชสีมา 0-4424-4133,	0-4424-4153 0-4425-8161

อุดรธานี 0-4222-3248-9,	0-4234-4097 0-4224-7184

อุบลราชธานี 0-4528-4224-5,	0-4531-3395 0-4531-3467

หมายเหตุ:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในที่ท�าการสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ยานนาวา 0-2289-3872-3 0-2289-0560

นอกสถานที่ท�าการ โทรศัพท์ โทรสาร

จังซีลอน	2 0-7629-5027 0-7629-5028

ซอยนานา 0-2656-7016 0-2656-7017

ถนนนเรศด�าริห์	หัวหิน 0-3253-3018 0-3253-3019

ถนนรามบุตรี 0-2629-0171 0-2629-0172

สยามเซ็นเตอร์ 0-2658-1530 0-2658-1531

อาคารธรรมเลิศ 0-2255-1453 0-2255-1454

โรงแรมอัสสาสะ	หัวหิน 0-3253-2273 0-3253-2274

สีลม 0-2236-4747-8 0-2236-4749

หัวหิน 0-3253-1461-2 0-3253-1463

หมายเหตุ:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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ศูนย์ธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ศูนย์ธุรกิจยานนาวา 02-291-2874,	02-291-2650 02-289-0560

ศูนย์ธุรกิจบางบอน 02-894-4075-6,	02-416-8277-9 02-416-8279

ศูนย์ธุรกิจหนองแขม 02-421-1122,	02-421-2266 02-421-3788

ศูนย์ธุรกิจลาดพร้าว 02-936-9116 02-530-1371

ศูนย์ธุรกิจรังสิต 02-959-2212-4,	02-959-0046-8	 02-531-3020

ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา 044-258-162,	044-262-447 044-258-161

ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น 043-220-925,	043-220-812 043-221-731

ศูนย์ธุรกิจอุดรธานี 042-343-846,	042-343-856-7 042-247-184

ศูนย์ธุรกิจอุบลราชธานี 045-284-225,	045-313-395 045-313-467

ศูนย์ธุรกิจชลบุรี 038-781-365-6 038-782-166

ศูนย์ธุรกิจนครสวรรค์ 056-222-939,	056-311-611 056-227-474

ศูนย์ธุรกิจพิษณุโลก 055-252-199	ต่อ	24-25

ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ 053-211-633,	053-214-035 053-287-078

ศูนย์ธุรกิจนครปฐม 034-280-170,	034-280-173,	034-280-177 034-251-028

ศูนย์ธุรกิจสมุทรสาคร 034-428-812-4 034-810-957

ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต 076-214-651-2 076-211-502

ศูนย์ธุรกิจสุราษฎร์ธานี 077-213-640,	077-213-643 077-273-575

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ 074-233-037,	074-245-011 074-225-151

หมายเหตุ:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

/ 264





ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่  44  ถนนหลังสวน  แขวงลุมพ�นี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

CIMB Thai Care Center โทร. 0 2626 7777
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

www.
cimbthai.
com




