


พันธกิจ

CTHAI:

“มุ�งสู �การเป�น
ธนาคารอาเซียน
ชั้นนำของประเทศไทย 
ด�วยการนำเสนอผลิตภัณฑ�
และนวัตกรรมทางการเง�น พร�อม
บร�การที่เป�นเลิศให�แก�ลูกค�าอย�าง
ไร�พรมแดน โดยการผสมผสานจ�ดแข็ง
กับกลุ�มซีไอเอ็มบี”

Customer -
มุ�งให�ความสำคัญกับลูกค�า
ธนาคารเห็นคุณค�าและ
เคารพความแตกต�าง
ของแต�ละบุคคลและองค�กร 
โดยให�ความสำคัญต�อ
ความต�องการที่แตกต�างกัน
ของลูกค�าแต�ละท�านเป�น
สำคัญ เพ�่อการบร�การ
ที่เป�นเลิศ และความสัมพันธ�
ที่ต�อเนื่อง

Teamwork - 
การทำงานเป�นทีม
ธนาคารเชื่อมั่นในการทำงาน
เป�นทีม เพราะศักยภาพ
ที่แท�จร�งนั้นย�อมเกิดจาก
ความร�วมมือร�วมใจกัน
ของการทำงาน

Honesty -
ความซื่อสัตย�
ธนาคารให�ความสำคัญ
กับความซื่อตรงเป�นอย�างยิ�ง 
โดยตระหนักดีว�าธุรกิจ
ธนาคารเป�นธุรกิจที่อาศัย 
ความเชื่อถือไว�วางใจเป�นหลัก 
ธนาคารพร�อมที่จะยอมรับ
ทั้งความสำเร็จและอุปสรรค
ที่เกิดข�้น ซึ่งจะทำให�ลูกค�า
มอบความไว�วางใจใช�บร�การ
ของธนาคาร

Innovation - 
สร�างนวัตกรรม
ธนาคารมุ�งมั่นพัฒนา
อย�างต�อเนื่องโดยอาศัยพลัง
แห�งความคิดสร�างสรรค�
และสมรรถนะของพนักงาน 
สนับสนุนให�ทุกคนสร�างสรรค�
สิ�งใหม�ๆ ที่ไม�เหมือนใคร 
เพ�่อช�วยนำพาองค�กรบรรลุ
เป�าหมายที่ตั้งไว�

ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ�งที่จะเป�น
ธนาคารอาเซียน
ชั้นนำในประเทศไทย 
โดยการผสานจ�ดแข็งกับ
กลุ�มซีไอเอ็มบี ทั้งด�าน
บุคลากร ผลิตภัณฑ� 
และเคร�อข�าย เพ�่อสร�าง
โอกาส และผลประโยชน�
แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง

ว�สัยทัศน�

“เป�นธนาคาร
อาเซียนชั้นนำของประเทศไทย
เพ�่อผู�ที ่เกี ่ยวข�อง”

ค�านิยมองค�กร

“ค�านิยมองค�กรสะท�อน
หลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ค�านิยมนี้ จะไม�เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและสถานการณ� 
หร�อบุคคลใด แต�จะเป�นรากฐาน
ของวัฒนธรรมองค�กร
และเป�นหัวใจของธนาคาร”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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SAY

ท�ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด�านสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู�บร�โภคนั้น
การที่จะมุ�งเดินหน�าไปสู�เป�าหมายเดิมที่เคยผูกพันไว�
กับลูกค�า คู�ค�า พนักงาน และผู�ร�วมทางนั้น
เป�นสิ�งที่ท�าทาย 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใช�ป�จจัยดังกล�าว
ในการกระตุ�นให�พนักงานทุกคนทำงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ�งข�้น ด�วยว�ธีคิดและ
ว�ธีปฏิบัติต�างๆ ที่สร�างสรรค�มากข�้น ร�วมกัน
ทำเป�นทีมอย�างเหนียวแน�น อีกทั้งถูกต�อง
โปร�งใสตรวจสอบได� 

ดังนั้น สิ�งใดที่พวกเราได�สัญญาไว�
เราทำได�และทำได�ดี เพราะความเชื่อมั่น
จากทุกฝ�าย เปร�ยบดังลมใต�ป�กที่สนับสนุน
ให�เราบินสูงข�้นและไกลกว�าเป�าหมายที่ตั้งไว�
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“สิ�งหนึ่งที่ไม�เคยเปลี่ยนแปลง คือ การเอาใจใส� 
ในทุกความต�องการของลูกค�า แม�จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช�ผลิตภัณฑ�
ทางการเง�น ก็ ไม�ได�ทำให�ความใส�ใจในลูกค�าลดลง

… แต�เรากลับนำสิ�งเหล�านั้นมาทำให�บร�การของเรา
แตกต�างและล้ำหน�าอยู�เสมอต�างหาก”

SAY
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“เมื่อมีความท�าทายใหม�ๆ เกิดข�้น เป�นโอกาส
ในการสร�างสรรค�ผลงานใหม�ๆ เราจะได�เร�ยนรู�
และค�นพบว�ธีการทำงานที่มีประสิทธิผล

การไปถึงเป�าหมายที่ตั้งใจไว� จากการใช�ประโยชน�
สูงสุดของต�นทุนที่มี และว�สัยทัศน�ที่กว�างไกลของทีม 
จ�งมักให�ผลลัพธ�ที่สร�างสรรค�และแตกต�างเสมอ”

SAY
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“งานยากที่ท�าทายเราอยู�ตรงหน�า ไม�ได�ทำให�เรา
ค�นพบเพ�ยง Hero In You ในตัวเองเท�านั้น 
แต�เรายังพบคุณค�าที่ส�งเสร�ม ส�งต�อ และสร�างพลังบวก
ต�อให�กันอย�างไม�สิ�นสุด

แน�นอน… เรามุ�งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
แต�เราให�ความสำคัญกับความสำเร็จของคนมากกว�า”

SAY

8 9ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป� 2561
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ต�อให�กันอย�างไม�สิ�นสุด

แน�นอน… เรามุ�งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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อัตราผลตอบแทน
ต�อสินทรัพย� / ROA

เง�นฝากและตั๋วแลกเง�นล�านบาท

อัตราส�วนเง�นกองทุน
ต�อสินทรัพย�เสี่ยง / BIS Ratio

อัตราส�วนสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�
ต�อสินเชื่อรวม / GROSS NPL RATIO

ล�านบาท

เง�นให�สินเชื่อ* อัตราผลตอบแทน
ต�อส�วนของเจ�าของ / ROE

ล�านบาท

* รายได�รอตัดบัญชี

ล�านบาท

สินทรัพย�
25

59
25

60
25

61

296 301296 297

350 356

ล�านบาท

กำไรสุทธิ

-1,260

25
59

25
60

25
61

71

385

-630
-804

7

ล�านบาท

กำไร
จากการ

ดำเนินงาน
ก�อนหัก
สำรองฯ

3,945

5,542

4,206

5,505

25
59

25
60

25
61

2,949

5,191

2560 0.1%
0.0%

2559 -0.2%
-0.4%

2561 0.0%
-0.2%

17.0%
16.6%

16.1%
15.6%

2560

2559

19.3%
18.7%

2561

ข�อมูลสำคัญ ล�านบาท

หนี้สินรวม

ส�วนของเจ�าของ

รายได�ดอกเบี้ยสุทธ�

รายได�ที่ไม�ใช�ดอกเบี้ย

รายได�รวม

กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน (บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

ราคาป�ด (บาท)

25602559 2561256125602559

งบการเง�นเฉพาะธนาคารงบการเง�นรวม
ณ สิ�นป�

264,983

31,324

7,588

2,476

10,064

0.00

270,335

25,288

7,917

2,455

10,372

-0.05

318,927

36,922

10,747

2,790

13,536

0.00

1.10

0.77

267,552

33,052

10,202

2,952

13,155

0.01

1.10

1.07

270,765

26,705

9,866

3,062

12,928

-0.02

1.11

1.22

315,997

34,380

7,826

1,662

9,489

-0.03

2560 211
205

2559 206
203

2561 226
219

2560 1.3%
0.2%

2559 -2.3%
-4.8%

2561 0.0%
-2.5%

2560 177
178

2559 184
184

2561 185
185

2560

2559

4.8%
4.7%

6.1%
6.0%

2561 4.3%
4.3%

งบการเง�นเฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม

อัตรา
การเติบโตของเง�น

ให�สินเชื่อ*

อัตราส�วน
รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ
ต�อสินทรัพย�เฉลี่ย

อัตราส�วน
เง�นกองทุน

ต�อสินทรัพย�เสี่ยง

กำไรสุทธิ

0.77
1.07

1.22

25
59

25
60

25
61บาทต�อหุ�น

ราคาหุ�น
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังมีความไม�แน�นอน ความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศท่ีนับวันจะเพ��มข�น้
เร�่อยๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสู�ยุคดิจ�ตอลและนวัตกรรมใหม�ๆ อีกมากมาย ส�งผลให�พฤติกรรมของผู�บร�โภคและ
การดำเนินธุรกิจต�างๆ เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงต�างๆ ที่มีมากข�้นย�อมส�งผลต�อการทำงานในระบบเก�า ว�ธีการ
ทำงานเดิมๆ ที่เราเคยเชื่อมั่นว�าจะนำไปสู�การบรรลุเป�าหมายกลับถูกท�าทายจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกให�ต�อง
ปรับตัวครั้งใหญ� ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�งได�ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการทำงานขององค�กรภายใต�ยุทธศาสตร� 
Fast Forward ซึ่งครอบคลุมทั้งในด�านทิศทางและกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
การปรับปรุงกระบวนการและระบบงานต�างๆ 

จักรมณฑ� ผาสุกวนิช
ในป� 2561 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 6.9 ล�านบาท ลดลงจากป�ที่ผ�านมา
ร�อยละ 98.2 โดยผลประกอบการท่ีลดลงน้ีเกิดจากการท่ีธนาคารมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�น้ร�อยละ 9 
มีการตั้งสำรองทั่วไปเพ��มเติมเพ�่อเพ��มอัตราส�วนเง�นสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อสินเชื่อด�อยคุณภาพเป�น
ร�อยละ 107 รวมถึงการปรับใช�อัตราภาษีที่แท�จร�งร�อยละ 97 เพ�่อให�การบร�หารจัดการภาษีเง�นได�รอตัดบัญชี
ของธนาคารเป�นไปอย�างรัดกุมยิ�งข�้น อย�างไรก็ตาม ธนาคารมีรายได�จากการดำเนินงานเพ��มข�้น 381.7 
ล�านบาทหร�อร�อยละ 2.9 จากป�ที่ผ�านมา และมีอัตราการเติบโตของยอดอนุมัติสินเชื่อสูงที่สุดในรอบ 4 ป� 
นอกจากนี้ สินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�หร�อ NPL ของธนาคารยังคงลดลงอย�างต�อเนื่อง โดยอัตราส�วนสินเชื่อ
ท่ีไม�ก�อให�เกิดรายได�ลดลงมาอยู�ท่ีร�อยละ 4.3 จากร�อยละ 4.8 ในป� 2560 ป�จจัยพ�น้ฐานหลักต�างๆ ของธนาคาร
ยังมีความแข็งแกร�งตลอดจนมีการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�ในเชิงรุก คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
จัดการจ�งมีความมั่นใจว�า การดำเนินการต�างๆ ของธนาคารในป�นี้จะเป�นการสร�างรากฐานที่มั่นคง เพ�่อให�
ธนาคารสามารถเติบโตต�อไปได�อย�างย่ังยืนและส�งมอบคุณค�าท่ีดีให�แก�ผู�ถือหุ�น คณะกรรมการจะยังคงสนับสนุน
เป�าหมายของธนาคารที่จะก�าวข�้นสู�การเป�น 'ธนาคารอาเซียน' ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคาร
ขนาดกลางภายในเวลา 5 ป�

นอกจากน้ีธนาคารยังคงให�ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยปลูกฝ�งให�เป�น
ส�วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค�กร การท่ีธนาคารมุ�งม่ันดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใสตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
ปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านการคอร�รัปช่ันและมีความรับผิดชอบต�อสังคมจะทำให�ธนาคารสามารถขับเคล่ือน
องค�กรเพ�่อสร�างคุณค�าที่ยั่งยืนให�แก�ผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายได� ทั้งนี้ ธนาคารให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ�งกับการ
รักษาความไว�วางใจที่ผู�ถือหุ�นมีต�อธนาคาร

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอแสดงความขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นที่ให�ความไว�วางใจและการสนับสนุน
แก�ธนาคารด�วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคารทุกท�านที่ได�ทุ�มเททำงาน
หนักมาตลอดทั้งป�เพ�่อนำพาองค�กรให�ก�าวต�อไปอย�างมั่นคง

12 13ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป� 2561
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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องค�ประกอบสำคัญที่ช�วยให�ธนาคารส�งมอบคุณค�าแก�ผู�ถือหุ�น เพ�่อให�ผู�ถือหุ�นมอบความไว�วางใจให�แก�ธนาคาร 
ได�แก� การปฏิบัติงานด�วยความชื่อตรงและซื่อสัตย�สุจร�ต พนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคนมุ�งมั่นปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุดเพ�่อให�ได�รับความไว�วางใจจากผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง โดยมีวัฒนธรรมองค�กร
ที่ให�ความสำคัญและความเคารพต�อลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกกลุ�ม ด�วยการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู�
บนความถูกต�องและความโปร�งใส

ในนามของคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผมขอแสดงความขอบคุณต�อท�านผู�ถือหุ�น
ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได�ให�การสนับสนุนและความไว�วางใจแก�ธนาคารด�วยดีอย�างต�อเนื่องเสมอมา

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ธนาคารเร��มต�นป� 2561 ด�วยความแข็งแกร�ง โดยมีการปรับเปล่ียนองค�กรคร้ังใหญ�ตามโครงการ Fast Forward ท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่เติบโตร�อยละ 4.1 เง�นบาทที่แข็งค�าข�้น และป�จจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ทว�ความรุนแรงข�้น แต�คณะกรรมการจัดการยังคง
มีความมุ�งมั่นที่จะผลักดันธนาคารข�้นสู�การเป�น 'ธนาคารอาเซียน' ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป�

ผลประกอบการของกลุ�มธนาคารในป� 2561 มีกำไรก�อนหักภาษี 271.2 ล�านบาท และกำไรสุทธิ 6.9 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 44.5 และ
ร�อยละ 98.2 ตามลำดับเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา ถึงแม�กำไรสุทธิจะลดลง แต�ธนาคารสามารถสร�างรายได�จากการดำเนินงาน 13,536.5 
ล�านบาท เพ��มข�้นร�อยละ 2.9 จากป�ที่ผ�านมา นับว�าป� 2561 เป�นก�าวย�างที่สำคัญของธนาคารในการสร�างรากฐานเพ�่อการเติบโตและ
ความสามารถในการทำกำไรในอนาคต โดยธนาคารมีการปรับรูปแบบระบบการดำเนินธุรกิจและมีการลงทุนเพ��มเพ�่อธุรกิจในอนาคต
ดังนั้น ผลประกอบการจ�งเป�นไปตามกลยุทธ�การขยายธุรกิจของธนาคาร

ผมตระหนักดีว�า ป�จจัยบางประการที่เคยกระทบต�อผลประกอบการของธนาคาร ยังคงส�งผลต�อความสามารถในการทำกำไรในป� 2561 
โดยการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�ยังเป�นจ�ดมุ�งเน�นหลักที่ธนาคารจะดำเนินการอย�างรัดกุมเพ�่อรักษาความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว  
โดยธนาคารได�ตั้งสำรองทั่วไปเพ��ม ทำให�เง�นสำรองรวมเพ��มข�้นเป�น 10.5 พันล�านบาท คิดเป�นสำรองส�วนเกินจากเกณฑ�ธนาคารแห�ง-
ประเทศไทยจำนวน 5.0 พันล�านบาท ส�งผลให�อัตราส�วนเง�นสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อสินเชื่อด�อยคุณภาพเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 107 
ในป� 2561 จากร�อยละ 93.2 ในป� 2560 การตั้งสำรองที่เพ��มข�้นนี้จะทำให�ธนาคารมีความพร�อมในการรองรับการบังคับใช�มาตรฐาน
ทางบัญชี IFRS9 ทั้งนี้ อัตราส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ของธนาคารลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 4.3 จากร�อยละ 4.8 ในป�ที่ผ�านมา อันเป�นผล
มาจากนโยบายการบร�หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากข�้น การพัฒนาการบร�หารคุณภาพสินทรัพย� กระบวนการติดตามทวงถามหนี้
ที่รัดกุมยิ�งข�้น และการขายหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� 

นอกจากนี้ ผลประกอบการของธนาคารในป� 2561 ยังได�รับผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญจากค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและภาษีเง�นได� 
โดยค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�้น 733.0 ล�านบาทหร�อร�อยละ 9.6 เทียบกับป�ที่ผ�านมา อันเป�นผลจากค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่เพ��มข�้นตามกลยุทธ�การขยายงาน Fast Forward ทำให�ธนาคารมีอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นเป�นร�อยละ 61.7 จากร�อยละ 
57.9 ในป�ที่ผ�านมา อัตราภาษีที่แท�จร�งของธนาคารเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 97 จากร�อยละ 21 ที่คาดการณ�ก�อนหน�านี้ จากการที่ธนาคาร
บร�หารจัดการภาษีเง�นได�รอตัดบัญชีอย�างรัดกุมมากข�้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการเติบโตของสินเชื่อร�อยละ 7.2 เทียบกับป�ที่ผ�านมาโดยมาจาก
สินเชื่อบรรษัทธุรกิจและธุรกิจรายย�อยเป�นหลัก ซึ่งถือเป�นการเติบโตของสินเชื่อที่สูงที่สุดในรอบ 4 ป� นอกจากนี้ ธนาคารยังได�เพ��ม
ความแข็งแกร�งของสถานะเง�นกองทุน โดย ณ เดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุนชั้นที่ 1 
เท�ากับร�อยละ 19.3 และร�อยละ 14.1 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

ธนาคารมีความคืบหน�าในการปรับเปลี่ยนองค�กรตลอดป� 2561 ทั้งนี้ อาจยังไม�สามารถประเมินผลต�อธุรกิจของธนาคารจากการ
ปรับเปลี่ยนที่ดำเนินการมาเพ�ยงป�เดียวได� แต�สามารถกล�าวได�ว�าส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการด�วยกัน โดยธุรกิจ
รายย�อยของธนาคารมีผลประกอบการที่แข็งแกร�งอย�างต�อเนื่อง แม�จะต�องเผชิญกับผลกระทบจากการบังคับใช�กฎเกณฑ�การกำกับดูแล
การให�บร�การแก�ลูกค�าอย�างเป�นธรรม (Market Conduct) ก็ตาม โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อและรายได�จากค�าธรรมเนียมเติบโตมากข�้น 
นอกจากนี้ ธนาคารได�ปรับกลยุทธ�การดำเนินงานของพาณิชย�ธนกิจ ให�มุ�งเน�นสร�างการเติบโตในกลุ�มลูกค�า SME มากข�้น ปรับปรุง
กระบวนการพ�จารณาสินเชื่อ จัดตั้ง Credit Centre และมีการบร�หารสินทรัพย�ที่รัดกุมมากข�้น ส�วนธุรกิจขนาดใหญ�ของธนาคารมีผล
กำไรเติบโตข�้นเล็กน�อยจากการบร�หารจัดการสินทรัพย�ในเชิงรุก นอกจากนี้ ธนาคารสามารถสร�างความแข็งแกร�งในการนำเสนอบร�การ
ที่ตอบโจทย�บร�หารความมั่งคั่งแก�ลูกค�า Preferred และธนบดีธนกิจได�มากข�้น อีกทั้งกำลังปรับปรุงกระบวนการทำงานสู�ยุคดิจ�ตอล
โดยได�เป�ดตัวแอปพลิเคชั่น myCIMB ระบบสมัครสินเชื่อดิจ�ตอล และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติด�วยหุ�นยนต�

สำหรับป� 2562 ผมเชื่อมั่นว�าการปรับปรุงพัฒนาที่ธนาคารได�ดำเนินการอย�างรอบด�านในช�วงที่ผ�านมา จะสามารถขับเคลื่อนองค�กร
ให�สามารถสร�างกำไรและเติบโตได�อย�างยั่งยืนในอนาคต ธนาคารจะยังคงมุ�งเน�นดำเนินการตามโครงการ Fast Forward สร�างการ
เติบโตในกลุ�มลูกค�าที่มีคุณภาพสูง สร�างธนาคารดิจ�ตอลสำหรับลูกค�ารายย�อย และบร�หารคุณภาพสินทรัพย�ในเชิงรุกอย�างต�อเนื่อง 
นอกจากน้ี ธนาคารจะมุ�งลงทุนในการบร�หารบุคลากรท่ีมีความสามารถ และกระตุ�นพนักงานให�ใช�ศักยภาพของตนให�เต็มท่ีในการปฏิบัติงาน
ให�ดียิ�งข�้น เพ�่อผลักดันการดำเนินงานให�บรรลุเป�าหมายที่สูงข�้นร�วมกันต�อไป
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องค�ประกอบสำคัญที่ช�วยให�ธนาคารส�งมอบคุณค�าแก�ผู�ถือหุ�น เพ�่อให�ผู�ถือหุ�นมอบความไว�วางใจให�แก�ธนาคาร 
ได�แก� การปฏิบัติงานด�วยความชื่อตรงและซื่อสัตย�สุจร�ต พนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคนมุ�งมั่นปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุดเพ�่อให�ได�รับความไว�วางใจจากผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง โดยมีวัฒนธรรมองค�กร
ที่ให�ความสำคัญและความเคารพต�อลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกกลุ�ม ด�วยการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู�
บนความถูกต�องและความโปร�งใส

ในนามของคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผมขอแสดงความขอบคุณต�อท�านผู�ถือหุ�น
ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได�ให�การสนับสนุนและความไว�วางใจแก�ธนาคารด�วยดีอย�างต�อเนื่องเสมอมา

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ธนาคารเร��มต�นป� 2561 ด�วยความแข็งแกร�ง โดยมีการปรับเปล่ียนองค�กรคร้ังใหญ�ตามโครงการ Fast Forward ท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่เติบโตร�อยละ 4.1 เง�นบาทที่แข็งค�าข�้น และป�จจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ทว�ความรุนแรงข�้น แต�คณะกรรมการจัดการยังคง
มีความมุ�งมั่นที่จะผลักดันธนาคารข�้นสู�การเป�น 'ธนาคารอาเซียน' ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลางภายใน 5 ป�

ผลประกอบการของกลุ�มธนาคารในป� 2561 มีกำไรก�อนหักภาษี 271.2 ล�านบาท และกำไรสุทธิ 6.9 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 44.5 และ
ร�อยละ 98.2 ตามลำดับเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา ถึงแม�กำไรสุทธิจะลดลง แต�ธนาคารสามารถสร�างรายได�จากการดำเนินงาน 13,536.5 
ล�านบาท เพ��มข�้นร�อยละ 2.9 จากป�ที่ผ�านมา นับว�าป� 2561 เป�นก�าวย�างที่สำคัญของธนาคารในการสร�างรากฐานเพ�่อการเติบโตและ
ความสามารถในการทำกำไรในอนาคต โดยธนาคารมีการปรับรูปแบบระบบการดำเนินธุรกิจและมีการลงทุนเพ��มเพ�่อธุรกิจในอนาคต
ดังนั้น ผลประกอบการจ�งเป�นไปตามกลยุทธ�การขยายธุรกิจของธนาคาร

ผมตระหนักดีว�า ป�จจัยบางประการที่เคยกระทบต�อผลประกอบการของธนาคาร ยังคงส�งผลต�อความสามารถในการทำกำไรในป� 2561 
โดยการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�ยังเป�นจ�ดมุ�งเน�นหลักที่ธนาคารจะดำเนินการอย�างรัดกุมเพ�่อรักษาความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว  
โดยธนาคารได�ตั้งสำรองทั่วไปเพ��ม ทำให�เง�นสำรองรวมเพ��มข�้นเป�น 10.5 พันล�านบาท คิดเป�นสำรองส�วนเกินจากเกณฑ�ธนาคารแห�ง-
ประเทศไทยจำนวน 5.0 พันล�านบาท ส�งผลให�อัตราส�วนเง�นสำรองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อสินเชื่อด�อยคุณภาพเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 107 
ในป� 2561 จากร�อยละ 93.2 ในป� 2560 การตั้งสำรองที่เพ��มข�้นนี้จะทำให�ธนาคารมีความพร�อมในการรองรับการบังคับใช�มาตรฐาน
ทางบัญชี IFRS9 ทั้งนี้ อัตราส�วนหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ของธนาคารลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 4.3 จากร�อยละ 4.8 ในป�ที่ผ�านมา อันเป�นผล
มาจากนโยบายการบร�หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากข�้น การพัฒนาการบร�หารคุณภาพสินทรัพย� กระบวนการติดตามทวงถามหนี้
ที่รัดกุมยิ�งข�้น และการขายหนี้ที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� 

นอกจากนี้ ผลประกอบการของธนาคารในป� 2561 ยังได�รับผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญจากค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและภาษีเง�นได� 
โดยค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�้น 733.0 ล�านบาทหร�อร�อยละ 9.6 เทียบกับป�ที่ผ�านมา อันเป�นผลจากค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่เพ��มข�้นตามกลยุทธ�การขยายงาน Fast Forward ทำให�ธนาคารมีอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�เพ��มข�้นเป�นร�อยละ 61.7 จากร�อยละ 
57.9 ในป�ที่ผ�านมา อัตราภาษีที่แท�จร�งของธนาคารเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 97 จากร�อยละ 21 ที่คาดการณ�ก�อนหน�านี้ จากการที่ธนาคาร
บร�หารจัดการภาษีเง�นได�รอตัดบัญชีอย�างรัดกุมมากข�้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการเติบโตของสินเชื่อร�อยละ 7.2 เทียบกับป�ที่ผ�านมาโดยมาจาก
สินเชื่อบรรษัทธุรกิจและธุรกิจรายย�อยเป�นหลัก ซึ่งถือเป�นการเติบโตของสินเชื่อที่สูงที่สุดในรอบ 4 ป� นอกจากนี้ ธนาคารยังได�เพ��ม
ความแข็งแกร�งของสถานะเง�นกองทุน โดย ณ เดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุนชั้นที่ 1 
เท�ากับร�อยละ 19.3 และร�อยละ 14.1 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

ธนาคารมีความคืบหน�าในการปรับเปลี่ยนองค�กรตลอดป� 2561 ทั้งนี้ อาจยังไม�สามารถประเมินผลต�อธุรกิจของธนาคารจากการ
ปรับเปลี่ยนที่ดำเนินการมาเพ�ยงป�เดียวได� แต�สามารถกล�าวได�ว�าส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการด�วยกัน โดยธุรกิจ
รายย�อยของธนาคารมีผลประกอบการที่แข็งแกร�งอย�างต�อเนื่อง แม�จะต�องเผชิญกับผลกระทบจากการบังคับใช�กฎเกณฑ�การกำกับดูแล
การให�บร�การแก�ลูกค�าอย�างเป�นธรรม (Market Conduct) ก็ตาม โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อและรายได�จากค�าธรรมเนียมเติบโตมากข�้น 
นอกจากนี้ ธนาคารได�ปรับกลยุทธ�การดำเนินงานของพาณิชย�ธนกิจ ให�มุ�งเน�นสร�างการเติบโตในกลุ�มลูกค�า SME มากข�้น ปรับปรุง
กระบวนการพ�จารณาสินเชื่อ จัดตั้ง Credit Centre และมีการบร�หารสินทรัพย�ที่รัดกุมมากข�้น ส�วนธุรกิจขนาดใหญ�ของธนาคารมีผล
กำไรเติบโตข�้นเล็กน�อยจากการบร�หารจัดการสินทรัพย�ในเชิงรุก นอกจากนี้ ธนาคารสามารถสร�างความแข็งแกร�งในการนำเสนอบร�การ
ที่ตอบโจทย�บร�หารความมั่งคั่งแก�ลูกค�า Preferred และธนบดีธนกิจได�มากข�้น อีกทั้งกำลังปรับปรุงกระบวนการทำงานสู�ยุคดิจ�ตอล
โดยได�เป�ดตัวแอปพลิเคชั่น myCIMB ระบบสมัครสินเชื่อดิจ�ตอล และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติด�วยหุ�นยนต�

สำหรับป� 2562 ผมเชื่อมั่นว�าการปรับปรุงพัฒนาที่ธนาคารได�ดำเนินการอย�างรอบด�านในช�วงที่ผ�านมา จะสามารถขับเคลื่อนองค�กร
ให�สามารถสร�างกำไรและเติบโตได�อย�างยั่งยืนในอนาคต ธนาคารจะยังคงมุ�งเน�นดำเนินการตามโครงการ Fast Forward สร�างการ
เติบโตในกลุ�มลูกค�าที่มีคุณภาพสูง สร�างธนาคารดิจ�ตอลสำหรับลูกค�ารายย�อย และบร�หารคุณภาพสินทรัพย�ในเชิงรุกอย�างต�อเนื่อง 
นอกจากน้ี ธนาคารจะมุ�งลงทุนในการบร�หารบุคลากรท่ีมีความสามารถ และกระตุ�นพนักงานให�ใช�ศักยภาพของตนให�เต็มท่ีในการปฏิบัติงาน
ให�ดียิ�งข�้น เพ�่อผลักดันการดำเนินงานให�บรรลุเป�าหมายที่สูงข�้นร�วมกันต�อไป

กรรมการผู�จัดการใหญ�และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กิตติพันธ�
อนุตรโสตถิ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป� 2561

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
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ป� 2561 ช�างเป�นป�ที่มีความผันผวนมากมาย เพราะขณะที่กลุ�มซีไอเอ็มบีกำลังเข�าสู�โค�งสุดท�ายของการดำเนินการตามแผนงาน 
Target 2018 (T18) ก็เกิดสถานการณ�ความตึงเคร�ยดทางการค�าระหว�างสหรัฐอเมร�กาและจ�นซึ่งเกือบทำให�กลุ�มฯ ไม�สามารถ
ดำเนินการได�ตามแผน โดยในการประชุมนานาชาติระดับอาเซียน ต�างมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดข�้นกับการค�าและบทบาท
ของประเทศกลุ�มอาเซียนในห�วงโซ�อุปทานของตลาดโลกหากความขัดแย�งระหว�างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยังคงยืดเยื้อต�อไป

อย�างไรก็ตาม แม�จะเกิดสถานการณ�ตึงเคร�ยดดังกล�าว เศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเติบโตได�ถึงร�อยละ 4.1 ในป� 2561 ซึ่งสูงกว�า
ป�ที่ผ�านมาเล็กน�อย อีกทั้งสูงกว�าศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของประเทศที่คาดการณ�ไว�ที่ร�อยละ 3 อีกด�วย นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพย�ของไทยและค�าเง�นบาทจัดว�าเป�นหนึ่งในตลาดภูมิภาคที่แข็งแกร�งที่สุด อันเป�นผลมาจากดุลบัญชีเดินสะพัด
ที่เกินดุลสูง รวมถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต�อเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและความรัดกุมของหน�วยงาน
กำหนดนโยบายของทางการไทย

ในป� 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 6.9 ล�านบาท ลดลงจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 98.2 อันเป�นผลมาจาก
รายได�ที่ต่ำกว�าคาดการณ�และค�าใช�จ�ายที่เพ��มข�้น โดยถึงแม�ว�าธนาคารจะมีรายได�จากการดำเนินงานเพ��มข�้นถึง 381.7 ล�านบาท 
หร�อร�อยละ 2.9 เทียบกับป�ที่ผ�านมา แต�กำไรจากธุรกรรมเพ�่อค�าและปร�วรรตเง�นตราต�างประเทศลดลง 26 ล�านบาท นอกจากนี้� 
ธนาคารมีการลงทุนสูงในการสร�างรากฐานท่ีม่ันคงซ่ึงส�งผลให�ธนาคารมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�น้ร�อยละ 9.6 อย�างไรก็ตาม 
ธนาคารสามารถบร�หารจัดการสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) โดยอัตราส�วนสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 
4.3 จากร�อยละ 4.8 ในป� 2560 และถึงแม�การต้ังสำรองของธนาคารจะลดลงร�อยละ 2.6 จากป�ท่ีผ�านมา แต�ก็ยังถือว�าอยู�ในระดับท่ีสูง
เนื่องจากมีการตั้งสำรองเพ��มเติมเพ�่อเพ��มอัตราส�วนค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อเง�นให�สินเชื่อด�อยคุณภาพ เพ�่อเตร�ยมความพร�อม
รองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS9 ที่กำลังจะมีการบังคับใช� ทั้งนี้ ในป� 2561 กลุ�มซีไอเอ็มบีได�เพ��มทุน 3,952 ล�านบาท เพ�่อสร�าง
ความแข็งแกร�งแก�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทำให�อัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารเพ��มข�้น
เป�นร�อยละ 19.3 และร�อยละ 14.1 ตามลำดับ ซึ่งจะรองรับการดำเนินธุรกิจและสร�างการเติบโตให�กับธนาคารต�อไป

ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนองค�กร ธนาคารคำนึงถึงว�วัฒนาการของธุรกิจธนาคารสู�การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีการนำ
เทคโนโลยีใหม�ๆ มาใช� ธนาคารจ�งได�ทำการลงทุนเพ�่อสร�างรากฐานใหม�ๆ รวมถึงการเสร�มสร�างความแข็งแกร�งให�กับระบบเดิม
ของธนาคาร เช�น การเพ��มกำลังคนและพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานด�านดิจ�ตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการ Fast Forward 
จะดำเนินการไปพร�อมกับและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ใหม�ระยะ 5 ป�ของกลุ�มซีไอเอ็มบี ที่มีชื่อว�า Forward23 ที่จะเน�นยุทธศาสตร�
หลัก 5 ด�าน ได�แก� การคำนึงถึงลูกค�าเป�นศูนย�กลาง (Customer Centricity) ความยั่งยืน (Sustainability) การเป�นมากกว�า
ธนาคาร (Going Beyond Banking) เทคโนโลยีและข�อมูล (Technology & Data) และบุคลากรของธนาคาร (Our People)

สำหรับป� 2562 คาดว�าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะทรงตัวในไตรมาสแรก อันเป�นผลจากการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดข�้นในช�วง
ปลายเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงความขัดแย�งทางการค�าระหว�างสหรัฐอเมร�กาและจ�นก็อาจ
ส�งผลให�ภาคส�งออกของไทยชะลอการเติบโตเช�นกัน โดยธนาคารจะยังคงมุ�งดำเนินโครงการ Fast Forward เป�นภารกิจหลัก
ควบคู�ไปกับการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเนื่อง 

กลุ�มซีไอเอ็มบียังคงให�ความสำคัญกับการเติบโตในอนาคตของทั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญประกอบกับเคร�อข�ายของกลุ�มฯ ที่มีอยู�ทั่วภูมิภาค ซึ่งจะเป�นแรงสนับสนุนให�ธนาคารมีทรัพยากรที่พร�อม
พรั่งเพ�่อส�งมอบผลิตภัณฑ�และสร�างประสบการณ�ลูกค�าที่เป�นเลิศแก�ลูกค�าในประเทศไทย

ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย 
ลูกค�า ผู�ถือหุ�น และผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายที่ได�มอบความไว�วางใจและสนับสนุนธนาคารด�วยดีเสมอมา ท�ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณ
เพ�่อนพนักงาน #teamCIMBThai ทุกท�านที่มีส�วนร�วมในการสร�างความสำเร็จของธนาคารตลอดป�ที่ผ�านมา ด�วยการสนับสนุน 
ความมุ�งมั่น และความทุ�มเทของทุกท�าน ผมมั่นใจว�าโครงการ Forward23 และ Fast Forward จะประสบความสำเร็จได�เป�นอย�างดี

ขอบคุณครับ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซี ไอเอ็มบี

“จากการที่ป� 2561 เป�นป�สุดท�ายของการดำเนินการตามแผนงาน T18 ของกลุ�มซีไอเอ็มบี 
ซึ่งขับเคลื่อนผ�านยุทธศาสตร�หลักด�านลูกค�า เง�นทุน ค�าใช�จ�าย วัฒนธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ� นอกจากนี้ ธนาคารได�เร��มดำเนินยุทธศาสตร�การเติบโตระยะปานกลาง
ในโครงการ Fast Forward โดยมีเป�าหมายมุ�งปรับเปลี่ยนธนาคารเพ�่อก�าวสู�ความเป�น
'ธนาคารอาเซียน' โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลาง”
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ป� 2561 ช�างเป�นป�ที่มีความผันผวนมากมาย เพราะขณะที่กลุ�มซีไอเอ็มบีกำลังเข�าสู�โค�งสุดท�ายของการดำเนินการตามแผนงาน 
Target 2018 (T18) ก็เกิดสถานการณ�ความตึงเคร�ยดทางการค�าระหว�างสหรัฐอเมร�กาและจ�นซึ่งเกือบทำให�กลุ�มฯ ไม�สามารถ
ดำเนินการได�ตามแผน โดยในการประชุมนานาชาติระดับอาเซียน ต�างมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดข�้นกับการค�าและบทบาท
ของประเทศกลุ�มอาเซียนในห�วงโซ�อุปทานของตลาดโลกหากความขัดแย�งระหว�างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยังคงยืดเยื้อต�อไป

อย�างไรก็ตาม แม�จะเกิดสถานการณ�ตึงเคร�ยดดังกล�าว เศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเติบโตได�ถึงร�อยละ 4.1 ในป� 2561 ซึ่งสูงกว�า
ป�ที่ผ�านมาเล็กน�อย อีกทั้งสูงกว�าศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของประเทศที่คาดการณ�ไว�ที่ร�อยละ 3 อีกด�วย นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพย�ของไทยและค�าเง�นบาทจัดว�าเป�นหนึ่งในตลาดภูมิภาคที่แข็งแกร�งที่สุด อันเป�นผลมาจากดุลบัญชีเดินสะพัด
ที่เกินดุลสูง รวมถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต�อเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและความรัดกุมของหน�วยงาน
กำหนดนโยบายของทางการไทย

ในป� 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวมจำนวน 6.9 ล�านบาท ลดลงจากป�ที่ผ�านมาร�อยละ 98.2 อันเป�นผลมาจาก
รายได�ที่ต่ำกว�าคาดการณ�และค�าใช�จ�ายที่เพ��มข�้น โดยถึงแม�ว�าธนาคารจะมีรายได�จากการดำเนินงานเพ��มข�้นถึง 381.7 ล�านบาท 
หร�อร�อยละ 2.9 เทียบกับป�ที่ผ�านมา แต�กำไรจากธุรกรรมเพ�่อค�าและปร�วรรตเง�นตราต�างประเทศลดลง 26 ล�านบาท นอกจากนี้� 
ธนาคารมีการลงทุนสูงในการสร�างรากฐานท่ีม่ันคงซ่ึงส�งผลให�ธนาคารมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ��มข�น้ร�อยละ 9.6 อย�างไรก็ตาม 
ธนาคารสามารถบร�หารจัดการสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) โดยอัตราส�วนสินเชื่อที่ไม�ก�อให�เกิดรายได�ลดลงมาอยู�ที่ร�อยละ 
4.3 จากร�อยละ 4.8 ในป� 2560 และถึงแม�การต้ังสำรองของธนาคารจะลดลงร�อยละ 2.6 จากป�ท่ีผ�านมา แต�ก็ยังถือว�าอยู�ในระดับท่ีสูง
เนื่องจากมีการตั้งสำรองเพ��มเติมเพ�่อเพ��มอัตราส�วนค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�อเง�นให�สินเชื่อด�อยคุณภาพ เพ�่อเตร�ยมความพร�อม
รองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS9 ที่กำลังจะมีการบังคับใช� ทั้งนี้ ในป� 2561 กลุ�มซีไอเอ็มบีได�เพ��มทุน 3,952 ล�านบาท เพ�่อสร�าง
ความแข็งแกร�งแก�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทำให�อัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงและเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารเพ��มข�้น
เป�นร�อยละ 19.3 และร�อยละ 14.1 ตามลำดับ ซึ่งจะรองรับการดำเนินธุรกิจและสร�างการเติบโตให�กับธนาคารต�อไป

ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนองค�กร ธนาคารคำนึงถึงว�วัฒนาการของธุรกิจธนาคารสู�การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีการนำ
เทคโนโลยีใหม�ๆ มาใช� ธนาคารจ�งได�ทำการลงทุนเพ�่อสร�างรากฐานใหม�ๆ รวมถึงการเสร�มสร�างความแข็งแกร�งให�กับระบบเดิม
ของธนาคาร เช�น การเพ��มกำลังคนและพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานด�านดิจ�ตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการ Fast Forward 
จะดำเนินการไปพร�อมกับและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ใหม�ระยะ 5 ป�ของกลุ�มซีไอเอ็มบี ที่มีชื่อว�า Forward23 ที่จะเน�นยุทธศาสตร�
หลัก 5 ด�าน ได�แก� การคำนึงถึงลูกค�าเป�นศูนย�กลาง (Customer Centricity) ความยั่งยืน (Sustainability) การเป�นมากกว�า
ธนาคาร (Going Beyond Banking) เทคโนโลยีและข�อมูล (Technology & Data) และบุคลากรของธนาคาร (Our People)

สำหรับป� 2562 คาดว�าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะทรงตัวในไตรมาสแรก อันเป�นผลจากการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดข�้นในช�วง
ปลายเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงความขัดแย�งทางการค�าระหว�างสหรัฐอเมร�กาและจ�นก็อาจ
ส�งผลให�ภาคส�งออกของไทยชะลอการเติบโตเช�นกัน โดยธนาคารจะยังคงมุ�งดำเนินโครงการ Fast Forward เป�นภารกิจหลัก
ควบคู�ไปกับการบร�หารคุณภาพสินทรัพย�อย�างต�อเนื่อง 

กลุ�มซีไอเอ็มบียังคงให�ความสำคัญกับการเติบโตในอนาคตของทั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญประกอบกับเคร�อข�ายของกลุ�มฯ ที่มีอยู�ทั่วภูมิภาค ซึ่งจะเป�นแรงสนับสนุนให�ธนาคารมีทรัพยากรที่พร�อม
พรั่งเพ�่อส�งมอบผลิตภัณฑ�และสร�างประสบการณ�ลูกค�าที่เป�นเลิศแก�ลูกค�าในประเทศไทย

ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย 
ลูกค�า ผู�ถือหุ�น และผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายที่ได�มอบความไว�วางใจและสนับสนุนธนาคารด�วยดีเสมอมา ท�ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณ
เพ�่อนพนักงาน #teamCIMBThai ทุกท�านที่มีส�วนร�วมในการสร�างความสำเร็จของธนาคารตลอดป�ที่ผ�านมา ด�วยการสนับสนุน 
ความมุ�งมั่น และความทุ�มเทของทุกท�าน ผมมั่นใจว�าโครงการ Forward23 และ Fast Forward จะประสบความสำเร็จได�เป�นอย�างดี

ขอบคุณครับ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มซี ไอเอ็มบี

“จากการที่ป� 2561 เป�นป�สุดท�ายของการดำเนินการตามแผนงาน T18 ของกลุ�มซีไอเอ็มบี 
ซึ่งขับเคลื่อนผ�านยุทธศาสตร�หลักด�านลูกค�า เง�นทุน ค�าใช�จ�าย วัฒนธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ� นอกจากนี้ ธนาคารได�เร��มดำเนินยุทธศาสตร�การเติบโตระยะปานกลาง
ในโครงการ Fast Forward โดยมีเป�าหมายมุ�งปรับเปลี่ยนธนาคารเพ�่อก�าวสู�ความเป�น
'ธนาคารอาเซียน' โดยมีสถานะเป�นธนาคารขนาดกลาง”
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โครงการ

ปี 2561 นับเป็นอีกปีหน่ึงท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงมุ่งม่ัน 
สืบสานพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด  
COMMUNITY LINK เดินหน้าติดปีก เติมฝัน เพิ่มโอกาสทาง 
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นท่ีห่างไกล ท่ียังขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ชุมชนและโรงเรียนได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันอย่างย่ังยืน   
โดยในด้านการศึกษา หน่ึงในหัวใจหลักของการสนับสนุน คือ 
ด้าน ICT (Information and Communication Technology) 
เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง 
ความรู้ได้อย่างเปิดกว้าง ผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีธนาคารมอบให้  
นอกจากน้ี ธนาคารยังเล็งเห็นความส�าคัญของการเรียนรู ้ 
นอกห้องเรียน จึงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตร 
สาธิตปลูกพืชท้องถิ่น พร้อมห้องแปรรูป โรงเพาะเห็ด โรงเรือน 
เล้ียงไก่ โรงเรือนเลี้ยงหมู โรงปั้นตุ๊กตาดินเผา ห้องเรียนเบเกอร่ี  
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกวิชาชีพและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายโครงการท่ีชุมชนได้เข้ามาต่อยอดพัฒนา 
ความรู้ด้านวิทยาการท่ีทันสมัยไปพร้อมกับนักเรียนด้วย 
 
ในด้านสังคม ธนาคารได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ส�านักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนินีาถ เขต 4 
จ. นครราชสีมา จัดหลักสูตรและวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านผ้าไหม อบรมให้ความรู้การทอผ้าไหมแก่นักเรียนและชาวบ้าน 
ชุมชนบ้านหนองม่วงหวานในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การปลูกต้นหม่อน 
การเล้ียงตัวไหม จนถึงการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ
จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น จนปัจจุบันโรงเรียนและ
ชุมชนประสบความส�าเร็จอย่างดีย่ิง โดยผ้าไหมของเด็กนักเรียน
จ�านวน 3 คน ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
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โครงการ
ตรานกยูงพระราชทานสีเงิน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย พร้อมกับประชาชนในชุมชนอีก 2 คนท่ีได้รับ 
ตรานกยูงพระราชทานสีเงินน้ี สะท้อนถึงความส�าเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน อีกท้ังธนาคารยังมุ่งม่ันพัฒนาโครงการท่ีเคยท�าร่วมกับโรงเรียน
ในปีท่ีผ่านมา เพื่อส่งเสริมและต่อยอดจากโครงการท่ีมีอยู่เดิม อาทิ “ติดปีกเติมฝัน... 
โครงการธนาคารหมู” และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อก้าวสู่การพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ท้ังด้านวิชาการและทักษะชีวิต

นอกเหนือจากการส่งเสริมทางด้านการศึกษาและชุมชนแล้ว ธนาคารยังมุ่งเน้นให้
พนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน รวมถึงสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ผ่านการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาและเสริมสร้าง
จิตส�านึกในการช่วยเหลือสังคม โดยการรับสมัครพนักงานของธนาคารเข้ามาเป็น 
จิตอาสาเพื่อร่วมโครงการต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในสาขาต่างจังหวัด 
ได้มีส่วนร่วมในการส�ารวจและน�าเสนอโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน โดยธนาคาร 
จะเป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน แต่กระบวนการทั้งหมดรวมถึงติดต่อกับ
โรงเรียนและชุมชน พนักงานจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย 

ดังน้ัน  ปรัชญาหลักของการด�าเนินโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร นอกจากเรื่อง
การศึกษาแล้ว ธนาคารยังมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาชุมชนไปควบคู่กันด้วย เพราะโรงเรียน
และชุมชนน้ันเป็นสองสถาบันท่ีเก้ือหนุนกันและกัน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากน้ี  โครงการด้านสังคมต่างๆของธนาคารในปีท่ีผ่านมา ยังเกิดจากความ 
ร่วมมือของพันธมิตร เช่น  ครอบครัวข่าว 3   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัท 
มีเดีย แอสโซซิเอทเต็ด จ�ากัด บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ�ากัด (มหาชน) มูลนิธิ
ศุภนิมิต และ Young Creative School เป็นต้น 
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การต่อต้านในป� 2561 มีนักเร�ยนและโรงเร�ยน 
ตลอดจนผู�ปกครองและชุมชน
ที่ได�รับประโยชน�จากโครงการต�างๆ 
ของธนาคารรวมทั้งสิ�นกว�า 6,450 คน 

โครงการด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม
 2

โครงการ “ทําดีให�คน (มอง) เห็น” เพื่อ
สมทบทุนก�อสร�าง โรงพยาบาลจักษุบ�านแพ�ว 
จ.สมุทรสาคร

 4
โครงการ “ติดป�กเติมฝ�นสร�างสรรค�
ศิลปะเด็ก ครั้งท่ี 3”

 6
โครงการ “ติดป�กเติมฝ�นเสริมสร�าง
ไหมไทย สร�างรายได�สู�ชุมชน”
บ�านหนองม�วงหวาน จ.นครราชสีมา

 1
โครงการบริจาคโลหิต 
ทุก 3 เดือน โดยร�วมมือกับ
สภากาชาดไทย
อย�างต�อเน่ืองทุกป�

 3
โครงการ “รวมพลังน้ําใจไทย
ส�งไปช�วยเหลือผู�ประสบภัย
ณ สปป.ลาว”

 5
โครงการ “รวมพลังน้ําใจไทย
ส�งไปช�วยเหลือผู�ประสบภัย
ในเหตุการณ�สึนามิ 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย”

โครงการด�านการศึกษา
 1

โรงเรียนบ�านสบสา
จ.แม�ฮ�องสอน

 4
โรงเรียนบ�านเหมืองแร�
จ.แม�ฮ�องสอน

 7
โรงเรียนบ�านหนองแขม
จ.สุพรรณบุรี

 10
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
จ.สงขลา

 2
โรงเรียนบ�านสงยางสงเปลือย
จ.กาฬสินธุ�

 5
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
จ.กาฬสินธุ�

 8
โรงเรียนบ�านโป�งแดงน้ําฉ�าสามัคคี
จ.นครราชสีมา

 11
โรงเรียนวัดสําราญ
จ.ลพบุรี

 3
โรงเรียนบ�านถิ่น
จ.อุดรธานี

 6
โรงเรียนบ�านป�าตาล
จ.เชียงใหม�

 9
โรงเรียนบ�านหนองม�วงหวาน
จ.นครราชสีมา

 12
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
จ.ศรีสะเกษ
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การต่อต้าน

เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
การคอร์รัปช่ัน ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น (Policy and Procedures on Anti-Corruption) เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ยึดถือ
และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนด�าเนินการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร รวมท้ังธนาคาร 
ยังสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส โดยการ
ส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การให้ การรับของขวัญ
และการเล้ียงรับรอง (No Gift Policy) ผ่านทุกช่องทางเพื่อ
ป้องกันและลดโอกาสของการน�ามาซึ่งความเส่ียงต่อการ
เกิดคอร์รัปชั่น และเพื่อให้ม่ันใจว่าการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ด�าเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และหลีกเล่ียงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญหลักในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อีกท้ังธนาคาร
ได้จัดท�าส่ือการเรียนรู้เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
และหลักการปฏิบัติท่ีถูกต้องเรื่อง การให้ การรับของขวัญ
และการเล้ียงรับรองไว้ในระบบ E-Learning เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานมากย่ิงขึ้น โดย
พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และท�าบททดสอบเป็นประจ�าทุกปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารยังตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงก�าหนดนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูล และคุ้มครองปกป้องพนักงานท่ีเปิดเผย
ข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้
ความคุ้มครอง ปกป้อง และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน
ท่ีได้เปิดเผย แจ้ง หรือ ชี้ช่องข้อมูลการกระท�าความผิด 
การประพฤติผิดต่อหน้าท่ี การทุจริตของพนักงานธนาคาร  
และการท่ีพนักงานธนาคารมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตาม 
ข้อบังคบัเก่ียวกับการท�างานของธนาคาร โดยจัดให้มีช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนได้โดยตรงไปยังประธาน 
กรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนผ่าน 
ช่องทางบนเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งเปิดส�าหรับบุคคล
ภายนอกด้วย 
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เคร�อข�าย
ของซีไอเอ็มบี

แหล�งข�อมูล : รายงาน GDP จากธนาคารโลก ณ ธันวาคม 2560

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
(พันล�านเหร�ยญสหรัฐ)

ซีไอเอ็มบี ครอบคลุมเคร�อข�ายเชื่อมโยงในกลุ�มประเทศอาเซียน

จำนวนประชากร
(ล�านคน)

อินโดนีเซีย

264.0

1,016

ฟ�ลิปป�นส�

104.9

314

เว�ยดนาม

95.5

224

เมียนมา

53.4

69

มาเลเซีย

31.6

315

กัมพ�ชา

16.0

22

ลาว

6.9

17

สิงคโปร�

5.6

324

บรูไน

0.4

12

ไทย

69.0

455

หลังจากที่สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเม่ือปี 2558 แล้ว เพื่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจท่ีลึกซ้ึงและ
เกิดประโยชน์สูงสุด อาเซียนได้วางแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ 
ปี 2568  หรือ AEC Blueprint 2025 ซ่ึงได้ก�าหนดทิศทางและวางกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าท่ีจะต้อง
มีการรวมตัวกันอย่างลึกซ้ึงมากข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มี
ความแข็งแกร่งย่ิงข้ึนตามวิสัยทัศน์ ASEAN Community Vision 2025 
โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้านท่ีมีความคืบหน้าส�าคัญ ดังนี้

อาเซียน 2025:

1.  An Integrated and Highly Cohesive Economy 
มุ่งเปิดเสรีสินค้าและบริการ การลงทุน และการเงิน 
มากขึน้ ลดภาษสิีนค้าเพิม่เติม ยกเลิกหรอืลดมาตรการ
ท่ีมิใช่ภาษี อ�านวยความสะดวกทางการค้า ปรับปรุง
กระบวนการพิธีการศุลกากร ขยายสาขาผลิตภัณฑ์ท่ี
จะปรบัประสานมาตรฐาน โดยได้เริม่ด�าเนินการเชือ่มโยง 
ระบบเพื่อแลกเปล่ียนหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซยีน (e-ATIGA 
Form D) ร่วมกันผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของอาเซียน อีกท้ังได้ลงนามความตกลง 
ยอมรบัร่วมใน 3 สาขา คอื สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาผลิตภัณฑ์ยา และสาขาอาหารส�าเร็จรูป และอยู่
ระหว่างการเร่งรัดการเจรจาเพื่อให้ ได้ผลสรุปการ 
จัดท�าความตกลงการค้าบริการอาเซียนฉบับใหม่

2.  A Competitive, Innovative and Dynamic  
Community มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน นวตักรรมและประสิทธิภาพการผลิตของภมิูภาค  
อาทิ ในด้านนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค 
ทรัพย์สนิทางปัญญา การส่งเสรมินวตักรรมและเทคโนโลยี  
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรองรับการ
เปล่ียนแปลง โดยได้จัดท�าแผนงานการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านนโยบายและกฎหมายแข่งขัน การให้
ความเห็นชอบกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสูงของ

อาเซียน การเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริด และจัดท�า
แผนงานเรื่องแนวปฏิบัติท่ีดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน

3.  Enhanced Economic Connectivity and Sector 
Integration มุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือรายสาขา เน้นการรวมกลุ่มในเรื่อง
การขนส่ง โทรคมนาคม อี-คอมเมิร์ซ การเงิน พลังงาน 
อาหาร เกษตร ป่าไม้ การท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดท�า 
แผนงานด้านพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์อาเซยีน การจดัท�า
แผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเท่ียวอาเซยีน การจดัท�า
ปฏิญญาอาเซียนด้านนวัตกรรม เป็นต้น

4.  A Resilient, Inclusive and People-centered 
Community มุ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน มคีวามยืดหยุ่น  
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งแก่ 
SMEs เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยได้มี 
การรับรองกรอบการด�าเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของ 
อาเซียน การให้ความเห็นชอบแนวทางที่ดีในการจด
ทะเบียนธุรกิจของอาเซยีน และการหารอืกับสภาทีป่รกึษา 
ธรุกิจอาเซยีน (ASEAN Business Advisory Council) 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ภาคเอกชนผ่าน
การจัดท�าโครงการริเริ่มต่างๆท่ีตรงเป้าหมาย
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เคร�อข�าย
ของซีไอเอ็มบี

แหล�งข�อมูล : รายงาน GDP จากธนาคารโลก ณ ธันวาคม 2560

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
(พันล�านเหร�ยญสหรัฐ)

ซีไอเอ็มบี ครอบคลุมเคร�อข�ายเชื่อมโยงในกลุ�มประเทศอาเซียน

จำนวนประชากร
(ล�านคน)

อินโดนีเซีย

264.0

1,016

ฟ�ลิปป�นส�

104.9

314

เว�ยดนาม

95.5

224

เมียนมา

53.4

69

มาเลเซีย

31.6

315

กัมพ�ชา

16.0

22

ลาว

6.9

17

สิงคโปร�

5.6

324

บรูไน

0.4

12

ไทย

69.0

455

5. Global ASEAN มุ ่งเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงของ 
ประชาคมโลก โดยปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีของ 
อาเซยีนกับประเทศคูเ่จรจา ตลอดจนขยายความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ อาทิ  
อาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ฮ่องกง และอยู่ระหว่างการเร่งรัดเจรจาความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP) 
เป็นต้น

จะเห็นได้ว ่าอาเซียนค�านึงถึงประโยชน์ของภูมิภาค 
อย่างครอบคลุมทุกด้านผ่านแผนงานดังกล่าว และ 
การจับมือกันอย่างม่ันคงสู่ความส�าเร็จตามแนวคิด 
“อาเซียน 2025: มุ ่งหน้าไปด้วยกัน” ที่ต ้องอาศัย
ความร่วมมือจากประเทศสมาชิกที่จะช่วยกันผลักดัน 
ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีวางไว้อย่างเต็มก�าลัง ซึ่งเป็น
ความท้าทายของประเทศท่ีเป็นประธานอาเซียนในแต่ละ
ปีต่อไป

ในปี 2562 ประเทศไทยท�าหน้าท่ีเป็นประธานอาเซียน 
โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรายสาขาต่างๆ 
ในระดับเจ้าหน้าทีอ่าวโุสถงึระดับรฐัมนตร ีและการประชมุ 
สุดยอดในระดับผู้น�า รวมท้ังส้ินกว่า 170 การประชุม 
ท้ังน้ี แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย 

คือ “Advancing Partnership for Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” ซึ่งแต่ละค�ามี 
ความหมายท่ีโยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการด�ารง
ต�าแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการ 
ขับเคล่ือนอาเซียนท่ีส�าคัญ คือ ความยั่งยืน ความ 
เชือ่มโยง และการมองไปสู่อนาคต ดงัน้ัน การเป็นประธาน 
อาเซียนของไทยในปี 2562 จึงมุ ่งเน้นการผลักดัน 
ความร่วมมอืเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคม
อาเซียน เพื่อขับเคล่ือนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า 
ด้วยกัน สร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต 
อันจะน�ามาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชน
อาเซียน 

มองไปข้างหน้า
กลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีเครือข่ายรองรับความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็นภูมิภาค
ท่ีเปิดมาโดยตลอด เป็นภูมิภาคท่ีมีความยืดหยุ่นและ
มีพลวัต และเป็นภูมิภาคท่ียังต้องการความร่วมมือ
จากประเทศภายนอกภูมิภาค จึงมีความพร้อมในการ 
สนับสนุนลูกค้าท้ังในด้านบรรษัทธุรกิจและธุรกิจ 
ขนาดกลาง-ขนาดย่อมที่ต ้องการขยายธุรกิจหรือ 
การลงทุนไปในภู มิภาคอาเซียน อาทิ  มาเลเซีย 
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อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น โดยอาศัยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท้ังในด้านความเชี่ยวชาญ 
และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ขณะเดยีวกัน ธนาคาร ซีไอเอม็บ ี ไทย ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซีไอเอม็บ ีกพ็ร้อมสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการไทย 
ในการเข้าไปลงทุนหรือขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
หรือประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ และ
แรงงานมีราคาถูก เพื่อรักษาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งความได้เปรียบด้านการเข้าถึงวัตถุดิบ ด้านราคา
วัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นท่ีได้รับประโยชน์จากจ�านวนแรงงาน
ท่ีมีเป็นจ�านวนมากและค่าแรงท่ีต�่ากว่า ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น
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นับเป็นอีกหน่ึงปีท่ีนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ยาก ไม่ใช่เพียงว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
มากข้ึน แต่เพราะเราก�าลังขาดเคร่ืองยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ซ่ึงเปรียบเหมือนพระเอกท่ีเราพอจะคาดหวังให้เศรษฐกิจไทยเร่งแรง เพราะ
เม่ือพิจารณาแรงส่งของเครื่องยนต์แต่ละตัว คือ C I G และ X-M เราจะพบ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีกดดันการเติบโตของแต่ละด้าน 

เริม่จากเครือ่งยนต์แรกคอื การบรโิภคภาคเอกชน C ท่ีเติบโต 
ได้โดดเด่นในปี 2561 โดยท่ีผ่านมาโตราวร้อยละ 4.6 และ
เรามักไม่พบว่าการบริโภคภาคเอกชนโตเร็วกว่า GDP  
โดยรวม แม้จะพอหวังได้บ้าง แต่เมื่อดูองค์ประกอบของ
การบริโภคด้านใน กลับเห็นว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยชั่วคราว 
น่ันคอืการซือ้รถยนต์ ซึง่สัดส่วนการบรโิภครถยนต์อยูท่ีร่าว
ร้อยละ 6.8 และเติบโตได้ร้อยละ 12.9 จากปีก่อน อาจเป็น
เพราะถึงรอบการเปล่ียนรถหลังส้ินสุดนโยบายรถคันแรก
เม่ือราว 5 ปีก่อน หรือเพราะก�าลังซื้อของคนระดับกลาง-บน 
ยังดี แต่ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เปล่ียนรถกันทุกปี สุดท้าย
การเติบโตของยอดการขายรถก็จะลดลง คาดว่าจะถึง 
จุดสูงสุดในไตรมาสแรกปี 2562 ส่วนจะหวังพึ่งการบริโภค
ตัวอื่นเพื่อทดแทนยอดขายรถยนต์ท่ีจะโตช้าลงก็ยาก 
เพราะท่ีผ่านมา การบริโภคกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตคนไทย 
ระดับกลาง-ล่าง โตน้อยหรือติดลบกันไปหมด เช่น อาหาร  
เครื่องดื่ม และเส้ือผ้า ส่วนท่ีพอหวังได้ก็เกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และการขนส่ง แต่ด้วย
จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีแม้ว่าเราคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงต้น
ปี 2562 แต่ก็ไม่น่าจะเติบโตแรงเหมือนท่ีเห็นในช่วงครึ่งแรก 
ของปีที่ผ ่านมา ก่อนเกิดเหตุการณ์เรือล่มที่ภู เก็ตจน 
นักท่องเท่ียวจีนหาย

ส่วนเครื่องยนต์ที่สองคือ การลงทุนภาคเอกชน I นั้นก็พอจะ
คาดหวังได้บ้าง เพราะท่ีผ่านมาเราเห็นสัญญาณการลงทุน

ท่ีชัดเจนขึ้นกว่าในอดีต เช่น การน�าเข้าสินค้าทุนประเภท
เครื่องจักร ซึ่งอาจเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต แต่การลงทุนภาครัฐมีความผันผวน
มาก โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐท่ีล่าช้า และอาจกระทบ
ต่อความเชื่อม่ันภาคเอกชนได้ในปี 2562 หากโครงการ
ส�าคัญต้องถูกเล่ือนออกไป

ถัดมาคือการบริโภคภาครัฐ G ท่ีแม้จะเติบโตในระดับต�่าท่ี
ราวร้อยละ 1.8 แต่เริ่มมีนโยบายเพิ่มสวัสดิการให้คนสูง
อายุและคนจน เห็นได้ว่าส่วนการโอนเงินจากรัฐสู่ประชาชน
เติบโตสูง แต่ต้องเข้าใจว่า การแจกเงินช่วยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี
เป็นเพียงการช่วยประคองคนกลุ่มระดับล่างไม่ให้มีปัญหา
เศรษฐกิจหนักไปกว่านี้ โดยเฉพาะช่วงหลายปีมานี้ท่ีรายได้
ภาคเกษตรหดตัว แม้คาดว่าจะพลิกเป็นบวกได้ในปี 2562 
แต่การกระจายตัวในกลุม่ภาคเกษตรยงัไม่ทัว่ถงึ ขณะทีร่าคา
สินค้าเกษตรโดยมากยังลดลง ซึ่งมาตรการน้ีคงไม่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ หากไม่สามารถเพิ่มความสามารถของ
คนเหล่าน้ีในการหารายได้เองในระยะยาว เช่น ร่วมกับการ
ฝึกอาชีพ หรือหาตลาดส�าหรับสินค้าเกษตรเพ่ือเพิ่มรายได้ 
ลดค่าใช้จ่ายหรือตัดตัวแทนคนกลางออกด้วยการขายตรง 

สุดท้ายคือการส่งออกสุทธิ X-M ท่ีแม้จะเป็นพระเอก 
หรือแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน  
แต่ก็กลับมาอ่อนแรงลงในช่วงไตรมาสท่ีสาม จากการส่งออก

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561

รายงานประจำาปี 256131



ท่ีหดตัวในเดือนกันยายน และจากรายได้ภาคการท่องเท่ียวท่ีชะลอตัว มองไปในปี 2562 คาดว่าการส่งออกยังคงเติบโต 
ได้ราวร้อยละ 3-4 จากเศรษฐกิจโลกท่ียังคงเติบโตได้ต่อเน่ือง แม้จะชะลอไปบ้างจากปัญหาสงครามการค้าและการชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจจีน แต่เมื่อปัญหาต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยสนับสนุนการค้าโลกได้ต่อเน่ือง ปัจจัยเสี่ยง 
อีกด้าน คือ สต๊อกสินค้าท่ีสูงในปีที่ผ่านมาก่อนสงครามการค้าอาจกดดันการน�าเข้าของประเทศคู่ค้าในปี 2562 ซึ่งจะมีผล
ให้การส่งออกไทยโตช้า ในส่วนการท่องเท่ียวน้ัน คาดว่านักท่องเท่ียวจีนจะกลับมาเติบโตได้ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งมองว่า 
คนจีนยังคงมีทัศนคติท่ีดีต่อประเทศไทย แต่ท่ีหายไปเพราะอาจยังมีความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย แต่แม้จะกลับมา
เติบโตได้ ก็คงไม่เร่งแรงเหมือนในอดีต 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
โดยสรุป เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวได้ร้อยละ 4.1 และคาดว่าจะชะลอลงไปท่ีร้อยละ 3.7 ในปี 2562 ซ่ึงแม้จะลดลงไปบ้าง 
แต่นับว่ายังสูงกว่าในช่วงหลายปีก่อนหน้า เพียงแต่ยังต�่ากว่าศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของประเทศ ในส่วนของ 
ค่าเงินบาทนั้น มองว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐได้เล็กน้อย ปัจจัยส�าคัญคือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 
ท่ียังสูง และความเชื่อม่ันของนักลงทุนท่ีน่าจะเพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่จากความชัดเจนในการขึ้นดอกเบ้ียของสหรัฐ ซึ่งคาดว่า 
จะขึ้นน้อยกว่าท่ีตลาดคาด จากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐท่ีไม่น่าจะเร่งแรง มองค่าเงินบาทปลายปี 2562 ไว้ท่ีระดับ 32.00 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงปลายป ี

ในส่วนของอัตราดอกเบ้ียน้ัน มองว่ามีโอกาสสูงท่ีทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 1  ครั้ง 
ซึ่งจะท�าให้อัตราดอกเบ้ียนโยบายอยู่ท่ีระดับร้อยละ 2.00 ปลายปี 2562 ส่วนค�าถามว่าจะเริ่มขึ้นเม่ือไหร่ ไม่ได้ส�าคัญนัก 
เพราะขึ้นอยู่กับว่าเสียงส่วนใหญ่ของกนง. กังวลอะไร จะกังวลเรื่องการเติบโตท่ียังช้าและมีความเส่ียง หรือกนง. จะกังวล
เรื่องเสถียรภาพตลาดเงินท่ีมีความเส่ียงจากดอกเบ้ียต�่านาน ท�าให้นักลงทุนเข้าถือสินทรัพย์เส่ียงมากเกินไปและประเมิน 
ความเส่ียงต�่ากว่าที่ควร อีกท้ังทางกนง. อาจเตรียมสะสมขีดความสามารถในการด�าเนินนโยบาย หรือ policy space 
ด้วยการขึ้นดอกเบ้ียสะสมไว้ใช้ลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเม่ือถึงคราวจ�าเป็น เพื่อเป็นการส่งสัญญาณดอกเบ้ียขาขึ้นให้ชัด 
ซึ่งท้ังสองกรณีจะเห็นการข้ึนดอกเบ้ียท้ังคู่ ซึ่งการข้ึนดอกเบ้ียในรอบน้ีไม่ว่าจะขึ้นช้าหรือเร็วก็ไม่น่ากระทบการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจไทย เพราะเป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รวดเร็วเหมือนในอดีต

ธุรกิจรายย่อย
ปี 2561 นับเป็นอีกปีหน่ึงท่ีหน่วยงานธุรกิจรายย่อยยังคงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการยกระดับการให้บริการ 
ท่ีลูกค้าจะได้รับมากกว่าการขาย ด้วยการให้บริการวางแผนอนาคตทางการเงินระยะยาวท่ีสาขารูปแบบใหม่ของธนาคาร 
หรือที่เรียกว่า Wealth Center ท้ัง 2 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระรามเก้าและสาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
อีกทั้งยังเป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่บนโทรศัพท์มือถืออย่าง  
myCIMB แอปพลิเคชั่น myPreferred ส�าหรับการแลกรับสิทธิ์ประโยชน์ของลูกค้า Preferred และแอปพลิเคชั่น Mobile 
Lending เพื่อการสมัครสินเช่ือท่ีสะดวกย่ิงขึ้นบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้า แต่การพัฒนายังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ี ธุรกิจ
รายย่อยยังได้น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยลดขั้นตอนการท�างาน ตัวอย่างเช่น การเรียกรับคิวของสาขาผ่านระบบ QueQ 
หรือ ระบบตอบค�าถามอัจฉริยะผ่านโปรแกรม Chat Bot บน Facebook Fanpage 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจรายย่อยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองโดยเน้นกลุ่มลูกค้า 
ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มความเส่ียงต�่า โดยเฉพาะสินเชื่อมีหลักประกันท่ีมียอดอนุมัติเติบโตขึ้นร้อยละ 56 เม่ือเทียบกับปี 2560  
รวมถึงยอดอนุมัติสินเชื่อของบริษัทในเครือ ท้ังสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อรถจักรยานยนต์รวมกว่า 16,000 ล้านบาท  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 24 ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการบนระบบดิจิตอลท้ังเครื่อง SAMM (Self-Apply  
Mobile Machine) แอปพลิเคชั่น MAC (Mobile Application for Collection) ส�าหรับพนักงานเรียกเก็บหนี้ และ 
แอปพลิเคชั่น SOM (e-Statement on Mobile) ส�าหรับลูกค้าต่างๆ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Credit 
Cost) ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 6.8 

ในปีท่ีผ่านมา ธุรกิจรายย่อยได้สร้างความแตกต่างในการดูแลลูกค้าบุคคลธนกิจ หรือลูกค้า Preferred ไม่ใช่แค่เพียงการ 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันท่ีมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงอย่าง GMV (Global Managed  
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Volatility) ท่ีมียอดขายกว่า 1,300 ล้านบาท หรือกองทุนเวียดนาม VNEQ ให้แก่ลูกค้า แต่ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีน�าเสนอ
ตาม Lifestyle ของลูกค้า ผลงานท่ีโดดเด่นได้แก่ งานไตรกีฬาซึ่งจัดเป็นคร้ังท่ี 2 และได้รับการตอบรับท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ ส่งผล
ให้จ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 8 พันรายหรือประมาณร้อยละ 13 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา
 
ในปี 2562 น้ี ธุรกิจรายย่อยจะยังคงมุ่งเน้นการให้บริการท่ีเป็นรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการ
ส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ท้ังลูกค้า Wealth ท่ีจะมีระบบ Wealth Management System เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห ์
เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าได้ตรงจุดมากย่ิงขึ้น ในด้านสินเชื่อต่างๆรวมถึงสินเชื่อรถยนต์และจักรยานยนต์ ลูกค้าจะสามารถ
สมัครสินเชื่อและรู้ผลเบ้ืองต้นบนแอปพลิเคชั่นได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชั่นน้ีจะท�างานร่วมกับเครื่องมือใหม่ท่ีเรียกว่า 
ACU (Alternative Credit Underwriting) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าท่ีหลากหลายย่ิงขึ้น 

ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 ของธุรกิจรายย่อยเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นดังน้ี
• ยอดอนุมัติสินเชื่อท้ังมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันรวมท้ังส้ิน 28,600 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 31 เม่ือเทียบกับ 

ปีท่ีผ่านมา 
• ยอดอนุมัติสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมท้ังส้ิน 16,349 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24 จากปีท่ีผ่านมา
• รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันรวม 887 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
• รายได้สุทธิก่อนหักภาษีรวมท้ังปีอยู่ท่ี 2,809 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ธุรกรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการลูกค้าองค์กรและสถาบันการเงินด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
เงินที่หลากหลายครบวงจรอันประกอบด้วย บริการบริหารเงินสด (Cash Management) บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
(Trade Finance and Services) พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาและแนะน�าโซลูชั่นทางการเงิน ท่ีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหาร 
ความเส่ียงและจัดการต้นทุนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกรรมการเงินยังมุ่งม่ันในการน�าเทคโนโลยีดิจิตอลท้ังจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มซีไอเอ็มบี คือ  
BizChannel@CIMB และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มฟินเทค (FinTech) เพื่อน�าเสนอบริการท่ีเหมาะสมแก่ลูกค้า
แต่ละกลุ่ม 

ส�าหรับปี 2561 ธุรกรรมการเงินร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดการบัญชีได้เสนอบริการ CIMB Biz  
Gateway โดยอาศัยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ API ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง และดู
รายการสรุปยอดบัญชีธนาคารผ่านทางระบบบัญชีของพันธมิตรของธนาคารได้  นอกจากน้ีธุรกรรมการเงินก�าลังท�าการ
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรของธนาคารอย่างแข็งขันเพื่อยกระดับบริการขึ้นอีกในปี 2562 เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับความ
สะดวกมากขึ้นจากการลดขั้นตอนในการช�าระเงินและเวลาในการจัดท�างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

จากความแข็งแกร่งของเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบีในภูมิภาคอาเซียน ท�าให้ธุรกรรมการเงินของธนาคารมีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนการท�าธุรกรรมในกลุ่มอาเซียนรวมไปถึงในระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ อีกท้ังจะยังคงมุ่งม่ันพัฒนาเพื่อน�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล อาทิ การรับช�าระ
เงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) ส�าหรับผู้ประกอบการร้านค้า Mobile Banking และการบริหารซัพพลายเชน เพื่อสนับสนุน
ให้ลูกค้าของธนาคารก้าวไปสู่เป้าหมาย (Forward Customers’ Aspirations)

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ในปี 2561 ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ได้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการท�างานเป็นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริหารดูแลบัญชี
ลูกค้าหลักร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สูงสุดให้แก่ธนาคาร
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ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าปี 2560 เล็กน้อย โดยท่ีโดดเด่นสุดเป็นการบริโภคภาค
เอกชนท่ีขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย การขยายตัวของภาคการผลิตเพื่อส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง รวม
ท้ังการขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวที่ยังดีอยู่แม้จะได้รับผลกระทบจากนักท่องเท่ียวจีนท่ีลดลงจากเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดผล
ลบต่อภาพพจน์การท่องเท่ียวของประเทศ 

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเอื้ออ�านวยดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมและก�าไรก่อนหัก
ภาษีร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อที่มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 17 โดยเป็นสิน
เชื่อขนาดใหญ่ท่ีก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) ส่งผลให้มีรายได้ค่าธรรมเนียม
เติบโตสูงประมาณร้อยละ 16  

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีสินเชื่อท้ังรายเดิมและการอนุมัติรายใหม่ที่มี
คุณภาพดี การติดตามดูแลลูกหน้ีอย่างใกล้ชิดโดยใช้สัญญาณเตือนล่วงหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพหน้ีก่อนท่ีจะ
เป็นหน้ีท่ีมีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการช�าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผล 
ให้การต้ังส�ารองหนี้ท่ีมีปัญหาลดลงถึงร้อยละ 77 จากปีท่ีผ่านมา และมีสัดส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 0.6 
ของยอดสินเชื่อท้ังหมด นอกจากน้ี ธุรกิจขนาดใหญ่ยังควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้ต�่ากว่างบประมาณได้ร้อยละ 15 
รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากลูกค้ากลุ่มท่ีมีความส�าคัญต่อธนาคาร และไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้ให้บริการหลัก รวมท้ัง
กลุ่มท่ีมีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวคิดที่ว่า  “Be More Relevant to Important 
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”  

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด โดยจากการท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีศักยภาพทางด้าน
เงินทุน บุคลากร และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ท�าให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจกับ
กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายการลงทุนสูงท้ังในประเทศและการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวัง ท้ังน้ีธนาคารได้
ร่วมมือกับธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กับกลุ่มในต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ือง 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการทางการเงินท่ีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้
สินเชื่อหมุนเวียนในกิจการท่ัวไป สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดการด้านการเงิน การปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ แก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และขนส่ง เป็นต้น ในขณะท่ีธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้บริการทางการเงิน
ครอบคลุมลูกค้าสถาบันการเงินท้ังประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบันการเงินอื่น อาทิ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร 
ธนาคารจึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นส่ือกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับส�านักวิจัย และร่วมมือกับบริหารความเสี่ยงในการขยายสินเชื่อไปในธุรกิจท่ีอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้ม 
ความเสี่ยงต�่า  การมุ่งเน้นลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมทั้งการให้ 
สินเช่ือท่ีสามารถสร้างรายได้ต่อเน่ืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ 
ท่ีก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร ท้ังรายได้ดอกเบ้ีย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย 
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื่องมือป้องกันความเส่ียง การประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 34



ในปี 2561 บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้สินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ�านวน 68,990 ล้านบาท เติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17 โดยในส่วนของบรรษัทธุรกิจเอง มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 20 ซึ่ง 
ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดของยอดเงินให้สินเชื่อเม่ือเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา ทั้งน้ีภายหลังจากการปรับพอร์ตสินเชื่อ
อย่างต่อเน่ืองมาตลอดโดยมุ่งเน้นคุณภาพท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ ส่งผลให้บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน 
ประเทศไทย และ CLMV มีลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 0.6 ของยอดสินเชื่อท้ังหมด 

ส�าหรับแผนธุรกิจท่ีจะก้าวไปข้างหน้าในปี 2562 บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มุ่งเน้นการ
สร้างรายได้ท่ีม่ันคงและต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารและวางแผนการขายให้กับลูกค้าหลัก (Key Account 
Management and Planning) เพ่ือสร้างรายได้ประจ�า (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ต่อเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) โดยใช้กลยุทธ์การวางแผนมุ่งเน้นหารายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ีส�าคัญท่ีคัดเลือก
ขึ้นมาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากน้ี ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพิ่มธุรกิจจากลูกค้า
ต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลังความร่วมมือกับกลุ่มซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆต่อไป

วาณิชธนกิจ
วาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ และความช�านาญในธุรกิจ
ซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะน�าเสนอทางเลือกทางการเงินที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหล่ง
เงินทุนซึ่งรวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ 

ปี 2561 เป็นปีท่ีรายได้จากวาณิชธนกิจของธนาคารได้ชะลอตัวลงจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
ตลาดทุนท่ีไม่เอื้ออ�านวยส่งผลให้ธุรกรรมบางธุรกรรมท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการระดมทุนเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ถูกเล่ือนออกไป อย่างไรก็ตาม วาณิชธนกิจของธนาคารประสบความส�าเร็จในการท�า
ธุรกรรมในส่วนของงานที่ปรึกษาทางการเงินส�าหรับการควบรวมกิจการจ�านวน 4 ราย และมีรายได้จากการรับประกันการ
จัดจ�าหน่ายตราสารหน้ีร่วมกับธุรกิจบริหารเงิน โดยมีรายได้เติบโตถึงร้อยละ 19 จากปีท่ีผ่านมา

นอกจากน้ี วาณิชธนกิจได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกู้ส�าหรับสินเช่ือขนาดใหญ่ และสินเชื่อ
โครงการบางรายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด

ธนาคารยังได้มีการเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเน่ืองร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลโดยประสานงานแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อให้สามารถน�าเสนอ
บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้ค�าปรึกษาด้านกลยุทธ์และค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั้น จึงสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า รวมทั้งยังครอบคลุมไป
ถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆท่ีเหมาะสมกับลูกค้าด้วย
การผนึกก�าลังของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดับอาเซียน จะท�าให้ธนาคารมีศักยภาพก้าวสู่การเป็นธนาคารท่ีส�าคัญและมีความหมายส�าหรับลูกค้าที่มีความส�าคัญ
ต่อธนาคาร นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการร่วมกันก้าวสู่ธุรกิจการลงทุนในอาเซียน

รายงานประจำาปี 256135



ในปี 2561 ธนาคารมีธุรกรรมส�าคัญๆท่ีประสบความส�าเร็จดังน้ี

ตราสารหน้ี หน้าที่
มูลค่ารวม

 (ล้านบาท)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 9,200.00

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 8,000.00

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 4,628.32

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 4,000.00

บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,500.00

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 3,065.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 3,000.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 3,000.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย/
ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย

2,400.00

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย/
ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย

2,000.00

บริษัท ออรจ้ิิน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,715.00

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,666.67

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,666.66

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,450.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,400.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,265.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 1,100.00

การถไฟแห่งประเทศไทย ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 1,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 882.40

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 600.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 500.00

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย 450.00

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย 250.00

พาณิชย์ธนกิจ 
พาณิชย์ธนกิจให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ผ่านศูนย์ธุรกิจท่ีต้ังอยู่ตามพ้ืนที่กลยุทธ์ 
ท่ัวประเทศ โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
แต่ละราย นอกจากน้ี พาณิชย์ธนกิจยังท�างานประสานกับลูกค้าเพื่อเติมเต็มศักยภาพของของลูกค้าในการขยายธุรกิจ
สู่อาเซียนท้ังด้านการค้าและการลงทุน โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบีท่ีมีความแข็งแกร่งและครอบคลุมท่ัวภูมิภาค

ในปี 2561 ธนาคารมีปรับปรุงกระบวนการท�างานภายใต้โครงการ Fast Forward และการปรับยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเน้น 
การเติบโตในกลุ่มลูกค้า SME มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SME ขนาดเล็ก มีการจัดต้ัง Credit Centre ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท�างานและกล่ันกรองสินเชื่อเพื่อการอนุมัติท่ีเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ขยายทีม Relationship Manager (RM) ให้เพียงพอ
ต่อการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและรองรับการเติบโตธุรกิจในปีต่อไป อย่างไรก็ดี ในด้านการบริหารสินทรัพย์ สามารถบริหาร
จัดการเงินส�ารองให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ หลังจากท่ีธนาคารได้มีการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจและปรับโครงสร้างองค์กร
ในช่วงกว่าสองปีท่ีผ่านมา
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ส�าหรับปี 2562 พาณิชย์ธนกิจจะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดลูกค้ากลุ่ม SME ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ
ภายใต้กระบวนการท�างานใหม่ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด
     

หน่วย: ล้านบาท

ธนาคาร สินทรัพย์
ส่วนแบ่ง

ตลาด เงินรับฝาก
ส่วนแบ่ง

ตลาด เงินให้สินเช่ือ
ส่วนแบ่ง

ตลาด

ธนาคารไทยพาณิชย์  3,187,340 18.3%  2,159,631 17.0%  2,140,561 17.2%

ธนาคารกสิกรไทย  3,155,091 18.2%  1,995,001 15.7%  1,914,073 15.4%

ธนาคารกรุงเทพ  3,116,750 17.9%  2,326,470 18.3%  2,083,160 16.7%

ธนาคารกรุงไทย  2,739,203 15.8%  2,039,602 16.1%  2,023,938 16.3%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  2,173,622 12.5%  1,426,348 11.2%  1,672,018 13.4%

ธนาคารธนชาต  1,046,612 6.0%  752,160 5.9%  753,498 6.1%

ธนาคารทหารไทย  891,713 5.1%  649,568 5.1%  685,707 5.5%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  355,849 2.0%  185,101 1.5%  226,300 1.8%

ธนาคารเกียรตินาคิน  306,329 1.8%  181,694 1.4%  227,896 1.8%

ธนาคารทิสโก้  302,562 1.7%  193,108 1.5%  240,654 1.9%

ธนาคารอื่นๆ*  96,868 0.6%  783,411 6.2%  477,166 3.8%

รวม  17,371,939 12,692,093  12,444,97

แหล่งข้อมูล  1) งบการเงินรวม ณ ธันวาคม 2561 ของธนาคารพาณิชย ์ (ยังไมต่รวจสอบ)    
 2) รายงานฐานะการเงินของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (FI_CB_002_S4)

หมายเหตุ  ธนาคารอื่นๆ* ประกอบดว้ย ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) แลนด ์ แอนด ์ เฮ า้ส ์ จ�ากัด (มหาชน) 
 สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร แหง่ประเทศจีน (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ไอซีบีซี จ�ากัด (มหาชน) 
 เมกะ สากลพาณิชย ์ จ�ากัด (มหาชน) ไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ�ากัด (มหาชน) เอเอ็นแซด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
 ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แหล่งเงินทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�านวน 195.3 พันล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 84.2 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณ 
ร้อยละ 78.5 จากเงินทุนท้ังหมดส�าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรับ ส่วนท่ีเหลือใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม 
การใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเช่ือและเงินฝาก เงินให้สินเชื่อท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 56.5 พันล้านบาท ในขณะท่ีเงินให้
สินเชื่อท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีมีจ�านวน 164.8 พันล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 185.1 พัน
ล้านบาท และเงินฝากท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจ�านวน 10.2 พันล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (CAR) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (CET1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงอยู่ท่ีร้อยละ 19.3 ร้อยละ14.1 และร้อยละ14.1 ตามล�าดับ 

รายงานประจำาปี 256137



ในขณะท่ีการด�ารงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 18.7 ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 13.3 ตามล�าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าธนาคาร
ยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

      หน่วย:พันล้านบาท

เงินกองทุน
ข้ันต�่าและ
ส่วนเพิ่ม

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคาร

เงินกองทุน
31 ธ.ค. 

61
31 ธ.ค. 

60
31 ธ.ค. 

59
31 ธ.ค. 

61
31 ธ.ค. 

60
31 ธ.ค. 

59

กองทุนชั้นที่ 1 34.9 30.9 25.3 32.8 29.9 24.1

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 34.9 30.9 25.3 32.8 29.9 24.1

กองทุนชั้นที่ 2 13.0 9.8 12.7 13.2 9.9 12.9

เงินกองทุนรวม  47.9 40.7 38.0 46.0 39.8 37.0

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 7.875% 14.1% 12.9% 10.7% 13.3% 12.5% 10.2%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 6.375% 14.1% 12.9% 10.7% 13.3% 12.5% 10.2%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 - 5.2% 4.1% 5.4% 5.4% 4.1% 5.4%

อัตราส่วนเงินกองทุน
  ต่อสินทรัพย์เส่ียง 10.375% 19.3% 17.0% 16.1% 18.7% 16.6% 15.6%

สินทรัพย์เส่ียงรวม  247.6 239.1 235.9 246.2 239.6 237.4

ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริหารเงินน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท เพื่อช่วยลูกค้าบริหารเงิน
ลงทุน หน้ีสิน และบริหารความเส่ียง ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหน้ี นอกจากน้ียังท�าหน้าที่บริหารจัดการเงินทุน 
และสภาพคล่องของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ในปี 2561 ธุรกิจบริหารเงินสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี และด้วยความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอนุพันธ์แฝง
ซ่ึงมีความซับซ้อน อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบ้ีย และการค้าตราสารหน้ี ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลรวมท้ังส้ิน 5 รางวัล 
ดังต่อไปน้ี

The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards
 (1) สถาบันการเงินท่ีมีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินท่ีดีที่สุดในประเทศไทย ติดต่อกัน 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 
 (2) สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ติดต่อกัน 3 ปี 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559
 (3) สถาบันการเงินท่ีมีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุนท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย
 (4) สถาบันการเงินท่ีมีผลิตภัณฑ์ลงทุนท่ีมีอนุพันธ์แฝงที่ดีที่สุดในประเทศไทย – ด้านเครดิต ตราสารทุน อัตราแลกเปล่ียน และ

อัตราดอกเบ้ีย
  
The Asset Research

 (5) สถาบันการเงินท่ีได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานรัฐในการออกตราสารหน้ีในตลาดแรก

นอกจากน้ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถือเป็นหน่ึงในผู้เล่นหลักในตลาดตราสารหน้ี ส�าหรับในตลาดแรก ธนาคารได้รับการจัด 
อันดับท่ี 6 จากบลูมเบิร์ก ในด้านการให้บริการเป็นผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษัทเอกชน โดยมี 
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.18 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 3 อันดับแรกจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในด้านการให้บริการ
เป็นผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.34  ส�าหรับตลาดรองน้ัน  
ธนาคารอยู่ในอันดับท่ี 3 จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.28 ในส่วนของ 
มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ 
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ส�าหรับปี 2562 ธุรกิจบริหารเงินยังคงมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่การบริหารความม่ังคั่งให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
สินทรัพย์สูง รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารความเส่ียงในทุกตลาดท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ตลาดอัตราแลกเปล่ียนเงิน 
ตลาดอัตราดอกเบ้ีย ตลาดตราสารหน้ี และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากน้ัน ธุรกิจบริหารเงินจะเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานขาย และความสามารถในการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละราย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น

นโยบายการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงที่ไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาท่ีก�าหนดได ้
เป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบถึงการด�าเนินงานประจ�าวันและมีค่าความสูญเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนอง 
ภาระผูกพันเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุน้ี การบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคุณภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนท่ีเหมาะสมรวมถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางธุรกิจของธนาคารท่ีต้องการมีเครือข่ายท่ีกว้างขึ้นและ
มุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
กระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื่อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ อีกท้ังธนาคารยังคงส�ารองสภาพคล่อง
บางส่วนตลอดท้ังปี เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารมีความม่ันคงท้ังในเชิงโครงสร้าง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ

การควบคุมและบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่งจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อหารือ
เก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการโดยรวมและการก�ากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน 
สภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมัติ
เพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และ 
หน้ีสิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในการก�ากับดูแลตามกรอบความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยท�างานใกล้ชิดกับหน่วยงาน 
บริหารเงินในการเฝ้าระวังสภาวะตลาด ในขณะท่ีหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร ท�าหน้าที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์
ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ท้ังน้ี หน่วยงานบริหารเงินท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทุนโดยรวม 
ตามความจ�าเป็นหรือภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการด�าเนินงานประจ�าวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม�่าเสมอจากการครบก�าหนดของสินทรัพย์ 
หน้ีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบก�าหนด ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
ส�าหรับการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหาร 
แบบกระจายอ�านาจ (Decentralise) ดังน้ัน ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพ่ือสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัท
เหล่าน้ัน ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารจะยังคงให้ความส�าคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุงฐานลูกค้ารายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ
สินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์หน่ึงในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย ์
และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทั้งเงินฝากประจ�ารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนการเงินต�่าและม่ันคง 
ในขณะที่ใช้เงินฝาก รวมถึงต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ระยะส้ัน และหุ้นกู้อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมี 
ความอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อย เป็นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่อง 
ของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมส�าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและ 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น อันจะน�าไปสู่การรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคาร
มีการจัดท�าระบบเตือนความเส่ียงด้านสภาพคล่องล่วงหน้าซึ่งจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดม 
สภาพคล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะท�าให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสามารถด�าเนินมาตรการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในภาวะท่ีขาดสภาพคล่องตลอดจนภาวะตลาดท่ีไม่เอื้ออ�านวยได้อย่างมีประสิทธิผล
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การอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื่อประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ” และ 
“อ�านาจอนุมัติเฉพาะในการอนุมัติร่วมกัน ของบริหารความเส่ียงและหน่วยงานธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA) 
การอนุมัติโดย JDA มีการก�าหนดหลักเกณฑ์โดยก�าหนดระดับวงเงินกลุ่มลูกค้า (Group Exposure) ระดับความเส่ียงของ
กลุ่มลูกค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหน้ีของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลักเกณฑ์ใน
การก�าหนดระดับอนุมัติ เพ่ือเป็นการลดจ�านวนลูกค้าท่ีน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ท�าให้สามารถอนุมัติ
วงเงินได้เร็วขึ้น ในกรณีท่ีลูกค้ารายน้ันๆไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถอนุมัติโดย JDA ได้ ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

นโยบายหลักประกัน 
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยให้ความส�าคัญต่อความสามารถในการช�าระหน้ี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอื่นๆท่ีจะน�ามาช�าระหน้ีได้  อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความส�าคัญต่อหลักประกัน
ท่ีจะมาค�้าประกันการกู้ยืมด้วย เพื่อใช้เป็นหลักประกันของการช�าระหนี้และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ี 
ลูกหนีผิ้ดนัดช�าระหน้ี  สินทรพัย์ท่ีธนาคารจะพจิารณารบัไว้เป็นหลักประกันประกอบด้วย เงนิฝาก พันธบตัรรฐับาล ตราสารหน้ี  
ตราสารทุน ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า 
หลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงของการให้สินเชื่อ อันดับเครดิตของผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน 
โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันท่ีธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมิน
ราคาและความถี่ในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก�าหนด

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหน้ี 
ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหน้ีท่ีมีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา (Watch-list)  
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามหน้ี 
มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการติดตามหน้ีต้ังแต่ประเภทลูกหน้ีท่ีมี 
แนวโน้มท่ีจะมีปัญหา ลูกหนี้ท่ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหน้ีท่ีต�่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น นอกเหนือไปจากการจัดชั้นลูกหน้ีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดแล้ว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจัดชั้นล่วงหน้าส�าหรับลูกหน้ี 
ท่ีมีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนัดช�าระหน้ี  ท้ังน้ี เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนี้ 
ท่ีคาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงได้จัดท�าแนวทาง การติดตามและรายงานผล 
ลูกหน้ีกลุ่มดังกล่าวขึ้นเรียกว่า Early Warning Process เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อในการตรวจสอบสถานะ
ของลูกหน้ีอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนด Early Warning Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในอนาคต 
จะได้มีการก�าหนดแผนการปฏิบัติต่อลูกหน้ีดังกล่าวให้เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร ท้ังนี้ ลูกหน้ี
ท่ีคาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้เป็นลูกหน้ีกลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของปัญหาและ
ความเส่ียง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุ่ม Watch List – Low  
ยังถือว่าเป็นลูกหน้ีจัดชั้นปกติของธนาคาร ขณะที่กลุ่ม Watch List – Medium และ Watch List – High ถือเป็นลูกหน้ี
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยลูกหน้ีกลุ่ม Watch List ท้ัง 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหน้ีซึ่งเป็นสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้  
(Non-Performing Loan: NPL) ท่ีมียอดหน้ีเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ�าทุกเดือน 

คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดต้ังขึ้นเพื่อติดตาม ดูแล ให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติการจัดการหน้ีของลูกหน้ีกลุ่ม
ดังกล่าว รวมถึงลูกหน้ีกลุ่มอื่นที่ธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการหนี้ที่มีปัญหาและหนี้ท่ีมีแนวโน้ม 
จะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังในการปรับระดับการจัดชั้นลูกหน้ี การตั้งส�ารอง และการด�าเนินการเพ่ือ 
เรียกคืนหน้ี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและท�าให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเชื่อท่ีมีปัญหา
กลับมาสูงขึ้น
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นอกจากน้ี ในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA)  
ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลักเกณฑ์การค�านวณมูลค่าเพื่อการจ�าหน่าย จากการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ความส�าคัญกับความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
ธนาคารมีนโยบายที่จะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือ มีศักยภาพ และมีแนวโน้มสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารและลูกหน้ีได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีร่วมกัน กล่าวคือ 
ธนาคารมีโอกาสได้รับช�าระหน้ีคืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต�่าสุด ในขณะท่ีลูกหน้ียังคงสามารถด�าเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจ
ต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกันเงินส�ารองเพิ่ม และการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ 
การระงับรับรู้ดอกเบ้ียค้างรับเป็นรายได้

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับ
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหน้ี การอนุมัติ การจัดท�าเอกสารสัญญา การติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงาน
ภายในของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแล้ว บางกรณีธนาคาร
อาจมอบหมายให้บุคคลที่สามท่ีเป็นผู้ช�านาญการเฉพาะซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินให้เป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะต้องน�าเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ หรือ 
ผู้มีอ�านาจอนุมัติตามค�าส่ังของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีก�าหนดให้จัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามอัตราท่ีก�าหนดส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ท้ังน้ี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดชั้นหน้ีและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 หรือตามท่ีจะมีการแก้ไข 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า 
โดยมีท้ังการจัดชั้นตามเกณฑ์คุณภาพและการจัดชั้นตามจ�านวนวันค้างช�าระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยใช้
ผลที่ด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผลสรุปการจัดชั้น เพื่อสะท้อนความเส่ียงท่ีแท้จริงของลูกหน้ี

นอกจากการกันเงินส�ารองรายลูกหน้ี/รายบัญชี (Specific Provision) แล้ว ธนาคารอาจจะก�าหนดให้มีการกันเงินส�ารอง
ท่ัวไป (General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ท้ังน้ี เพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายจาก 
วัฏจักรเศรษฐกิจและจากปัจจัยอื่นๆ

นโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพ่ือหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ธนาคารได้จัดท�า “นโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารความเส่ียงการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบุ วัด ติดตาม
และควบคุมความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมฯ ได้

นโยบายฉบับนี้ก�าหนดให้การท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
กล่าวคือ กระบวนการในการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกับการท�าธุรกรรม
กับบุคคลท่ัวไป การท�าเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับทางกฎหมายและข้อก�าหนด/เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นตามปกติเหมือน 
การท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีความเส่ียงระดับเดียวกัน เป็นต้น
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กิจกรรมและการด�าเนินงานด้านภาพลักษณ์ที่ส�าคัญในรอบปี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงด�าเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ค�าม่ันสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise)         
“FORWARD” ตามนโยบายของกลุ่มซีไอเอ็มบี ตลอดปี 2561 เพื่อสะท้อนภาพจุดยืนของธนาคารท่ีให้ความส�าคัญกับ
ความคิดและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และพร้อมสนับสนุนให้ทุกความต้องการของลูกค้าไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว ้
โดยธนาคารได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘Brighter Side’ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างก�าลังใจให้คนในสังคมสามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยก�าลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นเสมือนแสงสว่างท่ีคอยน�าทางให้ผ่านพ้นอุปสรรค
ไปได้ เหมือนเน้ือหาหลักจากภาพยนตร์โฆษณาท่ีกล่าวว่า “ในเวลาท่ีท้อแท้และผิดหวัง มิตรภาพคือแสงสว่างท่ีน�าพา 
เราก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมพาคุณก้าวข้ามอุปสรรคสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้” โดยภาพยนตร์
โฆษณาชุดน้ีได้เผยแพร่ไปยังส่ือออนไลน์ และส่ือด้ังเดิม (Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ โดยเลือกละครท่ีคาดว่าจะอยู ่
ในความสนใจของผู้ชมอย่างเช่น ละครบุพเพสันนิวาส เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมมากท่ีสุด รวมถึงการเผยแพร่ไปยังส่ือนอกบ้าน 
(Out of Home Media) เช่น จอดิจิตอลหน้าศูนย์การค้า SHOW DC และจอในรถไฟฟ้า BTS เป็นต้น 

จากจุดเริ่มต้นของแนวคิด ‘Brighter Side’ ธนาคารยังสานต่อแนวคิดของการสร้างก�าลังใจและความพร้อมท่ีจะเป็น 
ส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารก้าวพ้นจากอุปสรรคต่างๆไปสู่ความส�าเร็จท่ีตนเองต้ังไว้ ซึ่งถือเป็น 
รากฐานแนวคิดเดียวกับ “FORWARD” ด้วยการจัดกิจกรรมไตรกีฬาเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “CIMB THAI Triathlon 
for ASEAN Day” ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2561 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอาเซียน (ASEAN Day) ซึ่งถือเป็นการแข่งขันไตรกีฬา
รายการใหญ่ส�าหรับบุคคลท่ัวไป และยังถือเป็นรายการแข่งขันจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับลูกค้าบุคคลธนกิจ CIMB 
Preferred ที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกฝนเตรียมความพร้อมส�าหรับนักไตรกีฬาในโปรแกรม “Exclusive Triathlon Training  
by CIMB Preferred” ปีท่ี 2 นับเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน และถือเป็น 
การสร้างความรู้จักและการจดจ�าชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเน้นการใช้ช่องทางการส่ือสารของธนาคารท้ังในส่วนของสื่อออนไลน์และส่ือดั้งเดิมในการส่งเสริม
การตลาดเชิงรุกเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ท้ังสินเชื่อ
บุคคล สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ที่เน้นอัตราดอกเบ้ียพิเศษท่ีให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เงินฝากและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีมีความหลากหลายให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ พร้อมค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การลงทุน ซึ่งในปี 2561 น้ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เปิดตัวโครงการ CIMB THAI Wealth Academy ซึ่งเป็นโครงการ
สร้างสุดยอดท่ีปรึกษาทางการเงิน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมากกว่า 1,000 ราย โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก
ของธนาคารจะต้องเข้าฝึกฝน อบรม สัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางของ
การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Wealth Star) อันเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของการสร้างบุคลากรทางการเงินท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมให้ค�าแนะน�าด้านการเงิน และการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา 
อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อ�าเภอหาดใหญ่) ภายใต้แนวคิด “CIMB Thai Wealth Paradise” ท่ีมุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชิญชวนลูกค้ามาต้ังเป้าหมายให้ไกลกว่าผลตอบแทนทางการเงิน น่ันคือการมีเวลาใช้เงินก้อนน้ัน
สร้างความสุข และการมีท่ีปรึกษาทางการเงินจะเพิ่มความม่ังคั่งและเพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตให้มากย่ิงขึ้น

ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหวของธนาคารอย่างต่อเน่ือง 
โดยปรับกลยุทธ์ขยายฐานไปยังการประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการข่าวสารและ
พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของ
ธนาคารต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางธุรกิจ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการให้บริการแก่ 
ผู้บริโภคท่ีหลากหลายย่ิงข้ึน  รวมถึงข่าวสารด้านผลงานวิจัยและวิเคราะห์เศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศโดย 
ส�านักวิจัยของธนาคาร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงจากส่ือมวลชนในการน�าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง 
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1.  ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
มีก�าไรสุทธิจ�านวน 6.9 ล้านบาท ลดลง 378 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2 
เม่ือเทียบกับผลก�าไรสุทธิของปี 2560 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 271.2 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 217.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.5 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานร้อยละ 9.6 และการลดลงของ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้อื่น ร้อยละ 7.0 และร้อยละ  
2.6 ตามล�าดับ สุทธิกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ดอกเบ้ียสุทธิร้อยละ 5.3 และ
การลดลงของส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 2.6 

อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net  
Interest Margin – NIM) ส�าหรบัปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 3.71  
ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 3.89 อันเป็นผลจาก  
Yield on Earning Asset ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค�้าประกันโดย
ธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของ
กลุ่มธนาคารอยู่ที่ 227.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.9 เม่ือเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ 
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จ�านวน 234.3 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากส้ินปี 2560 ซึ่งมี
จ�านวน 220.1 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่ม
ธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.2 จากร้อยละ 96.8 ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 (ก)  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
เม่ือเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
ท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้จากการด�าเนิน

งานปี 2561จ�านวน 13,536.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 จ�านวน 381.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 การเพิ่ม
ขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิเพิ่มขึ้น 
544.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 จากการขยายตัวของ
สินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบ้ียจากเงินลงทุน  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 136.5 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 7.0 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้จากการด�าเนินงานอื่น
ลดลงจ�านวน 26.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อ
ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสุทธิกับการลดลง
ของขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิจาก
การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ

 (ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียส�าหรับปี 2561 มีจ�านวนท้ังส้ิน 4.6  
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207.5 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4.8 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ดอกเบ้ียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31  

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ

รายงานประจำาปี 256143



ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�านวน 733.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.6 สาเหตุหลัก 
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต ้
โครงการ “Fast Forward” และขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 61.7 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560  
ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 57.9 

 (ค) ก�าไรสุทธิ
ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 6.9 ล้านบาท ลดลง 378 
ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2 เมื่อเทียบกับผลก�าไรสุทธิของปี 2560 โดยมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 271.2 ล้านบาท ลดลง  
217.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.5 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานร้อยละ 9.6 และการลดลง 
ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้อื่น ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.6 ตามล�าดับ สุทธิกับการเพ่ิมขึ้นของรายได ้
ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 5.3 และการลดลงของส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 2.6 

 (ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปี 2561 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 0.00 เม่ือเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 1.3 และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ (2.5) เม่ือเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 สาเหตุหลัก
เกิดจากก�าไรสุทธิท่ีลดลงในระหว่างปี

 2.  ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 355.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 จ�านวน 55.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จ�านวน 6.8 พันล้านบาท ลดลงจ�านวน 11.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 62.6  
เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์มีจ�านวน 23.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1 พันล้านบาทหรือร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ธุรกรรมด้านอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจ�านวน 92.2 พันล้านบาท เพิ่มข้ึน 48.1 พันล้านบาทหรือร้อยละ 109.2 ส่วนใหญ่เป็น 
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจ�านวน 216.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 โดยการเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ ่
มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย 

สินทรัพย์อื่นเท่ากับ 9.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 2.0 พันล้านบาทหรือร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของสัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์

คุณภาพของสินทรัพย์
 (ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�านวน 226.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�านวน 15.3 พันล้านบาทหรือร้อยละ 7.2 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ�านวน 211.0 พันล้านบาท 
เงินให้สินเชื่อแบ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กลุ่มสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อ
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีสัดส่วนรวมร้อยละ 66.5 ของเงินให้สินเชื่อรวม ท้ังน้ีมีเงินให้กู้ยืมแก่สินเชื่อเพื่อ 
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ท่ีอยู่อาศัยจ�านวน 71.9 พันล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนสูงท่ีร้อยละ 31.8 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตและการพาณิชย์จ�านวน 45.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 และลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อ จ�านวน 33.2 พันล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 14.7 สินเช่ือท่ีมีอัตราการขยายตัวส่วนใหญ่มาจาก สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและลูกหน้ีธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งเติบโต 
ร้อยละ 18.0 และร้อยละ 16.6 ตามล�าดับเม่ือเทียบกับสิ้นปี 2560

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปล่ียนแปลง

เงินให้สินเชื่อจ�าแนกกตามประเภทธุรกิจ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,956 3.1 5,606 2.7 1,350 24.1

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 45,157 20.0 48,810 23.1 (3,653) ( 7.5)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 13,836 6.1 12,116 5.7 1,720 14.2

การสาธารณูปโภคและบริการ 29,779 13.1 28,229 13.4 1,550 5.5

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,961 5.3 13,505 6.4 (1,544) (11.4)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 71,916 31.8 60,971 28.9 10,945 18.0

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือ 33,244 14.7 28,504 13.5 4,740 16.6

อื่น ๆ 13,451 5.9 13,281 6.3 170 1.3

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
  จากรายได้รอตัดบัญชี 226,300 100.0 211,022 100.0 15,278 7.2

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด 
ธุรกิจหน่ึง โดยจะครอบคลุมท้ังกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย 

 (ข) การจัดชั้นสินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อท่ีให้แก่สถาบันการเงิน) ของ 
กลุ่มธนาคารอยู่ท่ี 226.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เม่ือเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยจัดชั้น
ตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นปกติ 204.3 พันล้านบาท สินเชื่อจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ 12.6 พันล้านบาท และสินเชื่อด้อยคุณภาพจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ
มีจ�านวน 2.7 พันล้านบาท 2.3 พันล้านบาท และ 4.9 พันล้านบาท ตามล�าดับ

อัตราส่วนเงินส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 107.0 เพิ่มขึ้น
จากส้ินปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 93.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินส�ารองของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ท่ีจ�านวน 10.5 
พันล้านบาท ซึ่งเป็นส�ารองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�านวน 5.0 พันล้านบาท

 (ค) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ท่ี 9.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อท้ังส้ิน 
(NPL ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 4.3 ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เน่ืองจากธนาคารมีมาตรการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ การบริหารคุณภาพสินทรัพย์รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการเรียก 
เก็บหน้ีและมีการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2561

 (ง)  การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์น้ี ส�าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช�าระดอกเบ้ียเกิน
กว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�าระหน้ี โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน 
และธนาคารยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�าระดังกล่าวท่ีธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้
แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่
เม่ือลูกหน้ีได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีค้างช�าระครบถ้วนแล้ว
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ธนาคารรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าว 
ข้างต้น ยกเว้นหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้าง 
หน้ีใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามเดือนหรือสามงวดการช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีหน้ีสินรวมจ�านวน 318.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ�านวน 51.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 19.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินรับฝากจ�านวน 185.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 7.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินฝากประจ�า
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หน้ีสิน)จ�านวน 44.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 28.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 
184.6 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 35.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 12.4 พันล้านบาท หรือ
ร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้และต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝง

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจ�านวน 24.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 การเพิ่มขึ้น 
ดังกล่าวเป็นผลจากธุรกรรมด้านอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจ�านวน 19.0 พันล้านบาท ลดลง 1.0 พันล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะส้ันและต๋ัวแลกเงินในระหว่างปี

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 36.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 3.9 พันล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของทุนท่ีออกและช�าระแล้ว

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท้ังส้ิน 4,047.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,545.1 พันล้านบาท  
(ร้อยละ 61.7) จากจ�านวน 2,502.8 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น 
ของตราสารอนุพันธ์ ตามท่ีได้แสดงในตารางด้านล่าง

     (ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 

2561
31 ธันวาคม 

2560
เปล่ียนแปลง

%

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 280 90 211.1

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 239 299 (20.1)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,185 1,683 (29.6)

ภาระผูกพันอื่น 4,046,169 2,500,700 61.8

ตราสารอนุพันธ์ 3,998,256 2,446,966 63.4

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 14,004 17,674 (20.8)

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 21,139 25,073 (15.7)

เงินลงทุน 1,567 1,170 33.9

อื่นๆ 11,203 9,817 14.1

รวม 4,047,873 2,502,772 61.7

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 46



สภาพคล่อง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุ่มธนาคารมีจ�านวน 
1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 157.9 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2561 มีจ�านวน 13.9 พันล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการด�าเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงานจ�านวน 2.8 พันล้านบาท ซึ่งในจ�านวนน้ีรวมก�าไรสุทธิก่อนภาษี
เงินได้ 271.2 ล้านบาท และรายการปรับกระทบก�าไรสุทธิท่ีไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบ้ียรับและหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญ ส�าหรับสินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 23.1 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อและ 
เงินลงทุนเพื่อค้า นอกจากน้ี หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นจ�านวน 31.7 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการระหว่าง 
ธนาคารและตลาดเงิน และเงินรับฝาก 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ�านวน 33.6 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�านวน 19.8 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธนาคารมีเงินสดรับสุทธิจาก 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะท่ีแหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็นเงินให้สินเชื่อ โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ดังน้ี

หน่วย: พันล้านบาท

ระยะเวลา
เงินให้

สินเชื่อ* % เงนิฝาก* % เงินกู้ยืม* %

ทวงถาม 16.3 7.4 61.9 31.7 0.4 0.4

ไม่เกิน 1 ปี 40.2 18.1 123.2 63.1 34.0 40.4

เกิน 1 ปี 164.8 74.5 10.2 5.2 49.8 59.2

รวม 221.3 100.0 195.3 100.0 84.2 100.0

* รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังน้ี
                                                                 หน่วย: พันล้านบาท

2561* 2560* 2559*

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

กระแสรายวัน 2.9 1.5 3.4 1.8 3.1 1.7

ออมทรัพย์ 59.0 30.2 67.6 35.6 88.0 45.7

ประจ�า 133.4 68.3 118.8 62.6 101.2 52.6

รวม 195.3 100.0 189.8 100.0 192.3 100.0

 * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

รายงานประจำาปี 256147



อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้

Fitch Ratings สิงหาคม 2561

อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว AA- (tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ัน F1+(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิต มีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  AA-(tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะส้ันของตราสารหน้ีระยะส้ัน F1+(tha)
 

มิถุนายน 2561 
Moody’s Investors Service 
Outlook Stable
Bank deposits Baa2/P-2
Baseline credit assessment ba2
Adjusted baseline credit assessment baa2
Counterparty risk assessment  Baa1(cr)/P-2(cr)
Issuer rating Baa2
ST issuer rating P-2
 
 สิงหาคม 2561
RAM Ratings 
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน AA2/มีสถียรภาพ/P1
ตราสารหน้ีด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 AA3/มีเสถียรภาพ

อัตราส่วนทางการเงิน
การด�ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหน้ีสินโดยเป็นส่วนของเจ้าของเป็นจ�านวน 36.9 พันล้านบาท ธนาคาร
มีเงินกองทุน 46.0 พันล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) ร้อยละ 18.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงส�าหรับกลุ่มธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 19.3 โดยม ี
เงินกองทุน 47.9 พันล้านบาท

สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 
ธนาคารด�ารงเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เฉล่ียในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉล่ีย ตามท่ี 
ธปท. ก�าหนด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดท่ีศูนย์เงินสด เงินฝากท่ี ธปท. รวมเป็นจ�านวน 
3.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 94.0 
เทียบกับร้อยละ 93.9 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งระดับดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแผนงานของธนาคาร
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการก�าหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อการแต่งตั้งเป็น 
ผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
พิจารณาเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีจะน�าเสนอต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 48



ค่าสอบบัญชี
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจ�านวนรวม 11.3 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทาง
และค่าถ่ายเอกสาร 

 (2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
กลุ่มธนาคารไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 2561 

โครงสร้างรายได้
 

 1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

 1.1 รายได้จากการด�าเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)  

 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2561 % 2560 % 2559 %

รายได้ดอกเบี้ย       

1.  เงินให้สินเชื่อ 10,435.6 110.0 10,558.0 104.9 11,320.1 109.1

2.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 127.4 1.3 165.0 1.6 68.7 0.7

3.  เงินลงทุน 1,664.3 17.5 1,144.4 11.4 1,313.4 12.7

4.  อื่นๆ 114.3 1.2 45.8 0.5 21.6 0.2

รวมรายได้ดอกเบี้ย 12,341.6 130.0 11,913.2 118.4 12,723.8 122.7

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย       

1.  เงินรับฝาก 2,342.4 24.6 2,387.7 23.7 2,611.6 25.2

2.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 351.3 3.7 218.7 2.2 281.8 2.7

3.  เงินน�าส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก/
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน 1,007.8 10.6 962.2 9.6 991.1 9.6

4.  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 712.4 7.5 711.6 7.1 871.0 8.4

5.  อื่นๆ 101.4 1.1 45.0 0.4 51.5 0.5

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,515.3 47.5 4,325.2 43.0 4,807.0 46.4

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,826.3 82.5 7,588.0 75.4 7,916.8 76.3

รายได้จากการด�าเนินงาน 1,662.4 17.5 2,475.9 24.6 2,454.9 23.7

รายได้รวม 9,488.7 100.0 10,063.9 100.0 10,371.7 100.0
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 1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย
 (หน่วย: ล้านบาท)  

 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2561 % 2560 % 2559 %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,376.6 82.8 1,471.4 59.4 1,289.7 52.5

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 289.5 17.4 223.8 9.0 238.7 9.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,087.1 65.4 1,247.6 50.4 1,051.0 42.8

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้า
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,054.2 63.4 2,238.2 90.4 1,402.5 57.1

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงิน
   ที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ( 759.7) (45.7) (1,733.9) ( 70.0) (810.4) (33.0)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 19.5 1.2 490.7 19.8 482.6 19.7

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 261.3 15.7 233.3 9.4 329.2 13.4

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ 1,662.4 100.0 2,475.9 100.0 2,454.9 100.0

 2. บริษัทย่อย
               (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท/โครงสร้าง 2561 % 2560 % 2559 %

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด

รายได้ดอกเบี้ย 2,519.3 97.2 2,289.0 97.5 1,734.0 102.9

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 698.5 26.9 617.7 26.3 551.0 32.7

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,820.8 70.3 1,671.3 71.2 1,183.0 70.2

รายได้จากการด�าเนินงาน 771.6 29.7 676.0 28.8 502.7 29.8

รายได้รวม 2,592.4 100.0 2,347.3 100.0 1,685.7 100.0

2. บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด

รายได้ดอกเบี้ย 1,182.2 73.7 1,038.6 88.9 948.5 97.0

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 104.4 6.5 109.9 9.4 183.0 18.7

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,077.8 67.2 928.7 79.5 765.5 78.3

รายได้จากการด�าเนินงาน 525.2 32.8 240.2 20.5 211.8 21.7

รายได้รวม 1,603.0 100.0 1,168.9 100.0 977.3 100.0

3. บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด

รายได้ดอกเบี้ย 0.4 10.1 0.6 1.6 0.7 1.5

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 0.4 10.1 0.4 1.1 0.5 1.1

รายได้จากการด�าเนินงาน 3.5 89.9 37.3 98.9 45.3 98.9

รายได้รวม 3.9 100.0 37.7 100.0 45.8 100.0
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีท่ีดินจ�านวน 2,086 ล้านบาท อาคารจ�านวน 2,965 ล้านบาท  อุปกรณ์จ�านวน 
2,605 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างท�าจ�านวน 8 ล้านบาท เม่ือหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือด้อยค่าจ�านวน 4,128 
ล้านบาท กลุ่มธนาคารมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามบัญชีจ�านวน 3,536 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคารและห้องชุดดังกล่าว
ใช้เป็นท่ีท�าการของส�านักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และท่ีท�าการของบริษัทย่อย

 (2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มธนาคารได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุต้ังแต่  
6 เดือนขึ้นไป ท้ังนี้กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ่ายภายใน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 3 ปี 261 326 197 231

3 – 5 ปี 25 10 4 5

5 - 10 ปี 3 4 3 4

รวม 289 340 204 240

 (3) ภาระผูกพันอื่น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มธนาคารมีภาระผูกพัน เนื่องจากกลุ่มธนาคารได้เข้าท�าสัญญา 
ติดต้ังและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าท่ีทางกลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญา 
ดังกล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท)  

งบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สกุลเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท 146 120

ริงกิตมาเลเซีย 128 22

เหรียญสหรัฐ 153 2

เหรียญสิงคโปร์ - 11

รวม 427 155
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ธนาคารได้จัดท�ากรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise-
Wide Risk Management) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและ
โอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารสามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์และ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
จากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

ภาพรวม

องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร มีดังน้ี

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารถือว่า
การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ตัดสินใจและวัฒนธรรมองค์กร โดยน�า Three Lines 
of Defense มาใช้เป็นหลักในการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร กล่าวคือ มีการบริหารจัดการความเส่ียง 
ณ จุดท่ีท�าธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจน 
มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบความเส่ียงด้านต่างๆ ภายใน
ธนาคารไว้อย่างชัดเจน

ธรรมาภิบาลและองค์กร  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็น
ส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางใน 
การประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามระดับ 
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/ 
นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเ ส่ียงและ 
คณะกรรมการความเส่ียงด้านต่างๆ รวมท้ังหน่วยงาน
ก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติ
ตามกรอบนโยบายน้ี 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ หมายถึงระดับและประเภท
ของความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีธนาคารสามารถยอมรับได้  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และธุรกิจ 
การก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้นี้เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจ�าปี เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตทาง
ธุรกิจ แผนการปฏิบัติงาน เงินกองทุน และความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

กระบวนการบริหารความเส่ียง
 • การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียงถือเป็น 

ส่วนส�าคัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์
หรือท�าธุรกรรมใหม่ รวมถึงการก�าหนดทิศทางและระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

• การระบุและประเมินความเสี่ยง ธนาคารใช้นโยบาย 
ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทาง/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การระบุและประเมินความเส่ียงเป็นไป
อย่างเป็นระบบ

• การวัดความเสี่ยง ธนาคารใช้ระเบียบและวิธีการวัด
ความเส่ียงด้านต่างๆ รวมท้ังการทดสอบภาวะวิกฤต 
เพื่อวัดความเส่ียงโดยรวม

• การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร
ใช้เพดานและการควบคุมความเส่ียงในการจัดการ 
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ ซึ่ง 
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นโยบาย มาตรฐาน / ว�ธีการ

และกระบวนการ /
ขั้นตอนด�านความเสี่ยง

เทคโนโลยีและข�อมูล

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

กระบวนการบร�หารความเสี่ยง

โครงสร�างการบร�หารความเสี่ยง

การวางแผน
ธุรกิจ

การระบุ
และประเมิน
ความเสี่ยง

การวัด
ความเสี่ยง

ธรรมาภิบาล และ องค�กร

การควมคุม
และการบร�หาร

ความเสี่ยง

การติดตาม
และการรายงาน

ความเสี่ยง

ต้องมีการติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุม
ความเส่ียงดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการท�าธุรกิจ ภาวะตลาด และการเปล่ียนแปลงของ
กฎระเบียบทางราชการ รวมท้ังแผนด�าเนินการเพื่อลด
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น

• การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ธนาคารมีการ
ติดตามและรายงานความเส่ียงอย่างต่อเนื่องทั้งแบบราย
ลูกค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพื่อควบคุมให้ความเส่ียง
ต่างๆ น้ันอยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ตามที่
ธนาคารก�าหนด

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง
• นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขั้นตอน

ด้านความเส่ียง ธนาคารบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
ต่างๆ ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการ
ช่วยก�าหนดการบังคับใช้นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ
งานเพื่อช่วยในการน�านโยบายความเส่ียงต่างๆมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน

• บุคลากร เน่ืองจากธนาคารเป็นองค์กรท่ีต้องปรบัเปล่ียน 
อยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนท่ีเพิ่มขึ้นใน
การด�าเนินธุรกิจธนาคาร รวมท้ังสภาวะเศรษฐกิจ 

และกฎระเบียบของทางราชการ ดังน้ันบุคลากรที่ม ี
ความสามารถและเชี่ยวชาญจึงเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อให้ 
การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

• เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง
ธนาคารมุ่งท่ีจะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียง 
ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให ้ธนาคารมี 
ผลประกอบการทางการเงินท่ีมั่นคง น่าเชื่อถือและย่ังยืน 
โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับ
ความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรับได้ ท้ังนี้ การประกอบธุรกิจ 
ธนาคารต้องเผชิญกับความเส่ียงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้าน
ตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
(Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านปฏบัิติการ (Operational  
Risk) และความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ในการควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงและการมี 
ธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) 
เพื่อก�ากับดูแลด้านความเสี่ยงท่ีมีความเป็นอิสระ ดูแล 
รับผิดชอบครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ BRC 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการธนาคาร 
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ท้ังหมด และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee:  
RMC) โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRC เพื่อดูแลความเส่ียงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเส่ียงด้านเงินกองทุน (การก�ากับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel) 
เป็นต้น ท้ังน้ี RMC ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบาย 
และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ BRC และคณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมท้ังก�าหนดโครงสร้างการก�ากับ 
ดูแลในด้านน้ี เพื่อให้ความเส่ียงด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการ 
พิจารณาตัดสินใจท่ีโปร่งใส นอกจากนี้ BRC ได้แต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee:  
AQC) โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการลูกหน้ีที่มีปัญหาหรือคาดว่าจะมี 
ปัญหาเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื่นท่ีเก่ียวข้อง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและให ้
ความเห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการต้ังและทบทวนการต้ังส�ารองลูกหน้ีท่ีไม่ใช่สินเชื่อรายย่อยท่ีมีปัญหาหรือ 
คาดว่าจะมีปัญหา

ท้ังนี้ ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีพัฒนาและด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการ
บริหารความเส่ียงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม รวมทั้งท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ BRC, RMC 
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเส่ียง 
ท่ีเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ โดยเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเส่ียง นอกจากน้ียังได้จัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ เพ่ือดูแลจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมท้ังให้ 
ค�าปรึกษาส�าหรับลูกหนี้ที่หากไม่ได้รับการบริหารจัดการจะกลายเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่เพียงพอหรือ 
ครอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการด�าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท�าให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือการขาด
ทรัพยากรและมาตรการที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เป้าหมายท่ีส�าคัญของการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเส่ียงท่ีด�าเนินการโดยธนาคารให้อยู่ในระดับ
ท่ีก�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
ดังน้ันธนาคารมีการก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร
มีกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตาม
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนุมัติ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 
และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการก�าหนดแผนธุรกิจ หลังจากการด�าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคาร
และฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน

ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหรือ
พันธะท่ีมีต่อธนาคารตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเส่ียงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของ
สินเช่ือธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรและระดับเงินกองทุน การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดยรายได้ที่ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดับความเส่ียง 
ท่ียอมรับได้ ท้ังน้ี ภายใต้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุมความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการก�าหนด
หน้าท่ีอย่างชัดเจน ระหว่างผู้ท�าหน้าท่ีด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเช่ือ ผู้ประเมินสินเช่ือ ผู้อนุมัติสินเช่ือ และผู้บริหารจัดการ
ความเส่ียง ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงส�าหรับธนาคารและบริษัท
ในเครือ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีด้วย
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ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับประเภท
ลูกค้า และพอร์ตสินเชื่อของธนาคารท่ีเติบโตขึ้น  ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซึ่งพัฒนาและใช้ส�าหรับลูกค้า
บรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับความเส่ียง SMEs Rating Model ส�าหรับลูกค้าขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model ส�าหรับลูกค้ากลุ่ม 
Life & Non-Life เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project 
Finance (PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) ส�าหรับลูกค้าขนาดเล็ก ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือใหม ่
ท่ีช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส�าหรับ
ลูกค้ารายย่อยท้ังสินเช่ือไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีระบบงาน
เพื่อใช้ในการจัดระดับความเส่ียง การติดตามและประเมินผลแบบจ�าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ธนาคารยังได้ท�าการก�าหนดระดับคุณภาพของสินเชื่อใหม่ของลูกค้ารายย่อย (Acquisition Quality Trigger: AQT) 
เพื่อท�าการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเส่ียงจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี่ยงท่ีส�าคัญที่กระทบต่อความสามารถ
ในการท�าก�าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดังน้ัน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการติดตามและจัดการ 
NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการต้ังส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ  นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตาม
ดูแลและบริหารจัดการลูกค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลง ส�าหรับการบริหาร
ความเส่ียงด้านเครดิตระดับ Portfolio น้ัน ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการก�าหนด
เพดานความเส่ียง (Risk Limits) ในระดับท่ีเหมาะสม เช่น เพดานความเส่ียงของแต่ละประเทศ เพดานความเส่ียงในการให้
เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเส่ียงตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในการ
ก�าหนดเพดานความเส่ียงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพ่ือช่วยให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการปล่อยสินเชื่อ 
กล่าวคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ” และ “Green – ขยายสินเชื่อ” นอกจากน้ี 
ธนาคารได้มีการจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
และการเงินตกต�่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง  

ทุกๆ ปี ธนาคารจะก�าหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอท่ียอมรับได้ภายใต้สภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีน้ันๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจด�าเนินไปภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีธนาคาร
สามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจ�าทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRC และคณะกรรมการ
ธนาคาร

ความเส่ียงด้านตลาด 
ความเส่ียงด้านตลาดหมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรือเงินลงทุนเพ่ือค้า ดังนั้น 
ความเส่ียงด้านตลาดเกิดขึ้นเม่ือธนาคารมีการท�าธุรกรรมที่มีความเส่ียงจากความผันผวนของปัจจัยด้านตลาด อันได้แก่ 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาด
เพื่อให้ม่ันใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแลความเส่ียงด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อีกทั้งธนาคารยังมีการประเมินและก�าหนด 
เงินทุนส�ารองเพื่อรองรับความเส่ียงด้านตลาด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 

ความเส่ียงด้านตลาดประกอบด้วย

 1.  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(RMC) ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารก�าหนด โดยธนาคารมีการค�านวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชี
เพื่อการค้าทุกวันเพื่อติดตามก�าไรและขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเส่ียงท�าหน้าท่ีจัดท�า
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รายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการก�าหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk  
(VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
รายได้และเงินทุนของธนาคาร

 2.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดับความเส่ียงตามที่นโยบายของธนาคาร
ก�าหนดน้ัน ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์และประเภทความเส่ียงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, 
และ Stop Loss Limit และได้ท�าการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจ�าทุกวัน ตลอดจน 
วิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม�่าเสมอ

 3.  ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการท�าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ
ธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการท่ีดี  ส�าหรับตราสารอนุพันธ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดท้ังหมด จึงไม่มี
ความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของตราสารทุนหรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด

 4.  ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น
ธนาคารมีการการท�าธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยหากเป็นตัวแปรอ้างอิง 
อื่นๆที่ไม่ใช่อัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน  ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดทั้งหมด จึงไม่มีความเส่ียง
ด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าส�าหรับตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาท่ีก�าหนดได ้
เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบถึงการด�าเนินงานประจ�าวัน และมีค่าความสูญเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนอง 
ภาระผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ท้ังปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเสี่ยงด้าน 
สภาพคล่องคือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคุณภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมถึง 
มีเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางของธนาคารที่ต้องการมีเครือข่ายท่ีกว้างขึ้นและ 
การมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย ์
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากระยะยาว เพื่อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงส�ารองสภาพคล่อง 
บางส่วนตลอดท้ังปี เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารมีความม่ันคง สอดคล้องกันทั้งในเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง และ 
วิธีปฏิบัติของธนาคารฯ

ปัจจัยความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร 
การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากที่มีต้นทุนต�่าในสภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต�่า และเพ่ือรองรับ
หลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลูกค้าใช้เป็นบัญชีหลัก (Transactional  
Account) และหลักเกณฑ์การด�ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) 
ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับการลงทุน การปล่อยสินเชื่อ และการก่อภาระผูกพัน 
ในระยะ 1 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี การด�าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส�าคัญ
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ท่ัวโลก อาจท�าให้เกิดความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวน
และอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุน

การควบคุมและบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
เพื่อหารือเก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดการและการก�ากับดูแลสภาพคล่องโดยรวม และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมัติเพดานความ
เส่ียงและระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset 
and Liability Management: ALM) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและท�างานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน ในการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะท่ีสายงานธุรกิจต่างๆของธนาคารรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ หน่วยงานบริหารเงินท�าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทุนโดยรวม ตามความ
จ�าเป็นหรือเม่ือมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ด�าเนินงานประจ�าวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม�่าเสมอ จากการครบก�าหนดเวลาของสินทรัพย์ 
หน้ีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบก�าหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็นประจ�า 
ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบ
กระจายอ�านาจ (Decentralise) ทั้งน้ี ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริษัทเหล่านั้น 
ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่บริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ท่ียอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่อแจ้งเตือนผู้บริหารถึงสภาวะและแรงกดดันด้านสภาพคล่อง 
ท่ีเกิดขึ้น นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมท้ังสมมติฐานและเพดานความเส่ียงจะมีการ 
ทบทวนเป็นประจ�าทุกปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบ ตลอดจน 
ความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกวัน เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ภายในและกฎระเบียบทางการเก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ธนาคารมีการจัดท�าแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพื่อแจ้งเตือนและให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤต 
สภาพคล่องและภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้วยสององค์ประกอบส�าคัญ คือ ระบบเตือนภัย 
ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บรหิารในภาวะวกิฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management: FCM) 
โดย EWS ได้รับการออกแบบมาเพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารของธนาคารในสถานการณ์ท่ีสภาพคล่องอาจมีความเส่ียง จะมี
กรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้องการเงินทุนและกลยุทธ์ในอนาคต
หากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้วยชุดตัวชี้วัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า) ท่ีน่าเชื่อถือ 
สามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความม่ันคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่องโดยรวม
ของธนาคารจะด�าเนินการทุกครึ่งปีโดยระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินการป้องกัน 
ล่วงหน้าได้ มีการจัดท�าสถานการณ์จ�าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: 
BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐานท่ีใช้ ได้แก่ 
อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซ่ึงจัดท�าเป็นเอกสารและ 
ผลการทดสอบเสนอต่อ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าธนาคารมี 
สภาพคล่องเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่การธนาคาร
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึง 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่สินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลท่ีอยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับ
ดอกเบ้ียหรือการครบก�าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเม่ืออัตราดอกเบ้ียอ้างอิงของสินทรัพย์และหน้ีสินมีการเปล่ียนแปลง 
โดยไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยหลักส�าหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และการด�าเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส�าคัญท่ัวโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางและระดับของอัตรา
ดอกเบ้ียโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบ้ีย นอกจากนั้น 
การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบ้ีย
แคบลงด้วย

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียผ่านนโยบายท่ีมีการก�าหนดขึ้นโดย ALCO ท้ังน้ี IRRBB ที่ด�าเนินการ
โดยธนาคารจะเป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ALCO เป็นคณะกรรมการ
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานต่อ BRC และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารความ
เส่ียงด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALM) ภายใต้งานบริหารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้งาน 
การเงิน ท้ังน้ี ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความเส่ียง 
เพื่อสร้างความม่ันใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจัดการ IRRBB 
รายวัน และปิดฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (gapping) รวมท้ังด�าเนินการตามกลยุทธ์การป้องกันความเส่ียง

IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งใช้วัดผลกระทบระยะยาวของ 
การเคล่ือนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี้ยท่ีครอบคลุมสินทรัพย์และหนี้สินท้ังหมดของธนาคาร โดยก�าหนดและประเมิน
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเป็นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปัจจุบันของรายได้และเงินทุนท่ี 
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต) เน่ืองจากมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์และหน้ีสินจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย EVE จะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินของความเส่ียงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะของบัญชีเพื่อการ
ธนาคารในปัจจุบัน ซึ่งจะค�านวณโดยใช้ Re-pricing Gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตรา
ดอกเบ้ียของสินทรัพย์และหน้ีสินในช่วงเวลาต่างๆกัน นอกจากน้ี ธนาคารยังประเมินผลกระทบจากความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการท่ีอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตด้วย

การก�าหนดเพดานความเส่ียง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปยัง ALCO, BRC และคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ โดยค�านึงถึงการเปล่ียนแปลง NII กับ EVE ท้ังน้ี ผลของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใช้ในการก�าหนด
กลยุทธ์งบดุลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีระดับความเส่ียง 
ท่ียอมรับได้

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อมอันเน่ืองมาจากกระบวนการ
ควบคุมท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก 
อีกทั้งยังประกอบด้วยปัจจัยความเส่ียงที่เกิดจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร 
ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้ 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ธนาคารมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) มีอ�านาจหน้าท่ี
ก�าหนดและน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ตามอ�านาจท่ีได้
รับมอบหมาย เพื่ออนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
สากล นอกจากน้ี ธนาคารยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Committee: 
ORC) เพ่ือหารือ พิจารณากล่ันกรอง ประเมิน และให้ค�าแนะน�าในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความเส่ียง ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และ
เหตุการณ์ภายนอก 
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หลักการในการปฏิบัติงานความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร คือ การก�าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลท้ังภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของทางการ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงานของตน 
โดยมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านก�ากับการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Risk and Control Officer: 
RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการในหน่วยงานน้ันๆ 

บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการจะท�าหน้าท่ีพัฒนาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม 
รายงานและติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารและ 
เป็นมาตรฐานสากล

ท้ังน้ี หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน 
ปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปน้ี

 1. การประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk Control Self-Assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองและรายงานผลต่องานบริหารความเส่ียง รายงาน
เหล่าน้ีจะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแผนด�าเนินการแก้ไขและติดตาม 
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท�างานของหน่วยงาน
เหล่าน้ันมีความเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
ตลอดจนมีการก�าหนดหน้าท่ีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการก�าหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจในการอนุมัติท่ีชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ รวมทั้งมีการดูแล 
เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท�าให้มีความม่ันใจได้ว่าธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล

 2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Loss Event Data Reports)
ธนาคารก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนด รายงานข้อมูลความ
เสียหายน้ีจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของตน และป้องกัน 
มิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันน้ีขึ้นอีกในอนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมี 
การรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและก�าหนดรูปแบบการค�านวณเงินกองทุนของธนาคาร

 3. ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้น�า KRIs มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้เหมาะสมกับองค์กร ท้ังน้ี สัญญาณ
เตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจัดท�า KRIs จะท�าให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
และติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของหน่วยงานท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งการออกแบบวิธีการควบคุม
ท่ีไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุท่ีอาจท�าให้ความเส่ียงท่ีคงอยู่เกินความเส่ียงท่ีก�าหนดของธนาคาร 
ในการบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี้ ธนาคารได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการ
ควบคุมขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางปฏิบัติงานจัดท�าขึ้นเพื่อให้ธนาคารแน่ใจว่าประเด็น
ข้อบกพร่องต่างๆได้มีการระบุและจ�าแนกอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการก�ากับดูแลให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขหรือ
ได้มีการรายงานต่อผู้บริหารของธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม
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 5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้ก�าหนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเส่ียงที่ครอบคลุมความเส่ียงด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น รวมถึงก�าหนดให้มีการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะท�างานและหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและ 
น�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงก�าหนดให้มีหน่วยงานและ 
วิธีปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดต้ังหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนท่ีมีถึงธนาคาร ได้แก่ 
หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยท�างานร่วมกับศูนย์
บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (CIMB Thai Care Centre) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับและด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) ตลอดจนสาขา
ต่างๆของธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า เป็นหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเรื่องร้อง
เรียนของลูกค้า เพ่ือให้ม่ันใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิผล 
เป็นธรรม และทันเหตุการณ์ 

นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ายังรับผิดชอบในการรวบรวมเรื่องร้องเรียนท้ังหมดและแนวทางแก้ไข
น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะท�างานร่วมพิจารณาพัฒนาคุณภาพประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการจากธนาคาร รวมถึงเพ่ือหาแนวทางป้องกัน
ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก ท้ังน้ี หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าจะสรุปแนวโน้มเรื่องร้องเรียนและผลการแก้ไขน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกเดือน

แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารก�าหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึง
บริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจัดท�าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจน
ให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั้นตอนท่ีระบุไว้ในแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเม่ือเกิด
เหตุการณ์วิกฤตใดๆกระทั่งส่งผลชะงักงันต่อธุรกรรมงานท่ีส�าคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกรรมท่ีส�าคัญน้ัน
กลับคืนมาและให้บริการอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและความเชื่อม่ันของลูกค้า
ต่อธนาคารและบริษัทในเครือ

การตรวจสอบภายในและการก�ากับการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance)
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระท่ีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท�าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี ส่วนหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานท�าหน้าท่ีติดตามควบคุมการ
ด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ 
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศท่ีมาจากการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีไม่มีนัยส�าคัญ อีกทั้งธนาคาร
ไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

รายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 60



ธนาคารเชื่อม่ันว่าความพยายามอย่างต่อเน่ืองของธนาคารในการสร้าง
วัฒนธรรมและโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่งท่ัวท้ังองค์กรจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังน้ัน 
ธนาคารจึงมุ่งม่ันด�าเนินการก�าหนดหลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
และมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดส�าหรับกิจกรรมต่างๆของ
ธนาคาร

หลักการก�ากับดูแลกิจการ

รายงาน

ธนาคารมีกระบวนการในการก�าหนดประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดย
ก�าหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมด้านการเงิน
และปฏิบัติการตลอดจนการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและก�ากับการปฏิบัติงาน
ท�าหน้าท่ีติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ของธนาคารให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรเพ่ือบรรลุเป้า
หมายกลยุทธ์ที่ต้ังไว้ในขณะที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากน้ี ธนาคารยังเน้นให้
ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางวินัย

ธนาคารก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจ
และเชื่อม่ันในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะ
ช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพ่ิมตลอดจน
สร้างความม่ันคงแก่ธนาคาร 

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ประโยชน์ และหลักปฏิบัติ
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560  (CG Code) ท่ีออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. ในการ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายหลักการก�ากับดูแล
กิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับ CG Code  เพื่อน�า
มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การก�ากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ธนาคารค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและส่งเสริม 
ให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังมี 
การส่ือสารกับผู้ถือหุ้นในเชิงรุกอยู่เสมอ เช่น สิทธิในการ
ซื้อขายหรือโอนหุ้นและการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของธนาคาร การมีส่วนแบ่งก�าไรอย่างเท่าเทียม และการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแสดงความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่าง
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มีนัยส�าคัญ เช่น การแต่งต้ังกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การจัดสรรก�าไร การจ่ายเงินปันผลการเพิ่มทุนหรือลดทุน 
และการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น 

ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายในส่ีเดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร ส�าหรับการประชุม
คราวอื่นนอกเหนือจากการประชุมสามัญเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร ท้ังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจ�าปี 2561 ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง
การเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ�าปี 2561 อย่างไรก็ตาม 
จากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อดังกล่าวพบว่าไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของธนาคาร คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหาและการก�ากับดูแลกิจการ จึงไม่ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแต่อย่างใด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมีการ
ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังข้อเท็จจริงและเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะ
กรรมการแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี 2560 ในรูปเล่ม โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 41 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ 
บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลส�าหรับก่อน
การตัดสินใจลงมติ นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพย์) ด้วย ตลอดจนโฆษณาค�าบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วันติดต่อ
กันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้น�าระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง
ทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไม่ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น 
เข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดท�าแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์ม
ดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นโดยเสนอช่ือกรรมการอิสระพร้อม
ประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 6 ราย มอบฉันทะให้
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะรวมจ�านวน 319 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นท้ังส้ิน 29,334,795,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.8777 
ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ชี้แจงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมได้ให้ความ
ม่ันใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ธนาคาร
ได้น�าเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ รวมท้ังจัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ท้ังน้ี 
กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ตอบค�าถามรวมท้ังข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน ส�าหรับการนับคะแนนเสียงระหว่าง
การประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามล�าดับในหนังสือนัดประชุม 
โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระการประชุมในการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ใช้บัตรคะแนนเสียงท่ีมีบาร์โค้ด (Barcode) และ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้จัดท�ารายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระส�าคัญของค�าถาม ค�าชี้แจง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ คะแนนเสียงของ 
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ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่าไร เป็นต้น โดยจัดส่งร่างรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องภายใน 14 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com ส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย

 2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการน�า
ข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีหลักเกณฑ์ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญและมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อท�าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนช่วงเวลาท่ีข้อมูลน้ันจะเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าและผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าท่ีต้องรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย ์
ของธนาคารและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และต้องส�าเนารายงานดังกล่าวให้ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน  
ธนาคารได้จัดท�าหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร พนักงานของธนาคารที่ครอบคลุมเรื่อง 
การใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

 3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คู่ค้า เจ้าหน้ี และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI Code of Conduct)

 1. ลูกค้า
ธนาคารมุ่งม่ันในการน�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า รวมท้ังปฏิบัติต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการท�าธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวธนาคารได้จัดต้ังหน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยหน่วยงานนี้ ซึ่งท�างานร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับและด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า ท้ังนี้ หน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลูกค้าได้จัดท�านโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงหลักและเป็นแนวทางในการรับเรื่อง 
ร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์
ลูกค้าเป็นหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆได้รับการ
แก้ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทันเหตุการณ์ ซึ่งการจัดการเรื่องร้องเรียน
อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมนี้มีผลต่อความไว้วางใจและความเชื่อม่ันของลูกค้าต่อธนาคารเช่นกัน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังให้ความส�าคัญกับการรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากลูกค้าเท่าน้ัน

 2.   ผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการมีระบบการท�างานท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ควบคุมภายใน  และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยถือ
เป็นนโยบายท่ีพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปกป้องรักษาทรัพย์สิน และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกันในลักษณะท่ี
เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียรายน้ันจะ
ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

รายงานประจำาปี 256163



 3.   พนักงาน
ธนาคารเช่ือม่ันในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบัติ
งานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตท่ีย่ังยืนและ
รองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้ในภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม

 4.   เจ้าหนี้และคู่ค้า
ธนาคารยึดม่ันในการรักษามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยท�าธุรกิจ
กับเจ้าหน้ีและคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 5.   คู่แข่ง
ธนาคารเห็นความส�าคัญของสภาวะการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขันและเป็นธรรม จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม รวมท้ังไม่ก้าวล่วงเข้าไปยังข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยมี 
การก�าหนดหลักปฏิบัติท่ีดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพนักงาน

 6.   ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมได้  จึงได้มีการท�าและส่งเสริมกิจกรรม
การกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 
เด็กท่ีด้อยโอกาส และชุมชนโดยท่ัวไป (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อโครงการเพื่อสังคม)

 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ทันการณ์ ชัดเจน และท่ัวถึง โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารท้ังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานประจ�าปี
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และ 
การด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนต่อตลาดทุนไทย  รวมท้ังให้บริการข้อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์ และประชาชน
ท่ัวไป การด�าเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้แก่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ท�าหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและเป็นตัวแทน 
ในการส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่ือมวลชนและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป รายงานผลประกอบการ การท�าธุรกรรม
ท่ีเป็นสาระส�าคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
 
ในปี 2561 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังน้ี

 1.  ธนาคารให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จ�านวน 6 รายเข้าพบฝ่ายบริหารรวมท้ังส้ิน 12 ครั้ง เพ่ือรับทราบสถานภาพ
การประกอบการ

 2.  จัดท�าการเผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีส�าคัญ
 3.  มีช่องทางให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุนและส่ือมวลชนท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี ir@cimbthai.com 

หรือทางโทรศัพท์ 02-626-7738 หรือทางเว็บไซต์ http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเก่ียวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 64



 5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ก.   โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสาขา
ด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีตรวจสอบและเป็นบุคคลท่ีเคยด�ารงต�าแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐ รวม 11 คน การเลือกต้ังคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับ
ธนาคาร ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้ก�าหนด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยเรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
กรรมการอิสระ   5 คน (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการท้ังคณะ)

โดยกรรมการอิสระ 3 คนด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อแบ่งแยก
อ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และการบริหารงานประจ�าออกจากกัน ไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ�านาจโดย
ไม่จ�ากัด ตลอดจนเพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการธนาคารมีวาระด�ารงต�าแหน่งอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต�าแหน่ง และในปีต่อๆไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง  กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกต้ังเข้ามาใหม่ก็ได้

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี

 • กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยไม่รวมการด�ารงต�าแหน่งในสถาบัน
การเงิน

 • กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของธนาคารสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารเป็น 1บริษัท
ด้วย) โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารได้แต่งต้ัง นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็นเลขานุการบริษัทและท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ีให้ค�า
แนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี

- ให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆของธนาคารให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 - จัดให้มีและด�าเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม 
มติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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 - จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของธนาคาร

 - ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ แนะน�าลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่

 - จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท�าหน้าท่ีกรรมการ

 - ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับธนาคารเป็นกฎระเบียบและ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

 - ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร

 - ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ/ก�าหนด

 - อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท

 ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื่อ
ช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อให้ธนาคารมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 ค.  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1.  ความเป็นผู้น�าและวิสัยทัศน์

กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะด้าน
ท่ีเป็นประโยชน์กับธนาคาร ท้ังนี้ ธนาคารก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่งต้ัง และ
การถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการและข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมี
อ�านาจและมุ่งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของ
ธนาคาร ติดตามดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงาน 
ของฝ่ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2.  จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารก�าหนดหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื่อให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
คู่ค้า/เจ้าหน้ี ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของ
ลูกค้า ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคุณธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด อีกท้ังให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีบุคลากร
ของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็น
ประจ�าโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาด�าเนินการ 
ลงโทษผู้ละเมิดนั้นทางวินัย โปรดดูรายละเอียดหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ท่ีเว็บไซต์
ธนาคาร www.cimbthai.com ทั้งน้ี ธนาคารได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ 
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผ่าน Lotus Notes 
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ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันท่ีไม่เหมาะสม โดยได้ก�าหนดในนโยบาย ดังน้ี

 • ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื่อ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับกรรมการหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของ
ธนาคารกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด  โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ด้วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อลงทุน 
ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อน้ันๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการน้ัน

 • ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกรรมส�าคัญไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลงเข้าท�า 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าท�ารายการเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ  
และ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหากเข้าเกณฑ์การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการธนาคาร 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งในการเงินและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ตามข้อก�าหนดส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการต้องด�าเนินการดังน้ี

 1) ดูแลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการน้ันสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และเงื่อนไข 
ของรายการไม่แตกต่าง หรือเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และ

 2)  ดูแลให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้
ผู้ลงทุนทราบอย่างเพียงพอ

การด�าเนินการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน มีขั้นตอนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติจะ
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการ และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง นอกจากน้ี อาจ
จัดให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม กรณีรายการดังกล่าวต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 3.   รายการระหว่างกัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน) และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้บริหารหน่วยงานขึ้นไป) รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหล่าน้ันซึ่งเป็นไป
ตามการด�าเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงินส�าหรับปีส้ินสุดวัน
ท่ี 31 ธันวาคม 2561)
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 -    รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

CIMB Group เปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ระบบ 1P ที่ธนาคารต้องช�าระจาก 39.72 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 
60.50 ริงกิตมาเลเซีย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อบัญชีใหม่
ที่เปิดตามจริง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561
เป็นต้นไป

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ 
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร 
จ�ากัด (บบส.สาทร) เป็นบริษัท
ในกลุ่มของ CIMB Group
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารเปล่ียนแปลงค่าบริการทางกฎหมายที่ช�าระให้กับ บบส.
สาทร กรณีการฟ้องร้องคดีแพ่งสินเชื่อรายย่อยมีหลักประกัน
ให้สอดคล้องกับอัตราที่ธนาคารได้ตกลงร่วมกับบริษัททนายความ
ภายนอกรายอื่น โดยเป็นอัตราดังน้ี

ประเภทของกรณี/
สินเชื่อ

ปัจจุบัน เสนอครั้งน้ี

ค่าบริการ เงื่อนไขการช�าระ

สินเชื่อประเภท 
Civil - Retail 
Secured Loan 
(ให้กู้ยืมโดยธุรกิจ
รายย่อย) ตาม
เกณฑ์ผู้กู้ยืม

7,500
บาท

1) 4,500 บาท เม่ือยื่น
ค�าร้อง

2) 3,000 บาท เม่ือศาล
ออกหมายบังคับคดี 
หรือออกข ้อตกลง
ระงับข้อพิพาท แล้ว
แต่กรณี

15,000
บาท

1) 9,000 บาท เม่ือยื่น
ค�าร้อง

2) 6,000 บาท เม่ือศาล
ออกหมายบังคับคดี 
หรือออกข ้อตกลง
ระงับข้อพิพาท แล้ว
แต่กรณี

สินเชื่อประเภท 
Civil - Retail 
Secured Loan 
(ให้กู้ยืมโดยธุรกิจ
รายย่อย) หน่ึง
บัญชี

7,500 
บาท/บัญชี

1) 30% เม่ือถึงข้ันยื่น
ค�าร้อง

2)30% เม่ือด�าเนินการ
หาพยานฝ่ายโจทก์
เสร็จส้ิน

3)40% เม่ือศาลออก
หมายบังคับคดี หรือ 
ออกข้อตกลงระงับ
ข ้อพิพาท แล้วแต่
กรณี

ยกเลิก ยกเลิก

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ 
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไป

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) (CGSCT)
เป็นบริษัทในกลุ่มที่มี CIMB 
Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารยังคงด�าเนินธุรกิจอนุพันธ์ตราสารทุน (EDB) ต่อเนื่อง
โดยลงนามในสัญญาการให้บริการใหม่ร่วมกับ CGSCT และมี
การก�าหนดขอบเขตความร่วมมือในธุรกิจ EDB ระหว่างหน่วยงาน
บริหารเงินของซีไอเอ็มบี ไทย และ CGSCT ไว้อย่างชัดเจน 

ธุรกรรมน้ีมีการก�าหนดรูปแบบการคิดค่าบริการดังน้ี
- Base Fee: 0.25% ของ Product Notional Sold 
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา: 50% ของรายได้รวมจาก EDB หักลบ
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านการตลาด DW
- คงการแบ่งสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 50:50

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้น
กรรมการ 
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคารได้รับ
ประโยชน์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 68



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
จ�ากัด (CPAM) เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซ่ึง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารอนุมัติการต่ออายุสัญญาให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
และเทคโนโลยีกับ CPAM ไปอีกเป็นเวลา 3 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ 
15 เมษายน 2561 ถึง 14 เมษายน 2564 โดยคงอัตราค่าบริการ
ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราที่ก�าหนดในปี 2559 ดังนี้

บรกิาร
อัตราค่าบริการ

ต่อเดือน (บาท) หมายเหตุ

- บริการด้านทรัพยากรบุคคล 267.50 อัตราค่าบริการต่อผู้ ใช้ต่อเดือน

- บริการระบบ ESS 408.75 อัตราค่าบริการต่อผู้ ใช้ต่อเดือน

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารได้รับประโยชน์

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) (CGSCT)
เป็นบริษัทในกลุ่มที่มี 
CIMB Group เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารเพิ่มวงเงิน DSR จ�านวน 1,000 ล้านบาท จาก 500 
ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท ให้กับ CGSCT โดยมีการ
ก�าหนดราคาสอดคล้องกับอัตราในตลาด

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร 

CIMB Bank Berhad (CIMB 
Bank), CIMB Investment 
Bank Berhad (CIMBIB), 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
(CIMB Niaga), CIMB Bank 
(L) Ltd. (CIMB Labuan) 
CIMB Bank Plc. (CIMB 
Cambodia) และ CIMB 
Vietnam เป็นบริษัทใน
กลุ่มที่มี CIMB Group เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ทบทวนวงเงินให้กับ CIMB Group ซ่ึงประกอบด้วย 
CIMB Bank, CIMBIB, CIMB Niaga, CIMB Labuan, 
CIMB Cambodia และ CIMB Vietnam ในจ�านวนรวม 
37,740 ล้านบาท โดยมีการก�าหนดราคาสอดคล้องกับ
อัตราในตลาด

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 26 
มิถุนายน 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของธนาคาร 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
เป็นบริษัทย่อยที่มี
CIMB Group เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

iCIMB (MSC) Sdn Bhd ด�าเนินการระบบ GEPS ให้กับ
ธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายการด�าเนินการ Hubbing (ตามการ
จัดสรร) อยู่ที่จ�านวนระหว่าง 117,357.78 บาท และ 
456,566.06 บาทต่อปี โดยยอดเงินค่าใช้จ่ายการด�าเนินการรวม
ส�าหรับระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 คิดเป็นจ�านวน 
2,282,830.28 บาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ 
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซ่ึง
ธนาคารได้รับประโยชน์

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็นบริษัทย่อยที่มี 
CIMB Group เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

iCIMB (MSC) Sdn Bhd จัดหาฮาร์ดแวร์และด�าเนินการ
ระบบเครื่องมือ Auto Asset Discovery ให้กับธนาคาร
เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคิดค่าด�าเนินการ (ตามการจัดสรร) 
เป็นจ�านวน 474,865 บาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร 

รายงานประจำาปี 256169



ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group 
เป็นผู้ถือใหญ่
โดยทางอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารได้ใช้บริการโครงการ Regional Wealth Management 
System จาก CIMB Group ซ่ึงมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
อยู่ที่ 106,257.74 ริงกิตมาเลเซีย (เท่ากับ 892,172.44 บาท 
อิงตามอัตราแลกเปล่ียน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 0.1191 บาท) 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซ่ึง
ธนาคารได้รับประโยชน์

CIMB Group Sdn Bhd 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารได้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ HRIS
จาก CIMB Group Sdn Bhd โดยคิดค่าบริการรายปี 
(ไม่รวมภาษี) ดังน้ี

RM RM RM RM RM RM RM

Total
CAPEX Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Total
CAPEX

2,791,994.31 542,111.87 1,141,604.59 1,131,367.36 1,169,204.20 1,221,359.29 5,205,647.31

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซ่ึง
ธนาคารได้รับประโยชน์

CGS-CIMB Securities  
(Thailand) Co., Ltd. 
(CGSCT) เป็นบริษัทใน
กลุ่มที่มี CIMB Group 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ทบทวนวงเงินและเพิ่มวงเงิน DSR ให้กับ CGSCT 
จาก 1,500 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท เพื่อรองรับความ
ต้องการธุรกรรม FX Settlement ที่เพิ่มสูงข้ึน โดยก�าหนด
ราคาตามอัตราในตลาด 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล 
จ�ากัด (CPAM) เป็นบริษัท
ในกลุ่มที่มี CIMB Group
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ทบทวนต่ออายุวงเงิน L/G (Performance) จ�านวน
รวม 4 ล้านบาท ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยก�าหนด
ราคาสอดคล้องกับอัตราในตลาด

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

iCIMB (Malaysia)
Sdn Bhd เป็นบริษัท
ในกลุ่มที่มี CIMB Group 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ร่วมลงนามในสัญญาใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับระบบ Group Finance Management
System (GFMS) กับ iCIMB (Malaysia) Sdn Bhd
โดยก�าหนดค่าบริการ (ไม่รวมภาษี) ดังน้ี

Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024

CAPEX 8,152 6,390 6,390 6,390 6,390

OPEX 712 738 766 782 782

ITO 2,963 5,927 4,906 4,906 4,906

Total 11,828 13,055 12,062 12,078 12,078
 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 14 
ธันวาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 
ที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี) 
เห็นควรอนุมัติรายการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซ่ึงสร้างประโยชน์ให้
กับธนาคาร 
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 -   รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน

 ก.  ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือต�าแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ช�าระแล้วของกิจการน้ัน 
ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือ
หุ้น
(%) มีผู้บริหารร่วมกัน

ภาระ
ผูกพัน

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)
สินทรัพย์

อื่น
เงินรับ

ฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคาร
และตลาด
เงิน (หนี้

สิน) เงินกู้ยืม
หนี้สิน

อื่น

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad - - 370 1,298 - 217 6,185 - 94.83

สัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบี้ย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

46,998
53,145

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซ้ือ
- สัญญาขาย

8,111
55

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซ้ือ
- สัญญาขาย

11,301
306

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

สินค้าโภคภัณฑ์
- สัญญาขาย 20 - - - - - - -

สัญญาสิทธิซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ
- ขายสิทธิที่จะขาย 111 - - - - - - -

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน
- สัญญาขาย 7,000 - - - - - - -

อนุพันธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย 5,337 - - - - - - -

บริษัทย่อย

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 2,150 22,893 - 1 40 - - 8 99.99 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
นางสาวอรอนงค์ 
อุดมก้านตรง
นายโก๊ะ เตอด เซียง

บจ. ซีที คอลล์ - - - - 62 - - - 99.99 น.ส.ศศิมา ทองสมัคร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ 
อุดมก้านตรง
นายโก๊ะ เตอด เชียง

บจ. เวิลด์ลีส - 2,923 - 1 12 - - - 99.99 น.ส.ปิยวรรณ 
เธียรพรานนท์
น.ส.ศศิมา ทองสมัคร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ 
อุดมก้านตรง
นายโก๊ะ เตอด เซียง
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือ
หุ้น
(%) มีผู้บริหารร่วมกัน

ภาระ
ผูกพัน

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)
สินทรัพย์

อื่น
เงินรับ

ฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคาร
และตลาด
เงิน (หนี้

สิน) เงินกู้ยืม
หนี้สิน

อื่น

บริษัทภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc., 
Cambodia

52 - - - - 16 - -

CIMB ISLAMIC Bank 
Berhad

- - - - - 95 - -

PT Bank CIMB 
Niaga TBK

- - - 1 - 6 - -

CIMB Securities
(Singapore)

- - - - 4 - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอ
เอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

- - - - 559 - - - นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

สัญญาแลกปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
-สัญญาซ้ือ
-สัญญาขาย

7
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาติดตั้งและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์

3 - - - - - - -

บรษัิทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี 
พรินซิเพิล จ�ากัด

- - - - 429 - - - นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร - - - 3 621 - - 11 นายตัน คีท จิน
นายโก๊ะ เตอด เชียง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 8 - - 133 - - -

ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียส�าหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในอัตราปกติส�าหรับผู้ฝากเงินท่ัวไป
 

 ข.  ธนาคารไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร

 -   ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันกับกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้ึนไปหรือต�าแหน่งเทียบเท่าน้ัน เป็นการให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้เป็นอัตราดอกเบ้ียสวัสดิการ
ส�าหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการท่ีธนาคาร 
หรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือต�าแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันต้ังแต่
ร้อยละ 01 ขึน้ไปของทุนท่ีช�าระแล้วของกิจการ บางส่วนเป็นเงินกู้ทีโ่อนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางส่วนมาจาก 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีและบางส่วนเป็นเงินให้สินเชื่อใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาดท่ัวไปและ 
เป็นเงื่อนไขปกติของการท�าธุรกิจ
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 -   ข้ันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมท้ังต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ 
จะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

 -  แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็นรายการซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ัวไป โดยทุกรายการได้ด�าเนินการตาม 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติตามที่ก�าหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง มีความ 
เป็นไปได้ว่าการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ่งธนาคารได้มีการก�าหนด 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติและทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้แล้ว

 4.   การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีดีเพื่อให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี นอกจากนี้  ธนาคารตรวจสอบและติดตาม
ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง

 -   องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยค�านึงถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีที่เหมาะสมเพื่อให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
รวมทั้งระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากน้ี ธนาคารยังมีการติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเน่ืองให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและมี 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมีการจัดท�าแผนธุรกิจระยะส้ันและระยะกลางเพื่อก�าหนดแผนกลยุทธ์
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีการส่ือสารให้พนักงานระดับบริหารท้ังองค์กรได้ทราบและน�าไปด�าเนินการให้บรรลุแผน 
และเป้าหมายท่ีวางไว้

 -   การบริหารความเส่ียง
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก  คณะกรรมการธนาคาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)  
เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการก�ากับดูแล 
ความเส่ียงท่ีก�าหนดไว้  คณะกรรมการ Board Risk Committee และบริหารความเส่ียงเป็นผู้ก�าหนดกรอบการดูแล 
ความเส่ียง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร ตลอดจนก�าหนดมาตรการการควบคุมและ
ติดตามความเส่ียงต่างๆ และเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเส่ียง

 -   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ธนาคารมีการก�าหนดและทบทวน ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และอ�านาจการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารแต่ละระดับรวมท้ังมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกส�าคัญในการถ่วงดุลอ�านาจการบริหาร (Check and 
Balance)  โดยจัดท�าเป็นระเบียบงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ 

ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการให้สินเชื่อแก่หรือลงทุนในกิจการท่ีธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ซึ่งในกรณีท่ีมีการท�าธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ทุกครั้ง ส่วนธุรกรรมการขาย ให้ ให้เช่า รับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กับกรรมการผู้มีอ�านาจจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายท่ีธนาคารก�าหนด
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นอกจากน้ี ธนาคารมีงานก�ากับการปฏิบัติงานท�าหน้าท่ีติดตามควบคุมการด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  และมีตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี

 -   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถเรียก
ใช้ข้อมูลที่ส�าคัญๆ ได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ธนาคารมีระเบียบเกี่ยวกับระบบการควบคุม
เอกสารส�าคัญด้วยอิเล็กโทรนิกส์เพื่อใช้ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารส�าคัญต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม  นอกจากนี ้
ธนาคารมีการส่ือสารนโยบายระเบียบปฏิบัติงานไปยังพนักงานท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ

 -   ระบบการก�ากับและติดตาม
ธนาคารมีระบบการก�ากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมายและ 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารก�าหนดไว้ ท้ังนี้ ธนาคารมีการจัดท�าแผนงานประจ�าปี 
ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะก�ากับดูแลให้มีการปฎิบัติ ปรับปรุงแก้ไข หรือการด�าเนินมาตรการอย่าง
เป็นรูปธรรมตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ

 ง.   การประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคารมีการก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกๆ ไตรมาส มีการก�าหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน  และอาจจัดให้มี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง 
เหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพร้อมส�าหรับให้คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
ในปี 1652 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจ�านวน 12 คร้ัง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”) 

 จ.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด�าเนิน
งานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยประเมินแบบรายคณะ ท้ัง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท�าหน้าท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ  
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารและประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารท�าหน้าที่รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเสนอต่อประธาน
กรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการต่อไป
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หากจ�าเป็น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยสามปีต่อหน่ึงครั้ง และเปิดเผยการด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

รวมทั้งธนาคารจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicator) ท่ีก�าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมาย
ในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารท�าหน้าท่ีรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป

 ฉ.   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที ่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราที่ 
เหมาะสมเทียบเคียงได้กับระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 -   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนดเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของธนาคารอย่างกว้างๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
ท่ีจะปรับเปล่ียนได้ตามผลการด�าเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยก�าหนดให้กรรมการของธนาคารมีสิทธิได้รับ 
ค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้าง
ของธนาคารซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้เสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวให้กับธนาคารและผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ท้ังน้ี   ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 ประจ�าปี 2561 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2561 โดยอัตราค่าตอบแทนรายละเอียดดังน้ี

 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต�าแหน่ง)

ปี 2561

ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)

1. ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ 71,500 บาทต่อคน 58,500 บาทต่อคน

รองประธานกรรมการ 48,400 บาทต่อคน 39,600 บาทต่อคน

กรรมการ 24,000 บาทต่อคน 20,000 บาทต่อคน

2. ค่ารับรอง

ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อคน -

ท้ังนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้น

รายงานประจำาปี 256175



 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มเป็นค่าเบ้ียประชุมรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ดังนี้

ปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต�าแหน่ง)
ค่าเบี้ยประชุม

(รายเดือน)
ค่าเบี้ยประชุม

(รายครั้ง)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 39,600 บาทต่อคน 32,400 บาทต่อคน

กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธาน 28,600 บาทต่อคน 23,400 บาทต่อคน

กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน

ท้ังนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้น

 • กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก�าหนด

 • คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคาร  
โดยก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร

 • คณะกรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

 ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการธนาคาร
ส่วนใหญ่ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors: IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และหลักสูตร Director 
Accreditation Programme (DAP) ท้ังนี้ รายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ท่ีประวัติคณะกรรมการ
ธนาคาร

ส�าหรับในปี 2561 มีกรรมการใหม่ท่ีได้รับแต่งต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจ�านวน 3 คน 
ท้ังนี้ ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะน�าภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจ�า พร้อมท้ัง 
ได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ซ่ึงมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมท้ังรวบรวมกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีกรรมการควรทราบในฐานะ 
การเป็นกรรมการ

ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�าหรับผู้บริหารและพนักงานอื่นในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้าน
การพัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายใน เพื่อทดแทนต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อม 
ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะท่ีจ�าเป็นใน 
ต�าแหน่งงานนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้น�าเสนอ 3D Academy ข้ึนมา
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร 
ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้อื่น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอีกด้วย
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 ซ.   แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากร
บุคคลจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ท่ีมีศักยภาพท่ีจะ
สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในการบริหารงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังที่สามารถสืบทอดต�าแหน่งได้ทันที
หรือในระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยมีขั้นตอนส�าคัญในการด�าเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร 

 ฌ.   องค์กรและบุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีพนักงานท้ังส้ินจ�านวน 3,024 คน โดยเป็นพนักงานที่ประจ�าอยู่สาขาจ�านวน 827 คน 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีส�านักงานใหญ่ จ�านวน 2,197 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังน้ี 

จ�านวน

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน

2.     ธุรกิจขนาดใหญ่

2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 108 คน

2.2 ธุรกิจบริหารเงิน 76 คน

2.3 ธนบดีธนกิจ 30 คน

3. ธุรกิจรายย่อย 1,555 คน

4. พาณิชย์ธนกิจ 184 คน

5. ธุรกรรมการเงิน 40 คน

6. บริหารความเสี่ยง      96 คน

7. การเงิน 140 คน

8. สารสนเทศและปฏิบัติการ 574 คน

9. กฎหมาย 16 คน

10. กลยุทธ์ 13 คน

11. ทรัพยากรบุคคล 52 คน

12. ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 10 คน

13. สื่อสารองค์กร 23 คน

14. ตรวจสอบภายใน 56 คน

15. ก�ากับการปฏิบัติงาน 41 คน

16. บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า 9 คน

รวม 3,024 คน

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดท�าแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพื่อทดแทนต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะท่ีจ�าเป็นในต�าแหน่งงานน้ันๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตใน 
สายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้น�าเสนอ 3D Academy ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากน้ี ธนาคารยังคงส่งเสริม 
ให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้
จากผู้อื่น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-learning) ผ่านบนมือถือท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอีกด้วย

รายงานประจำาปี 256177



ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการส�าหรับพนักงาน เช่น กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน 
เสียชวีติ การรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวสัดิการพนักงานประเภทสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  
สินเชื่อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค์ เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคาร
ช้ันน�าของประเทศและรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่กับธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจ�าท่ีธนาคารจ่าย
ให้แก่พนักงานในปีบัญชีดังกล่าวเป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 2,381.63 ล้านบาท ธนาคารยังคงมีแผนท่ีจะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อ
พนักงานในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อท�าให้ธนาคารเป็นนายจ้างที่ลูกจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วมท�างานด้วย  

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพื่อทดแทนต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ในปี 2561 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานท้ังส้ินจ�านวน 308 หลักสูตรประกอบด้วยการฝึกอบรมภายในธนาคาร
จ�านวน 187 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจ�านวน 121 หลักสูตร คิดเป็นจ�านวนวันอบรมต่อพนักงานเฉล่ียเท่ากับ 
5 วัน ต่อคนต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานในปี 2561 จ�านวนเงินท้ังส้ิน 33.7 ล้านบาท

ในปี 2561 ธนาคารได้น�าเสนอโครงการใหม่ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานหลายโครงการ อาทิ โครงการ 3D Academy  
เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต 
ตลอดจนถึง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะท่ีจ�าเป็นในต�าแหน่งงานน้ันๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจาก
ห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้อื่น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียน
การสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

ธนาคารยังให้ความส�าคัญและสนับสนุนพนักงานท่ีมีศักยภาพผ่านหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้น�าหลายหลักสูตรท้ังท่ี 
จัดขึ้นในประเทศไทยและท่ีระดับภูมิภาค อาทิ เช่น หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), Accelerated  
Universal Bankers (AUB), Regional Middle Management Development Programme เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มซีไอเอ็มบีอีกด้วย

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

2561 2560

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉล่ียของพนักงานแบ่งตามประเภท ร้อยละ ร้อยละ

ลาป่วย 18.50 19.26

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน 0.0 0.0

อื่นๆ 81.50 80.74

จ�านวนวันลาป่วยเฉล่ียต่อพนักงาน (วัน/คน) 2.93 3.39

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับการท�างาน (ราย) 0 0

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าท่ีพิจารณา
ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ โดยอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ในระดับเดียวกัน  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากรรมการแต่ละคน  
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กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ 
ค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมด้วย ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการ
ชุดย่อยทั้งรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายน้ีจะท�าให้มั่นใจว่า ธนาคารจะสามารถ
ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงให้ปฏิบัติงานกับธนาคาร เพื่อ 
ความส�าเร็จอย่างย่ังยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน ตลอดจน 
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นน�าอื่นๆ ในประเทศไทย

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาคารก�าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ 
ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอื่น ธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์เก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และสวัสดิการ 
เงินกู้ต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและตามที่ธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงต่อไป

การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นรวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหารระดับต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(U2) ขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเก่ียวกับ 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างาน รวมท้ังตัวชี้วัดด้านบุคลากร ท้ังน้ี ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
และค่าตอบแทนอื่นตามท่ีธนาคารก�าหนด

การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลจะก�าหนดอัตราค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนของพนักงานระดับต้ังแต่ผู้อ�านวยการ
อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ต�าแหน่งหน้าท่ี คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
และความรับผิดชอบ เพื่อน�าเสนอผู้บริหารซ่ึงมีอ�านาจอนุมัติตามอ�านาจอนุมัติของธนาคารพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ในการก�าหนดค่าตอบแทน

การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี
พนักงานของธนาคารและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมาและก�าหนดเป้าหมายในปี
ถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลประกอบการของ
ธนาคารเป็นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการและ 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและ 
ความจ�าเป็นตามที่ธนาคารเห็นสมควร

การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ 
ให้พนักงานทราบเป็นรายปี  โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายท่ีมีผลการ 
ปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะไม่ม่สิทธิได้รับเงินรางวัล
พิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับ
ดูแลกิจการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

รายงานประจำาปี 256179



นโยบายการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมี 
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด และเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังและถอดถอน
กรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ รับผิดชอบการทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติ 
ของบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของธนาคารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ และน�าเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีธนาคารได้มีการจัดท�ากระบวนการจ้างผู้บริหารของธนาคารเพื่อให้
ม่ันใจว่าการสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหารมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีมีการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื่อง 
ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการไม่ร่วม เก่ียวข้อง หรือสนับสนุนหน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระท�าหรือการด�าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ เช่น การไม่ท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ธนาคารจึงก�าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานการมีส่วนได้เสีย) โดย
ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทภายใน 
7 วันท�าการ นับจากส้ินสุดรอบระยะเวลาครึ่งปี (6 เดือน) และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะ 
น�าเสนอส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน  
7 วันท�าการนับจากวันท่ีเลขานุการบริษัทได้รับรายงานจากกรรมการและผู้บริหารน้ัน

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต” และเพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกันคอร์รัปชั่น ธนาคาร
ยังได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ 
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ธนาคารยังคงมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการสร้างการเติบโตของก�าไรอย่างยั่งยืนและการรักษา 
ความเพียงพอของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงของธนาคารในการท�าธุรกิจด้านต่างๆ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 80



ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

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

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

3  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  143,490,491  0.41 

4  นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์  43,026,382  0.12 

5  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index  36,483,008  0.10 

6  นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ  13,997,591  0.04 

7  นายสมชาติ น�าศรีเจริญสุข  13,684,881  0.04 

8  นายประชา ชัยสุวรรณ  12,162,933  0.03 

9  นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ  11,761,750  0.03 

10  East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series  7,604,900  0.02 

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น  757,322,380  2.17 

 รวมจ�านวนผู้ถือหุ้น 8,093 ราย  34,822,261,748  100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย      จ�านวน  8,025    ราย 1,011,232,732 2.90

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  จ�านวน     68    ราย 33,811,029,016 97.10

 รวมจ�านวนหุ้นทั้งส้ิน     34,822,261,748 100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ CIMB 
Bank Berhad ซึ่งถือหุ้นธนาคารร้อยละ 94.83 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) 
จากผลการด�าเนินงานในแต่ละรอบปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 43  ซึ่งระบุว่า “ห้ามจ่าย 
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินก�าไร 
ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอท่ีจะท�าเช่นนั้น และเม่ือ
ได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายใน 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์
ด้วย” ส�าหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับ
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เงินก�าไรของบริษัทย่อย
ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 รายละเอียดการถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ

ปี 2561
ความผิดที่ถูกเปรียบเทียบปรับบ่อยที่สุด 
3 อันดับแรก ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ยอดรวม
ทั้งสิ้น 
(บาท)

จ�านวนเงินสูงสุด 3 อันดับแรก

มาตรา กฎหมายที่เก่ียวข้องหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ
จ�านวนเงิน 
(บาท) มาตรา

กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,200,000 1,200,000 มาตรา 66 
และ 71

พระราช
บัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
พ.ศ.2551

มาตรา 5, 6 
และ 10

พระราชก�าหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย พ.ศ. 2555 

มาตรา 66 
และ 71

พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

2. ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

- - - - มาตรา 113 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

3. ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

- - - - - -

สรุป ในปี 2561 ธนาคารถูกเปรียบเทียบปรับรวมทั้งส้ิน 
1 รายการ

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารถูก
เปรียบเทียบปรับรวมทั้งส้ิน 3 รายการ

โครงสร้างการจัดการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 82



 ก. คณะกรรมการธนาคาร

 1.   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
หมายถึง กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว  มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร โดยอาจเป็นหรือไม่เป็น
กรรมการอิสระก็ได้

 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
หมายถึง กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร  กรรมการท่ีท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการใด ๆ เย่ียงผู้บริหาร และ
ให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอ�านาจลงนามผูกพัน 

 3. กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
หมายถึง  กรรมการรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้ท่ีสามารถ 
มีอ�านาจลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้  

 4. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร

 (ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี
ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ 
หรือให้กู้ยืม ค�้าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต

โครงสร้างการจัดการ
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หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
ต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี ค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าหรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร  ท้ังนี้ ภายหลังได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

 (ญ) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่
สามารถให้ความเห็นตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสถาบันการเงินได้อย่างเป็นอิสระ

 (ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา หรือ
พนักงาน ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินน้ัน เว้นแต่จะพ้นจากต�าแหน่งหรือสถานะ
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 (ฏ) สามารถด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองกันได้ไม่เกิน 9 ปีโดยให้นับระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงินของสถาบันการเงินน้ันด้วย

ท้ังน้ี หากกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้วและประสงค์จะกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
ท่ีสถาบันการเงินอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงาน 
ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินน้ัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่น
ขอความเห็นชอบต่อ ธปท.

อน่ึง กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระของสถาบันการเงินและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินไม่ถึง 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
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ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา หรือเป็นพนักงาน ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบัน
การเงินน้ัน สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองจากการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในทุกครั้ง

คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังน้ี

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ / กรรมการและประธานส�ารอง
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับ
ดูแลกิจการ

3. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับดูแลกิจการ

5. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา/1 กรรมการ / กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(ลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2562) สรรหา และก�ากับดูแลกิจการ

ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
(ลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2561) ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับ

ดูแลกิจการ

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ / กรรมการและประธานส�ารอง 

Board Risk Committee

7. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ / ประธาน Board Risk Committee

(ลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2562)

8. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ / กรรมการ Board Risk Committee

9. นายชาญมนู สุมาวงศ์/2 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นายรอม หิรัญพฤกษ์/3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561)

11. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

หมายเหตุ
 /1  ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 24 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2561 มีมติแต่งต้ังดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซลิวา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน ดาโต๊ะ ชารานิ  บนิ อบิราฮมิ
 /2  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 มีมติแต่งต้ังนายชาญมนู สุมาวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 /3   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งต้ัง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ แทน นายประเวช  

องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งต้ัง 
นายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รายงานประจำาปี 256185



รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก 
CIMB Bank จ�านวน 2 คน คือ ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน และ นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ โดยให ้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร 
 1. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งต้ังและถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร  ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลและ

เงินชดเชยแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้ธนาคาร และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 2. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อช่วยควบคุมดูแลการ

ด�าเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
 3. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งต้ังบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ  เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการ

งานของธนาคาร และก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
 4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง

หน่ึงแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้  
 5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น 
เสียงชี้ขาด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
หน้าท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที่เห็น 
โดยสุจริตว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบังคับของธนาคาร  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

 1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร 
(duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ดูแลให้มีนโยบาย หรือแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ (เช่น การลงทุน การท�า
ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส�าคัญ การท�ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มา/จ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 
การจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด

 3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การด�าเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งพิจาณา
อนุมัตินโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของธนาคาร และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้แก่ธนาคารลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยรวมและค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 4. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

 5. สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 6. อนุมัติงบประมาณในการด�าเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ
 7. มอบหมายอ�านาจให้ผู้บริหารสามารถด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่หากเป็นกรณีท่ีเป็นเรื่องส�าคัญ มีผลกระทบสูง 

และเป็นเรื่องท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอื่น การท�ารายการขนาดใหญ่ เป็นต้น  หรือเรื่องท่ีผู้บริหาร
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อลดความเส่ียงด้านการจัดการ และหากกฎเกณฑ์ของ
ทางการก�าหนดว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว

 8. ก�าหนดเรื่องท่ีฝ่ายจัดการจะต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
 9. ก�าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริหารด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานท่ีก�าหนด  และดูแลให้ผู้บริหารมีการถ่ายทอด

นโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
 10. ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารด�าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง
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 11. ก�ากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการก�าหนดปัจจัยความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
หามาตรการจัดการความเส่ียงติดตามและตรวจสอบความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบบริหารความเส่ียงอย่าง
สม�่าเสมอ รวมท้ังดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเส่ียง (Risk Culture) โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทน
ท่ีมีประสิทธิผลและมีกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงที่ดี 

  ท้ังนี้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก่ียวกับกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี มีดังนี้
 12. ก�าหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม นโยบาย การท�าธุรกรรมหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ให้สอดคล้องกับลักษณะความเส่ียง (Risk Profile) ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและ
บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model) 

 13. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการด�าเนินธุรกิจ (Risk-Taking 
Policies and Processes) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�าหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

 14. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
รวมท้ังส่ือสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจอย่างสม�่าเสมอ 

 15. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
และความเส่ียงประเภทต่าง ๆ รวมท้ังแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียง 

 16. อนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออ�านวยต่อการติดตาม ก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
กลยุทธ์กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง 

 17. ดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเส่ียง 
 18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเส่ียงโดยรวม และระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือทันทีท่ีมี การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
 19. ติดตามฐานะความเส่ียงท้ังความเส่ียงโดยรวมและความเส่ียงประเภทต่างๆ 
 20. ดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องท่ีม่ันคงและเพียงพอ ท่ีจะรองรับการ 

ด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 21. ด�าเนินการให้ธนาคารมีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร  ก�าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ก�าหนดนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องน�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตน พร้อมทั้งมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกส้ินปี

 22. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลท่ีส�าคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดง 
ให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลท่ีดีของธนาคาร

 23. ประสานดุลยภาพท่ีดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกับธนาคารด้วยการให้ความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย

 24. เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร มีการเปิดเผย คณะกรรมการสามารถติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ
ได้ และให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารได้อีกทอดหน่ึงด้วย

 25. จัดให้มีระบบการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

 26. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจ�าปี และแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 
ครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อพึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการธนาคาร เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของธนาคารมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

 27. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน�าเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์
ท่ีส�าคัญมาใช้ท่ัวท้ังองค์กร รวมทั้งก�าหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนด�าเนินการ เพ่ือให้ธนาคารและบริษัทลูก 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารอนุมัติหรือก�าหนด 

 28. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร 
ท่ีมีเน้ือหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นท่ีส�าคัญเป็นรายบุคคลส�าหรับวาระเพื่อพิจารณาท่ีส�าคัญ 

 29. ดูแลให้เกิดความม่ันใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งต้ังผู้มีอ�านาจในการจัดการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมท้ังมีแผนการสืบทอด 

รายงานประจำาปี 256187



ต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง

 30. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร  เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�าเหน็จประจ�าปีโดยค�านึงถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผล

 31. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือ บุคคลใดท่ีท�า
กิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ตามท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ

 32. แต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยเหลือ 
ให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนและบ�าเหน็จให้ตาม 
ท่ีเห็นสมควร

 33. แต่งต้ังกรรมการจ�านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
พร้อมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนและบ�าเหน็จให้ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยให้การสนับสนุน ดูแล มอบอ�านาจให้สามารถท�างานได ้
อย่างเต็มท่ี และสามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจน 
จัดให้มีพนักงานประจ�าท่ีมีหน้าท่ีติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะอนุกรรมการ

 34. ดูแลให้มีการถ่วงดุลอ�านาจในคณะกรรมการธนาครอย่างเหมาะสม โดยให้ความส�าคัญต่อสัดส่วนหรือจ�านวนของกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบัติหน้าท่ีถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ 

 35. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
 36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

ทิศทางขององค์กร
 37. ค�านึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ นอกเหนือจากการด�าเนินกิจการเพื่อผลประกอบการ

ทางการเงิน
 38. จัดให้มีนโยบายส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์

อักษร เช่น  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) 
ท่ีระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการทุกคน และก�ากับดูแล 
ให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าว ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�า

 39. ก�ากับดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก�ากับดูแลให้มีการถ่ายทอด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้กับองค์กร

 40. ก�ากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 
(confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมท้ังการจัดการข้อมูล
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)

 41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

 42. จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหาร
ความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

 43. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) 

 44. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร 
(Whistleblowing Policy and Procedure) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 45. ดแูลให้มีการประเมินการปฏบัิติหน้าทีป่ระจ�าปีของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการเป็นรายบุคคล ท้ัง (1) วธิปีระเมินตนเอง 
(Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (Third-Party  
Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารในต�าแหน่งสูงสุดของธนาคาร รวมท้ังดูแลให้กรรมการได้รับ
การเสริมสร้างทักษะท่ีจ�าเป็นในการท�าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง
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คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมท่ีจะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าใดๆและพร้อมท่ีจะคัดค้านในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้ง หรือกรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรายการต่างๆหรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ
ตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี้

หลักความเพียงพอ
 1) กระท�าการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
 2) การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างระมัดระวัง และ
 3) การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน

หลักความระมัดระวัง
 1) ท�าโดยสมเหตุสมผลเย่ียงกรรมการท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นน้ันจะพึงกระท�า
 2) ท�าโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ  และ
 3) ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลน้ันไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง

หลักความซื่อตรง
 1) การกระท�าน้ันมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
 2) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 3)   การไม่น�าข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ
เป็นอ�านาจหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นในการเลือกต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหา 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�าเสนอให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารดังน้ี

 1. โดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12  คน โดยจ�านวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

 2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการของธนาคาร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับ
ของธนาคารข้อ 16 คือ

 (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยถือว่าหุ้นหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง
 (2) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวน

กรรมการท้ังหมดท่ีจะต้องเลือกต้ังในคราวน้ันก็ได้ ท้ังน้ีตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้
ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ท้ังหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียง
ใดไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการตามจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนด

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต�าแหน่ง 
และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 4. การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการท่ีคงเหลืออยู่เป็น 
ผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
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กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งน้ี มติคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
มีคะแนนไม่น้อยกว่า3  ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อ�านาจธนาคารแห่งประเทศไทยส่ังการให้ธนาคารพาณิชย์
ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของธนาคารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ
ประชาชนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากต�าแหน่งได้ และให้ธนาคารแต่งต้ังบุคคลอื่นโดยความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวแทน โดยให้ถือว่าค�าส่ังของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีให้
ถอดถอนหรือแต่งต้ังกรรมการน้ีเป็นที่ส้ินสุด

 ข.  คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ
 3. คณะกรรมการ Board Risk Committee 
 4. คณะกรรมการส�าหรับธุรกรรมชาริอะฮ์

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

 1. นายมาริษ สมารัมภ์      กรรมการอิสระ                 เป็น  ประธาน  
 2. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ                    เป็น  กรรมการ
 3. นายรอม หิรัญพฤกษ์  กรรมการอิสระ เป็น  กรรมการ
 4. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน เป็น  เลขานุการเก่ียวกับ
     งานตรวจสอบภายใน 
 5. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน   เป็น เลขานุการเก่ียวกับ
     งานก�ากับการปฏิบัติงาน 

 
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และหลักปฏิบัติ 
ในการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่โดยค�านึงถึงข้อก�าหนดละหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมท้ังข้อก�าหนดส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส�านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วย 

 2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 3. เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมท้ัง 

สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
 4. สอบทานประสิทธิผลของงานก�ากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการที่เก่ียวข้อง
 5. สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการด�าเนิน

การแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ
 6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่ม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 7. สอบทานรายการท่ีท�ากับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการอันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคารก่อน 

น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ
 8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเก่ียวกับการด�าเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆหากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติ 
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ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนส�าคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อก�าหนดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง หาก 
คณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก�าหนด กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท.

 9. จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของธนาคาร 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานน้ีจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ี ตลท. ก�าหนด

 10. ก�าหนดขอบเขตบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือการแต่งต้ังฝ่ายบริหารเพื่อท�าหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดแจ้ง

 11. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกับการก�ากับการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลไม่ได้
ก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

 12. อนุมัติรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด

 13. อนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและงานก�ากับการปฏิบัติงาน
 14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ครอบคลุมถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

 2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

 1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ เป็น ประธาน
 2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  รองประธานกรรมการ เป็น กรรมการและประธานส�ารอง
 3. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา กรรมการ เป็น กรรมการ 
 4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็น เลขานุการ  

  
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ด้านสรรหา
 • ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขึ้นไป) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการ
ร้องขอ

 • คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆดังต่อไปน้ี เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

 • ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 • เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปีของธนาคาร
 • พิจารณาการแต่งต้ังและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือ

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 2. ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
 • ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการ

และผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะ

รายงานประจำาปี 256191



กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ (ค่าตอบแทนและ
นโยบายเรื่องผลประโยชน์และสวัสดิการต้องครอบคลุมในทุกด้านท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ 
เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องด้วย)

 • ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายน้ัน

 • ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความ
ส�าคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

 • เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังจัดท�ารายงานการก�าหนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

 • ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และนโยบายของ CIMB Group

 • พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ

 • อนุมัติการปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 ล้านบาท 

 3. ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
 • ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�าหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื่อ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 • อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปปฏิบัติ และรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบเป็นประจ�าทุกปี  เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร

 4. พิจารณาเรื่องต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร     

 3.   คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย

 1.   ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ เป็น ประธาน 
 2.   นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ เป็น  กรรมการและประธานส�ารอง
 3.   นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ เป็น กรรมการ 
 4.  ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา กรรมการ เป็น กรรมการ
 5.   นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง  เป็น เลขานุการ

       
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ และก�าหนดอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมัติ
เปล่ียนแปลงกรรมการและแต่งต้ังกรรมการใหม่ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 1.2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
 1.3 คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
 1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
 1.5 คณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดอื่นๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee

 2. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ Management  Action Trigger 
(MAT) ของความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังน้ี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 92



  กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ MAT ของธนาคาร
 2.1 อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯท่ีอาจส่งผลกระทบท�าให้ระดับความเส่ียงเพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้
 2.2 อนุมัติเพดานความเส่ียงและ MATทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการธนาคารอนุมัติได้

กรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียง เพดานความเส่ียงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 2.3 ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเส่ียงใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจ�าเป็นต้องมี หรือการปรับปรุงกรอบ/

นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบท�าให้ระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเส่ียงและ MAT ต่างๆ ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 3. ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงิน ดังน้ี

  3.1 ติดตามการด�าเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์
อื่นๆท่ีเก่ียวข้องว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีก�าหนด

  3.2 พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)

 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ รวมถึง
แต่ไม่จ�ากัดเพียง

  บุคคลท่ี 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
        อนุมัติบุคคลท่ี 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด และบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลท่ี 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ก่อนน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 5. ก�าหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเส่ียงชุดต่างๆ
 6. ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงาน รวมถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆและองค์ประกอบอื่นๆส�าหรับการ

บริหารความเส่ียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ตลอดจน
การสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเส่ียงและวินัยในการบริหารความเส่ียงให้มีอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร

 7. แต่งต้ังทีป่รกึษาภายนอกเพือ่ทบทวนและให้ค�าปรึกษาเรือ่งการบริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการ Board Risk Committee 
ตามความจ�าเป็น 

 8. อนุมัติและก�ากับดูแลให้การด�าเนินการดังต่อไปน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
 8.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง และ
 8.2 การควบคุมภายในเก่ียวกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง

ครอบคลุมถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

 4.   คณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งมิได้เป็นพนักงานของธนาคาร และ/หรือ มิได้ด�ารงต�าแหน่งในธนาคาร
อื่นใด 

 1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 
 2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
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  อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah 

Business) ผ่านธนาคารและบริษัทในเครือ
 2. ให้ความเห็นและน�าเสนอเร่ืองดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยท่ีเก่ียวข้องอื่นๆของธนาคาร

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2561 การเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยสรุปได้ดังน้ี

                                                                                                                                                                              
หน่วย:ครั้ง

ล�าดับ

รายชื่อกรรมการ
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งที่ประชุม)

(1)
คณะกรรมการ

ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบ แทน สรรหา 
และก�ากับดูแลกิจการ

(4)
คณะกรรมการ

Board Risk 
Committee

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1 12/12 5/12 - -

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 12/12 - 12/12 -

3. นายมาริษ สมารัมภ์ 11/12 12/12 - -

4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 9/12 - 8/12 -

5. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา/2

(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562)

7/12 - 7/12 -

ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561)

4/12 4/12 4/12 -

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 11/12 - - 11/12

7. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น 10/12 - - 11/12

8. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน 9/12 - - 11/12

9. นายรอม หิรัญพฤกษ์/3 1/12 - - -

    นายประเวช องอาจสิทธิกุล
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561)

4/12 5/12 - -

10. นายชาญมนู สุมาวงษ์ 8/12 8/12 - -

11. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ 12/12 - - 10/12

 /1  ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 มีมติแต่งต้ังนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 /2  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติแต่งต้ังดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนดาโต๊ะ ชารานิ  

บิน อิบราฮิม  
 /3  ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งต้ังนายรอม หิรัญพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทน  

นายประเวช องอาจสิทธิกุล และ ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ แทน นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
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 ค.  คณะกรรมการจัดการ
  คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เป็น ประธาน 
 2. ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน เป็น รองประธาน
 3. ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง เป็น กรรมการ
 4. ผู้บริหารสูงสุดการเงิน เป็น กรรมการ
 5. ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน เป็น กรรมการ
 6. ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็น กรรมการ
 7. ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
  และวาณิชธนกิจ เป็น กรรมการ
 8. ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ เป็น กรรมการ
 9. ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย เป็น กรรมการ
 10. ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการ
 11. ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร เป็น กรรมการ
 12. ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ เป็น กรรมการ
 13. ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ
 14. ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ เป็น กรรมการ
 15. ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย เป็น กรรมการ
 16. ผู้บริหารสูงสุดบริหารประสบการณ์ลูกค้า เป็น กรรมการ
 17. เลขานุการบริษัท เป็น เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

  
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ให้ค�าปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานด้านต่างๆของธนาคาร
 3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่างๆของธนาคาร 
 4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
 5. ก�าหนดการท�างานร่วมกันระหว่างสายงานและการท�างานระหว่างประเทศ
 6. พิจารณาเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีส�าคัญอย่างรัดกุม
 7. อนุมัติอ�านาจอนุมัติเฉพาะในการด�าเนินการภายในของสายงานต่างๆท่ีไม่เกี่ยวกับความเส่ียง 
 8. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ/เรื่องอื่นๆ

ท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลไม่ได้ก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
 9. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอ�านาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารท่ีมีผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร
 10. อนุมัติการแต่งต้ังเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื่อการ

ส่ือสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
 11. มีอ�านาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเงินในโครงการ 1Platform 
 12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนุมัติต้ังส�ารองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีท่ีธนาคาร/ผู้บริหารถูก

ฟ้องร้องตามท่ีน�าเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย 
 13. อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือการแนะน�าลูกค้าท่ีผ่านช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย ส�าหรับกรณี

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลท่ี 3 และไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากที่คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงได้เคยอนุมัติแล้ว 

 14. อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลท่ี 3 ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้เคย
อนุมัติแล้ว

 15. อนุมัติการแต่งต้ังตัวแทนประกันภัยของธนาคาร
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 16. เรื่องอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ครอบคลุมถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร :

คณะผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังน้ี

 1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน 
 3. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
 4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง
 5. นายพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
   และวาณิชธนกิจ
 6. นางบุษกร พุทธินันทน์ ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ
 7. นางวรีมน นิยมไทย ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
 8. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
 9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
 10. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสูงสุดการเงิน
 11. นายตัน คีท จิน  ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ 
 12. นายประภาส  ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร  
 13. นายอาคาช รัทเก้ ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
 14. นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ
 15. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน
   และรักษาการผู้บริหารสูงสุดส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
 16. นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า
 17. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย

 
ผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส�านักงาน ก.ล.ต.) มีจ�านวน 16 คน ดังน้ี

 1. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 2. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
 3. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
 4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง
 5. นายพรชัย ปัทมินทร ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
   และวาณิชธนกิจ 
 6. นางบุษกร พุทธินันทน์ ผู้บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ 
 7. นางวรีมน นิยมไทย ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ 
 8. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
 9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสูงสุดบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสูงสุดการเงิน
 11. นายตัน คีท จิน ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์
 12. นายประภาส  ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดส่ือสารองค์กร  
 13. นายอาคาช รัทเก้ ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
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 14. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน
   และรักษาการผู้บริหารสูงสุดส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
 15. นายเพา จาตกานนท์ รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
 16. นางสาวแวววลัย วัฒนา ผู้บริหารควบคุมการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่งและมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอ�านาจหน้าท่ีในเรื่อง 
ดังต่อไปน้ี

 1. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย

 2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
 3. ก�ากับดูแลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร
 4. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ากับดูแล 

หรือกระท�านิติกรรมใดๆ ท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
และข้อบังคับธนาคาร

 6. พิจารณาเรื่องอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานน้ี จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารแต่ละคน โดยในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุมและค่ารับรองในฐานะ
กรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมท้ังส้ิน 12,891,200 บาท (ปี 2560: 
12,216,000 บาท) รายละเอียดดังน้ี

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร จ�านวน 8,012,200 บาท (ปี 2560: 7,400,400 บาท)
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 1,884,800 บาท (ปี 2560: 2,014,800 บาท)
 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนฯ  จ�านวน 1,494,400 บาท (ปี 2560: 1,431,000 บาท)     
 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee  จ�านวน 1,499,800 บาท (ปี 2560: 1,369,800 บาท)

รายงานประจำาปี 256197



 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

  คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง ธนาคาร ตรวจสอบ

ก�าหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการก�ากับ

ดูแลกิจการ
Board Risk 
Committee

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

2,517,000 200,000 - -

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ 1,135,200 - 480,000 -

3. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 548,000 928,800 - -

4. นางวาทนันท์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ 488,000 - 530,400 -

5. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา กรรมการ 376,000 - 324,000 40,000        

ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 196,000 160,000 160,000 -

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ 548,000 - - 462,000

7. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ 528,000 - - 444,000

8. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ 488,000 - - 553,800

9. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 44,000 - - -

นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ 180,000 218,000 - -

10. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ 396,000 378,000        - -

11. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ/1 กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร

568,000 - - -

รวมค่าตอบแทน 8,012,200 1,884,800 1,494,400 1,499,800

หมายเหตุ
 /1 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

 ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�าเหน็จ
ประจ�าปีโดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารหรือ
บุคคลใดท่ีท�ากิจการให้กับธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการจ่าย 
โดยจ่ายให้แก่ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ตามท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ  ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ 
เงินเดือนของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีและ
การเงินจ�านวน  16  คน ตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 135.19 ล้านบาทและจ่ายค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�านวน 52 คนตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 317.25 ล้านบาท
 

     (2) ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2561 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน จ�านวน 16 คนตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน ก.ล.ต. 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5.51 ล้านบาทและสมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�านวน 
52 คนตามนิยามผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13.98 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 98



1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 19 เมษายน 2559

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โดยตนเอง -1 หุ้น- ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

Indorama Ventures PCL
P.C.S. Machine Group Holding PCL

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมสโมสรนักลงทุน

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 256199



2 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

-
-

-
-

Fellow of the Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales

Member of the Malaysian Institute of Accountants

ประวัติการอบรม

Bank Negara Malaysia Annual Report 2017 / Financial Stability 
and Payments Systems Report 2017 Briefing Session 
by Bank Negara Malaysia (28 มีนาคม 2561)
Technology Risk Briefing by Oliver Wyman 
(27 มิถุนายน 2561)
Sustainable Finance Training for Board of Directors 
by CIMB (1 สิงหาคม 2561)
Khazanah Megatrends Forum 2018 (8-9 ตุลาคม 2561)
Asean Roundtable Series by CIMB Asean Reseach Institute 
(CARI) & LSE IDEAS (30 ตุลาคม 2561)
CIMB Annual Management Summit (23-24 พฤศจิกายน 2561)
BNM-FIDE Board Conversations (Banks and DFIs) (27 พฤศจิกายน 2561)

รองประธานกรรมการ

กรรมการ และประธานส�ารอง
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 – 2558

2556 – 2557
2556 – 2557

2554 – ส.ค. 2557
2554 – 2558

2554 – 2557
2552 – 2557

2552 – 2555
2549 – 2551 
2547 – 2551

2546 – 2547
2547 – 2549

2547 – 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
สมาชิก 
ปลัดกระทรวง ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการ
เลขาธิการ

กรรมการ

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส�านักนายกรัฐมนตรี
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
บมจ. อัครา รีซอร์สเซส

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสริซ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 5)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 100



3 นายมาริษ สมารัมภ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร 
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2546 
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547        
หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program รุ่นที่ 2/2549 
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2551 
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 4/2551
หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? 
หลักสูตร Board Failure and How to Fix it
หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors 
and Executives under the New SEC ACT (พฤษภาคม 2551) 

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเสี่ยง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 – ปัจจุบัน
ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน

Trustee
ประธานกรรมการ

Yu Cai Foundation
CIMB Investment Bank Bhd

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561

2549 - ก.พ. 2558
2549 - ก.พ. 2558
2548 - 2559
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542

Trustee
ประธานกรรมการ

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CIMB Foundation
CIMB - Principal Asset Management 
Bhd
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

รายงานประจำาปี 2561101



บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. พี เอ ซี (สยาม)
บจก. มาร์ช พีบี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2546 – ส.ค. 2560

2556 – 2558

2546 – 2558

2551 – 2554

2547 – 2553

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บมจ. อัครา รีซอร์สเซส

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส 

บมจ .ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า 

4 นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

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 มีนาคม 2553) 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (27 เมษายน 2553) 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of 
Directors Course: Role of  Directors

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 25 เมษายน 2550

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

นิติภาวะ -ไม่มี-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 102



5 นายรอม หิรัญพฤกษ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

Ph.D. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A.

M.S. (Computer Science), University of  Kansas, U.S.A.

B.A. (Statistics), Macquarie University, 
Australia (Colombo Plan Scholarship)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
หลักสูตร IT Governance (ITG)  Invited as observer for ITG 1/2559 
หลักสูตร Corp. Governance for Capital Market Intermediaries (CGCMI 1/2558)
หลักสูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2557) 
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FIGP 6/2556) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 172/2556) 
(ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
หลักสูตร The Four Roles of Leadership Program 
(ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
นักศึกษา วตท.รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, 
Microelectronics Corporation of North Carolina 

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ

กรรมการอิสระ 
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ 
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Lien Centre for Social Innovation, 
Singapore Management University
CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Group Sdn Bhd

Asia Capital Advisory Pte Ltd.

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560

ก.พ. 2558 - พ.ย. 2560
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2560
2550 - พ.ย. 2560

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
Senior Advisor/
Consultant 

TPG Star SF Pte Ltd. 
TPG Growth SF Pte Ltd. 
TPG Growth III Asia Internet
Holdings Pte Ltd.
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
TE Asia  Healthcare Partners Pte Ltd.
TPG Capital Asia

รายงานประจำาปี 2561103



บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ
ผู้จัดการร่วม

คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บจ. ชิค รีพับบลิค 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. วตท.เพื่อสังคม 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 - 2561

2555 - 2561

2558 - 2560

2557 - 2560

2553 - 2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการระบบช�าระเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ 
กสทช.)
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-
-

-

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
Lamar University, U.S.A.

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
Lamar University, U.S.A.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Stanford Executive Program, Stanford University, U.S.A.
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 
(วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
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) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

กรรมการและประธานส�ารอง
ในคณะกรรมการ Board Risk 
Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 11 เมษายน   2557

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 104



7 ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
Simon Fraser University, Canada

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Simon Fraser  University, Canada

ประวัติการอบรม

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

กรรมการ

ประธานกรรมการ 
Board Risk Committee 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 ธันวาคม  2558

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

ปัจจุบัน กรรมการ CIMB Group Holdings Bhd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เอิร์ทกรีน
บจ. บ้านหมี่ กรีน
บจ. พนม กรีน
บจ. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี
บจ. กรีน เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
บจ. กรีน เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป
บจ. ดีอาร์ซีเอ็ม โฮลดิ้ง
บจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560
2555 - 2557
2552 - 2557
2551 - 2552

2546 - 2550

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจส�ารวจผลิต
และก๊าซธรรมชาติ 

บจ. ระยองกรีน
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
บมจ. ปตท.

บมจ. ปตท.
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
นายกสมาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

CIMB Bank Bhd
Cagamas Holdings Bhd
Securities Commission Malaysia
Financial Markets Association 
of Malaysia
Megmoni Sdn Bhd
Sterns Knight Corp
Ukaydev38 Sdn Bhd

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - 2558

2551 - 2555

2549 - 2551
2540 - 2549

2539 - 2540

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารสูงสุด
สายบริหารเงิน บรรษัทธุรกิจ 
& ช่องทางธุรกรรมการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารเงิน 
ผู้บริหารเงินกลุ่ม
ผู้จัดการทั่วไปบริหารเงิน 
& ตลาดทุน 
ผู้บริหารสูงสุดบริหาร
ความเสี่ยง

CIMB Group Holding Bhd

CIMB Group Holding Bhd

CIMB Group Holding Bhd
CIMB Investment Bank

CIMB Investment Bank

8 นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 40 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 

ปริญญาตรี การพาณิชย์ การบัญชี และการเงิน 
Macquarie University, Sydney, Australia 

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

กรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการ
Board Risk Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 6 พฤษภาคม  2557

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

มกราคม 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการส�ารองของ
John Kelly Thompson

CIMB Bank Bhd
Investments, Khazanah Nasional 
Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
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9 ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

Masters in Research (Business), 2017, 
University of Liverpool, United Kingdom 

Senior Management Program, 1996 Henley Management College 
(University of Reading), United Kingdom 

Master of Arts, Banking & Finance, 1990, 
University of Wales, United Kingdom

ประวัติการอบรม

Financial Institutions Directors Education (Bank) 
and Financial Institutions Directors Education (Insurance) (ปี 2557)
Mandatory Accrediation Program (MAP) for Directors (ปี 2557)

กรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการก�ากับดูแลกิจการ 

กรรมการ Board 
Risk Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 20 เมษายน  2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการ

SCICOM (MSC) Bhd
DMY Capital Sdn Bhd (Malaysia)
Avicennia Capital Sdn Bhd (Malaysia)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6  เม.ย. 2561 - 
13 มิ.ย. 2561
13 พ.ย. 2556 - 
11 ก.ย. 2560
เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552

มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551

ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549
ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548

เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546

กรรมการ

กรรมการ

ผู้มีอ�านาจด�าเนินการ
แทนบริษัท
ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านัก
ประธานกรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�านวยการ
ผู้ช่วยที่ปรึกษา

นักวิเคราะห์อาวุโส

ACR Capital Holdings Pte Ltd.

Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta

Olivant Advisors (Seconded from 
Khazanah), Singapore
Lippo Bank Tbk (Seconded from 
Khazanah), Jakarta, Indonesia

Credit Cards Group Head
Boston Consulting Group, Kuala 
Lumpur, Malaysia
FIG Specialist, McKinsey & 
Company, Kuala Lumpur, Malaysia
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน
2551 - 2560
2539 - 2550

2537 - 2538

2535 - 2536
2533 - 2535

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ 
ผู้บริหารสูงสุด การลงทุน
ผู้บริหารสูงสุด
พาณิชย์ธนกิจ เอเชีย

ผู้จัดการอาวุโสดูแลความ
สัมพันธ์ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ด้านตราสารหนี้ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อบรรษัทธุรกิจ 

DMY Capital (Malaysia)
Khazanah Nasional Berhad (Malaysia) 
Royal Bank of Scotland / ABN AMRO 
Bank N.V. (Singapor, Malaysia, 
Nertherlands, London, Hong Kong)
Mitsubishi UFJ Financial Group 
(Malaysia and Singapore)
KAF Seagroatt & Campbell (Malaysia)
Malayan Banking Bhd

10 นายชาญมนู  สุมาวงศ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), 
George Washington University (U.S.A.)

ปริญญาโท Master of Law, 
George Washington University (U.S.A.)

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 (ปี 2556)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 20 เมษายน 2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ -ไม่มี-

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน

พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 

ผู้อ�านวยการ
งานกฎหมายกลุ่ม
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

บมจ. ฟินันซ่า

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ  
บลจ. ฟินันซ่า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 108



ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559

พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527
ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528
ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529
ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530
มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
งานกฎหมาย 
กรรมการบริษัทในเครือ  
Counsel 
Partner 
Senior  Associate 
Partner
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
เลขานุการ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. Hunton & Williams (Thailand)  
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแรงงานกลาง

11 นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
Saint Louis University, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการจัดการ

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ   

ประธานคณะกรรมการ
ธุรกิจรายย่อย

ประธานคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

ประะธานคณะกรรมการ 
IT Strategic Planning
Committee 

ประธานคณะกรรมการ
การตลาดและการติดต่อสื่อสาร

ประธานคณะกรรมการ 
Thailand Underwriting 
Committee
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ประธานคณะกรรมการ 
Thailand Private 
Banking Management

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2559
2552 - 2556

2543 - 2552

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Executive Director

บมจ. ธนาคาร กรุงไทย 
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 110



12 รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

ประกาศณียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
สถาบันพระปกเกล้า

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

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

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

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

ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ประธาน
กรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยและ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล

มูลนิธิเพื่อเด็กก�าพร้า
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2554
2551 - 2553

2550 - 2553

2549 - 2553

2545 - 2553

หัวหน้าคณะ
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์
ด้านกฎหมายศาสนาอิสลาม 
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา

กรรมการ

ผู้แทนฮัจย์ ไทย 
Shariah Advisory Council, Securities 
Commission, Malaysia
สภาที่ปรึกษาเพื่อการเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการปริญญาเอกอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประวัติที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561111



13 ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

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

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

ปริญญาตรี Islamic Law, 
Islamic University of Medina, Saudi Arabia

ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 สิงหาคม 2554

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการพัฒนา
กิจการฮัจย์ พ.ศ. 2559
ประธานกรรมการชาริอะฮ์
หัวหน้าส�านักงานอามีรุลฮัจญ์
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กรรมการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชาริอะฮ์ 
คณะที่ปรึกษาและคณะท�างาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก  
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท  
อาจารย์ประจ�า
แผนกกฎหมายอิสลาม

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทิพยตะกาฟูล
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ท่านจุฬาราชมนตรี
สหกรณ์บีนา จ�ากัด

ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2557

2555 - 2557

2554 - 2556

2552 - 2558

2551 - 2553

รองเลขาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คณะท�างานพัฒนาการใช้
กฎหมายอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค�าสั่ง
แต่งตั้งของศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตามค�าสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายและ
ประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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ประวัติคณะกรรมการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1 นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

-

-

-

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
Saint Louis University, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการจัดการ

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ   

ประธานคณะกรรมการ
ธุรกิจรายย่อย

ประธานคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

ประะธานคณะกรรมการ 
IT Strategic Planning
Committee 

ประธานคณะกรรมการ
การตลาดและการติดต่อสื่อสาร

ประธานคณะกรรมการ 
Thailand Underwriting 
Committee

ประธานคณะกรรมการ 
Thailand Private 
Banking Management

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

รายงานประจำาปี 2561113



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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2559
2552 - 2556

2543 - 2552

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Executive Director

บมจ. ธนาคาร กรุงไทย 
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

2 นายสุธีร์  โล้วโสภณกุล

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-

-
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุด
ร่วมธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้บริหารสูงสุด 
ธุรกิจบริหารเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 เมษายน 2554 

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี-
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
4 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

3 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-
-
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Advanced Management Program, Oxford  University
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 11 กันยายน 2555

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า
บจ. ซีที คอลล์ 
บจ. เวิลด์ลีส 
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2555

2551 - 2553

2545 - 2550

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เครือข่ายสาขาและบริการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และการลงทุน 
กรรมการผู้อ�านวยการ 

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

บลจ. ไทยพาณิชย์ 

รายงานประจำาปี 2561115



4 นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
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
หลักสูตร Leading into the Future
CIMB Thai Bank Public Company Limited
หลักสูตร Onboarding Session for CIMB Leader
CIMB Thai Bank Public Company Limited

ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง:
วันที่ 1 มกราคม 2560

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ�านาจ บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ 

คอร์เปอร์เรชั่น 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559

เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557

2548 - 2551

ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548

ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบริหารสินเชื่อ
ที่ปรึกษา – Alternate 
Investment Group
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารสินทรัพย์
กลุ่มพิเศษ

ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 116



5 นายพรชัย ปัทมินทร

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

AFS Scholarship Student Exchange Program 

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ 
และวาณิชธนกิจ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 กันยายน 2556

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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

ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานสถาบันธนกิจ 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ธนาคารธนชาต

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

6 นางบุษกร พุทธินันทน์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-
-
-
-
-

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ - การเกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุด
สารสนเทศและปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
วันที่ 4 มกราคม 2560

รายงานประจำาปี 2561117



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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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 

2558
2551 - 2557

ที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

7 นางสาวสิริพร  สนั่นไพเราะ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-
-

ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program
หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 118



8 นางวรีมน นิยมไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Saint Louis University, U.S.A. 

ปริญญาโท สื่อสารมวลชน 
Iowa State University, U.S.A. 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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

ธ.ค. 2551 - ก.ย. 2556
พ.ย. 2546 - ธ.ค. 2551

ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. ธนาคาร กรุงไทย 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - 2551

2549 - 2550

2549
2546 - 2548

2535 - 2548

2529 - 2535

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager, 
Group Internal Audit 
Head of Compliance
Head of ASEAN Hub Audit
(Excl. Indonesia and 
Singapore)
Country Head of Audit - 
Thailand
ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายก�ากับและ
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2561119



10 นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
Macquarie University, Australiaผู้บริหารสูงสุดการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

9 นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 - 2557

2554

2548 - 2554

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 120



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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ

สายการเงินกลุ่ม
CIMB Bank

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - 2551
2543 - 2548
2535 - 2543

ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
PriceWaterhouseCoopers/IBM
Deloitte

11 นายตัน คีท จิน

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 44 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit), 
University of Bath, United Kingdom

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

ประวัติการอบรม

หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive Development Programme, Cohort 4

ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
วันที่ 30 ธันวาคม 2559

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

รายงานประจำาปี 2561121



12 นายประภาส  ทองสุข

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร

วันทีได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2553

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 – 2553 ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
สื่อสารการตลาด 

บมจ. บัตรกรุงไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2558
2554 – 2556

2549 – 2554

2548 – 2549

2540 – 2548

ผู้จัดการทั่วไป
ผู้บริหารสูงสุด - การบริหาร
พอร์ต Private Equity
หัวหน้าผู้บริหารโครงการ
ด้าน Corporate Banking, 
SME Banking, 
Treasury, Finance, 
Risk Management, 
IT และ Operations 

ผู้ช�านัญ

หัวหน้าทีม (ด้านต่างๆ)

CIMB Bank, London Branch
Private Equity – Portfolio 
Management (CIMB Group)
CASA Enhancement Programme 
(CIMB Niaga)
Regional CASA Taskforce 
(CIMB Group)
Bank-wide Business Turnaround 
(CIMB Thai)
Single Largest Big-Bang Bank 
Merger in ASEAN 
(Bank Niaga – Bank Lippo Merger)
Cross-border Synergy Programme 
(CIMB Group – Bank of 
Yingkou, China)
Cross-border Synergy Programme 
(CIMB Group – Bank Niaga)
Fastest Bank Merger in Malaysia 
(BCB – Southern Bank Merger)
Bank Negara Malaysia 
(Central Bank of Malaysia)
Accenture Malaysia

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 122



13 นายอาคาช  รัทเก้

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

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) 

ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2557

ต.ค. 2552 - ธ.ค. 2554

Managing Director

Managing Director

Managing Director

Asia Data Governance Head, 
CITIBANK HK 
Asia Projects Head, 
CITIBANK HK 
Asia Head Bank Relationships, 
CITIBANK HK

รายงานประจำาปี 2561123



14 นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

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

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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 

ผู้บริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2560

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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
พ.ค. 2557 - ส.ค. 2558

มิ.ย. 2556 - เม.ย. 2557 

พ.ค. 2555 - พ.ค. 2556   

ก.ย. 2553 - มี.ค. 2555             

กรรมการ Private Bank
กรรมการ Private Bank

กรรมการ Head of Private 
Wealth Department
First Vice President,
Private Bank
Private Wealth Manager, 
Global Wealth

Credit Suisse AG, Singapore
Standard Chartered Private Bank, 
Singapore
UOB Asset Management (Thailand) 
Co., Ltd.
United Overseas Bank (UOB)

Management, Bank of  America 
Merrill Lynch (BofAML)
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15 นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

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

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

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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)

ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน

รักษาการผู้บริหารสูงสุด
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- 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

มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559

พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558

ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548

Executive Vice President, 
Compliance
Executive Vice President, 
Compliance & Procedure 
Sector
Executive Director, 
Head of Compliance
Assistant Vice President, 
Compliance

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

ธนาคารดอยซ์แบงค์

รายงานประจำาปี 2561125



16 นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-
-
-
-
-
-

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม

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

ผู้บริหารสูงสุด 
บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม  2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2561

2545 - 2551

2543 - 2545

2541 - 2542

2536 - 2538

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ 
รองผู้อ�านวยการ, 
หัวหน้าสายงานสนับสนุน
การบริหารลูกค้า 
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
การเงินรายย่อย
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี 

บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) 

บมจ. สยามซันวาเครดิต 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 126



17 นางสาวปาจรีย์  ทองวานิช

ชื่อ-สกุล / อายุ / ต�าแหน่ง / คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ 38 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-
-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม
มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร (หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารหญิง)
ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
การ  Coaching ให้เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
หลักสูตรพัฒนาส่งเสริมส�าหรับทนายที่ปรึกษา บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ - - -

นิติภาวะ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - 2561

2557 - 2559

2555 - 2557

2552 - 2555

2550 - 2552

ผู้อ�านวยการอาวุโส
ด้านกฎหมาย
ผู้อ�านวยการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
สถาบันธนกิจ
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายกฎหมายอาวุโส
สถาบันธนกิจ
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย, 
สถาบันธนกิจ
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 

รายงานประจำาปี 2561127



เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแล
กิจการ ในปี 2561 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารได้ด�าเนินการแต่งต้ังกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ พร้อมท้ังการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน
ในปี 2561

โดยสรุป บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส�าคัญของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแล
กิจการ ประกอบด้วย

 1. คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ และก�าหนดค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

 2. พิจารณาการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอคณะกรรมการธนาคาร 
ให้ความเห็นชอบ

 3. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และน�าเสนอ 
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม

 4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีโดยรวมของพนักงานธนาคาร และน�าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

 5. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ส�าหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพ่ือ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ 

 6. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติและน�าเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร

 7. ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและ 
ผู้บริหารในปี 2561 มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว

(นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค)
ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 128

รายงานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา



คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน  ปัจจุบัน 
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย 

 1. นายมาริษ  สมารัมภ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 2. นายชาญมนู  สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ
 3. ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ (แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 เป็นกรรมการตรวจสอบ    

  แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ในระหว่างปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง เป็นการ
ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี โดยได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�าคัญดังน้ี

 • สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส รายงวดครึ่งปี และงวดประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ 
บริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสูงสุดการเงิน เพื่อพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของการแสดงข้อมูลใน 
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมถึง 
ข้อก�าหนดของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารและบริษัทในเครือ 

 • สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ เพื่อให้ม่ันใจว่าการควบคุมภายในและกระบวนการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการด�าเนินการแก้ไขประเด็นท่ีพบ
จากการตรวจสอบท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล

 • สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก
รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเส่ียงและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม

 • สอบทานประสิทธิผลของงานก�ากับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลของ
ทางการก�าหนด รวมท้ังติดตามและควบคุมให้มีการด�าเนินการควบคุมติดตามแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบอย่างเหมาะสม 
โดยฝ่ายจัดการ

รายงานประจำาปี 2561129

รายงานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน สรรหา

รายงานคณะกรรมการ



• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
และผู้ถือหุ้น 

• สอบทานและให้ความเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานให ้
คณะกรรมการธนาคารทราบเพ่ือด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง

จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่ารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทในเครือมีความครบถ้วน  เชื่อถือได้  และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  การบริหารความเส่ียง  ระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางการ  และกระบวนการตรวจสอบ 
ภายในท่ีมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบน้ัน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร  

\

(นายมาริษ สมารัมภ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
ตลอดจนใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและใช้ประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดท�า มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมท้ังการปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารเป็นผู้ดูแล 
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(นายชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด)  (นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)
กรรมการ                                                                รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร

รายงานประจำาปี 2561131



เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงินเฉพาะของธนาคาร แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ 
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่
ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่าน้ี

รายงานของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 132



รายงานของ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2.9 นโยบายการบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มกิจการ
และธนาคาร ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ข้อ 10

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีถือเป็นส่วนส�าคัญของสินทรัพย์รวม
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.76 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบ 
ด้วยเงินให้สินเช่ือของภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 85.12 
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ จากการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 
คิดเป็นร้อยละ 14.88 ผู้บริหารใช้ท้ังวิธีเชิงปริมาณ และปัจจัย
เชิงคุณภาพในการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ
เงินให้สินเชื่อเฉพาะรายและสินเชื่อท้ังหมดโดยรวม ดังน้ัน
ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว เน่ืองจาก
ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีความซับซ้อนและขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

ผู้บริหารต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับกลุ่มกิจการ โดย 
พิจารณาลูกหน้ีแต ่ละรายตามเกณฑ์ของธนาคารแห ่ง
ประเทศไทย และประเมินจากความสามารถในการจ่ายช�าระหน้ี  
อีกท้ังผู ้บริหารยังประเมินสถานะทางการเงินของลูกหน้ี 
แต่ละราย และอาจมีการต้ังค่าเผ่ือเพิ่มขึ้นหากผู้บริหาร 
เห็นสมควร โดยพจิารณารวมถงึปัจจยัเชงิคณุภาพ ได้แก่ ประวตัิ 
การจ่ายช�าระในอดีต ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ
ลูกหน้ี อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ และแนวโน้มอุตสาหกรรม
ของลูกหน้ี เป็นต้น

ในกรณีของสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้บริหารได้พิจารณา
จากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บหน้ีในอนาคต 
ซึ่งมีการใช้สมมติฐานที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และกระแส
เงินสดจากการขายหลักประกัน ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
การประเมินราคา

นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและ
ความเส่ียงทางด้านเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเชื่อแก่ 
ลูกหน้ี และใช้ดุลยพินิจในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�ารอง
ท่ัวไปส�าหรับส่วนสูญเสียเพิ่มเติมท่ีอาจมีอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการน�ามาใช้ 
และทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการควบคุมหลัก
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีใช้เข้าสู่ระบบ และการค�านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญในระบบ ดังต่อไปน้ี

•  ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีใช้ ความเหมาะสมของวิธีการค�านวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลผล 
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์

•  ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมหลักท้ังการควบคุมแบบอัตโนมัติ
และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคมุการเข้าถงึ 
ระบบ และการควบคุมในการค�านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ รวม
ท้ังความครบถ้วนและถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ท่ีน�ามาใช้ในการ
ค�านวณ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับความถูกต้องของการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประเมิน
ราคาของหลักประกัน การโอนย้ายข้อมูลและการกระทบยอด
ระหว่างระบบเงินให้สินเชื่อและระบบบัญชีแยกประเภท

•  ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารในการสอบทานและ
การอนุมัติการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

•  ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลัก
ของกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการด้านความเส่ียง คณะกรรมการจัดการ และ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทในกลุ่มกิจการ

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า ซึ่งท�าให้ 
ข้าพเจ้าเชื่อถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใช้ผล 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

เม่ือข้าพเจ้าพิจาณาถึงระดับความส�าคัญของรายการ การใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์สินเชื่อโดยอิสระ โดยเลือกเงินให ้
สินเชื่อตามเกณฑ์ขนาดความเส่ียง และข้าพเจ้าได้ทดสอบ 
การจัดประเภทของเงินให้สินเชื่อเหล่าน้ัน และได้ตรวจว่า 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงาน 
ก�ากับดูแล ส�าหรับเงินให้สินเชื่อบางรายท่ีผู้บริหารมีการต้ัง 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพิม่เติม ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกบั 
กระบวนการและการประเมินความเหมาะสมของความสามารถ
ในการจ่ายช�าระหน้ีของลูกหน้ีซ่ึงจัดท�าโดยผู้บริหาร โดย
พิจารณาจากหลักฐานท้ังภายในและภายนอก รวมถึงประเมิน
ความเหมาะสมของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเหล่าน้ัน

ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญอย่างมากในการประเมินอย่างพินิจ
พิเคราะห์ถึงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจมีเพิ่มเติมจากที่ 
ผู้บริหารได้ประเมิน ไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญ

ส�าหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ 
กระแสเงินสดจากการจ่ายช�าระของลูกหน้ี และราคาประเมิน 
หลักประกัน เพื่อประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญดังนี้

•  ข้าพเจ้าสอบถามในเชิงทดสอบเก่ียวกับหลักการการประมาณ
กระแสเงินสดซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะสม
ของประมาณการ โดยการทดสอบตรวจหลักฐานสนับสนุน 
ท่ีเก่ียวข้องและได้สนทนาในรายละเอียดกับผู้บริหารเก่ียวกับ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าในอนาคต ข้าพเจ้าใช้  
ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและหลักฐานจากภายนอก  
(ถ้ามี) ในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแส
เงินสด

•  ส�าหรับมูลค่าของหลักประกันท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาน้ัน 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั้น จากนั้น 
ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อทดสอบว่า 
ผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการค�านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิน
ราคา และพิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคา
ตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้
ทดสอบ ความของถูกต้องของการน�าราคาหลักประกันไปหัก
จากเงิน ให้สินเชื่อคงเหลือด้วย
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของ 
ผู้บริหารส�าหรับการต้ังส�ารองท่ัวไป ข้าพเจ้าประเมินความ
เหมาะสมของส�ารองท่ัวไปโดยใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
ของข้าพเจ้า และความรู้และเงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของส�ารองค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ัวไป โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของส�ารอง 
ดังกล่าวค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวต่อเงินให้สินเชื่อของ
ธนาคารกับธนาคารหลักอื่นๆ ในประเทศไทย

จากผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความ 
แตกต่างท่ีมีสาระส�าคัญ

การวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2.18 ส�าหรับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและธนาคาร
ซึ่งเก่ียวกับอนุพันธ์ทางการเงิน และอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 7 ส�าหรับการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่ม
กิจการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหน้ีสินอนุพันธ์
จ�านวน 23,396  ล้านบาท และ 24,318 ล้านบาท ตามล�าดับ 
การวัดมูลค่าของอนุพันธ์เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
ผู้บริหารในการก�าหนดวิธีการวัดมูลค่า และการใช้ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อความเส่ียงในการวัดมูลค่า

การวัดมูลค่าของอนุพันธ์ทางการเงินถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ี
ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญ เนื่องจากอนุพันธ์ทางการเงินน้ันมี 
การวัดมูลค่าท่ีมีความซับซ้อนและใช้วิธีการทางเทคนิคในการ
ประเมินมูลค่า

การวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับวิธีการวัดมูลค่าและ
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นอย่างมาก ความไม่เหมาะสมของวิธี
การวัดมูลค่าและการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบอย่าง
มีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ข้าพเจ้าประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมหลักเก่ียว
กับการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน ดังน้ี:

•  การควบคุมต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการวัดมูลค่าอนุพันธ์
ทางการเงิน ข้าพเจ้าก�าหนดขอบเขตของงานกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างการวางแผน 
การตรวจสอบและใช้ผลงานจากผลการทดสอบการควบคุม
ท่ัวไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญ

•  การควบคุมโดยบุคคลเก่ียวกับความครบถ้วน ความเหมาะสม  
และความถูกต้องของข้อมูลท่ีน�าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการกระทบยอดส�าหรับข้อมูล 
ท่ีน�าเข้าระบบและการกระทบยอดระหว่างระบบอนุพันธ์ทาง 
การเงินและระบบการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบและข้าพเจ้าสามารถ 
เชื่อถือ การควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ในงานตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอื่นเพิ่มเติมนอกจากการทดสอบการ
ควบคุม โดยข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างและท�าการวัดมูลค่าอย่าง
เป็นอิสระโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
จากน้ันข้าพเจ้าได้ประเมินเหตุผลของผลต่างระหว่างการวัด
มูลค่าของข้าพเจ้ากับผลจากการวัดมูลค่าของกลุ่มกิจการและ
ธนาคาร ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างท่ีมีสาระส�าคัญ
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกับความรู้ท่ี 
ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ี โดยถูกต้องตาม
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยุดด�าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มกิจการและธนาคาร
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 
และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 
ความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคาร
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส�าคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้า 
เชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการส่ือสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินสด 1,749,088,327 1,591,188,651 1,745,984,495 1,588,987,409

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงนิสุทธิ

6 6,790,160,122 18,167,812,758 6,684,224,569 18,099,695,389

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิน

7 23,395,513,202 21,278,460,920 23,395,513,202 21,278,460,920 

เงินลงทุนสุทธิ 8 92,172,323,107 44,059,846,768 92,172,323,107 44,059,846,768

เงินลงทุนในบรษัิทย่อยสุทธิ 9 - - 2,208,315,115 1,708,315,115

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี
และดอกเบี้ยค้างรับ

10 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 234,554,591,139 218,058,207,223 218,848,912,358 205,242,484,739 

ดอกเบี้ยค้างรับ 492,689,784 516,911,663 502,263,091 522,709,406 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี
และดอกเบี้ยค้างรับ 235,047,280,923 218,575,118,886 219,351,175,449 205,765,194,145

หัก  รายได้รอตัดบัญชี (8,254,467,999) ( 7,036,133,482) (486,300) (8,651,407)

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 11 (10,539,026,105) (9,869,265,119) (9,702,022,606) (9,256,336,052)

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 
จากการปรับโครงสร้างหน้ี

12 
(52,332,096) (105,673,656) (52,332,096) (105,673,656)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 216,201,454,723 201,564,046,629 209,596,334,447 196,394,533,030

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 77,698,965 581,413,868 77,698,965 581,413,868

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13 1,016,509,206 1,033,943,008 831,149,160 888,480,141

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 3,536,093,184 3,588,378,733 3,471,101,060 3,529,189,193

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 15 488,639,652 370,043,208 480,958,226 364,943,160

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 1,392,797,611 1,372,672,738 938,209,202 1,023,345,737 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 17 9,028,246,822 6,995,795,275 8,775,677,084 6,789,804,499 

รวมสินทรัพย์ 355,848,524,921 300,603,602,556 350,377,488,632 296,307,015,229

งบแสดง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18 185,100,505,109 177,400,677,986 185,215,037,339 177,702,506,611

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงนิสุทธิ 19 44,533,942,327 15,648,105,797 44,533,942,327 15,648,105,797

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 378,991,448 254,663,261 378,991,448 254,663,261

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนด 
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 20 35,512,717,532 23,103,810,514 35,512,717,532 23,103,810,514

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิน 7 24,318,002,735 19,965,010,587 24,318,002,735 19,965,010,587

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 21 18,968,347,710 19,933,103,726 16,968,347,710 17,933,103,726

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 77,698,965 581,413,868 77,698,965 581,413,868

ประมาณการหน้ีสิน 22 1,987,605,895 1,946,444,925 1,892,940,783 1,855,519,989

หนี้สินอื่น 23 8,048,887,299 8,718,523,191 7,099,432,111 7,938,994,106

รวมหน้ีสิน 318,926,699,020 267,551,753,855 315,997,110,950 264,983,128,459

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874

หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 15,140,113,804 15,140,113,804

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874

หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 15,140,113,804 15,140,113,804
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หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 10,145,965,854 8,465,413,222 10,145,965,854 8,465,413,222

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

25 
1,400,797,437 1,534,848,299 1,422,487,528 1,558,840,917

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลง
ส่วนได้เสียของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) - -

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตาม
กฎหมาย

26 
403,600,000 398,680,000 403,600,000 398,680,000

ยังไม่ได้จัดสรร 7,603,085,487 7,555,547,127 4,997,193,426 5,760,838,827

รวมส่วนของเจ้าของ 36,921,825,901 33,051,848,701 34,380,377,682 31,323,886,770

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 355,848,524,921 300,603,602,556 350,377,488,632 296,307,015,229

งบแสดง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 142



งบแสดง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายได้ดอกเบี้ย 30 15,309,544,755 14,557,766,606 12,341,600,425 11,913,199,518

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 31 (4,562,807,958) (4,355,322,725) (4,515,325,072) (4,325,189,459)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,746,736,797 10,202,443,881 7,826,275,353 7,588,010,059

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,109,980,514 2,140,296,232 1,376,649,113 1,471,420,808

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (302,056,447) (195,842,620) (289,520,012) (223,841,719)

รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ 32 1,807,924,067 1,944,453,612 1,087,129,101 1,247,579,089

ก�าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 1,054,168,202 2,238,222,821 1,054,168,202 2,238,222,821

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทาง
การเงินที่ก�าหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 34 ( 759,750,530) (1,733,886,254) ( 759,750,530) (1,733,886,254)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 35 19,508,137 107,353,927 19,508,137 490,748,334

ก�าไรสุทธจิากการขายสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ 10 226,351,923 - - -

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 36 441,558,380 396,161,195 261,325,479 233,222,081

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 13,536,496,976 13,154,749,182 9,488,655,742 10,063,896,130

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 4,533,126,703 4,068,397,712 3,892,655,897 3,444,686,567 

ค่าตอบแทนกรรมการ 13,467,200 12,792,000 13,131,200 12,456,000

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ์ 1,155,447,852 1,060,266,367 1,017,873,890 929,630,735

ค่าภาษีอากร 413,013,666 420,692,273 386,886,044 397,448,867

อื่นๆ 2,230,852,622 2,050,806,859 1,229,294,759 1,334,179,030

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 8,345,908,043 7,612,955,211 6,539,841,790 6,118,401,199

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการด้อยค่า 37 4,919,382,923 5,053,034,607 3,686,327,220 3,944,113,706

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 271,206,010 488,759,364 ( 737,513,268) 1,381,225

ภาษีเงินได้ 38 (264,304,590) (103,861,136) (66,769,073) 70,008,975

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 6,901,420 384,898,228 (804,282,341) 71,390,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

(ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง

(ขาดทุน) ก�าไรจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (274,248,938) 467,099,324 (274,248,938) 467,099,324

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (4,697,307) (30,696,516) (4,697,307) (30,696,516)

ก�าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์ ส�าหรับการป้องกัน
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 136,503,546 62,042,015 136,503,546 62,042,015

ภาษีเงินได้ที่เก่ียวกับรายการที่จะ
ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง (4,364,720) (105,828,268) (4,364,720) (105,828,268)

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง (146,807,419) 392,616,555 (146,807,419) 392,616,555

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 72,891,871 79,271,973 70,013,711 82,635,079

ภาษีเงินได้ที่เก่ียวกับรายการที่จะ
ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (14,578,374) (15,854,394) (14,002,741) (16,527,016)

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 58,313,497 63,417,579 56,010,970 66,108,063

รวม (ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น (88,493,922) 456,034,134 (90,796,449) 458,724,618

(ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (81,592,502) 840,932,362 (895,078,790) 530,114,818

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 144



งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 6,901,420 384,898,228 (804,282,341) 71,390,200

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

6,901,420 384,898,228 (804,282,341) 71,390,200

การแบ่งปัน (ขาดทุน) 
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (81,592,502) 840,932,362 (895,078,790) 530,114,818

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

- - - -

(81,592,502) 840,932,362 (895,078,790) 530,114,818

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส�าหรับ
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร 40

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน
(บาทต่อหุ้น) 0.00 0.01 (0.03) 0.00

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉล่ีย
ถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 31,188,634,435 28,233,684,776 31,188,634,435 28,233,684,776
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งบกระแส

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 271,206,010 488,759,364 ( 737,513,268) 1,381,225

รายการปรับกระทบก�าไรก่อน
ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 373,493,966 367,291,254 352,142,154 344,091,704

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 37 4,919,382,923 5,053,034,607 3,686,327,220 3,944,113,706

ส�ารอง (กลับรายการ) ส�าหรับ
รายการนอกงบดุล 72,742,078 (42,701,555) 72,742,078 (42,701,555)

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 38,448,440 35,251,070 38,448,440 35,251,070

ส�ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 85,994,884 207,888,248 79,376,548 197,903,657

ขาดทุนจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย 47,039,986 47,970,983 1,487,569 20,391,212

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 1,067,203 3,476,616 1,067,203 3,476,616

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (383,394,408)

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และตราสาร
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง 1,075,237,437 (3,015,423,032) 1,075,237,437 (3,015,423,032)

ขาดทนุ (ก�าไร) จากทรพัย์สินรอการขาย 518,951,662 380,078,551 (139,608,478) ( 72,996,501)

ก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุน (315,036,490) (135,317,715) (315,036,490) (135,317,715)

ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายเงินลงทุน 113,050,652 (366,098,877) 113,050,652 (366,098,877)

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
อาคารและอุปกรณ์ (20,391,900) (36,746,849) (10,877,744) (34,334,525)

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่าย
อาคารและอุปกรณ์ 1,318,506 13,044,307 1,169,021 12,487,613

ขาดทนุจากการตดัจ�าหน่ายสิทธิการเช่า 8,845,503 41,603,154 8,845,503 41,454,421

ขาดทุนจากการขายลูกหน้ี
ด้อยคุณภาพ 4,731,329 162,476,024 4,731,329 162,476,024

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทาง
การเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม 34 759,750,530 1,733,886,254 759,750,530 1,733,886,254

ดอกเบี้ยรับ 30 (15,309,544,755) (14,557,766,606) (12,341,600,425) (11,913,199,518)

เงินปันผลรับ 36 (10,508,869) (13,869,440) (10,508,869) (13,869,440)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 31 4,562,807,958 4,355,322,725 4,515,325,072 4,325,189,459
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งบกระแส

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบกระแส

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
และหน้ีสินด�าเนินงาน (2,801,412,947) (5,277,840,917) (2,845,444,518) (5,155,232,610)

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

   รายการระหว่างธนาคาร
     และตลาดเงิน 11,389,079,000 (9,638,709,217) 11,426,897,185 (9,634,584,045)

   เงินลงทุนเพื่อค้า (13,414,065,599) (2,196,019,258) (13,414,065,599) (2,196,019,258)

   เงินให้สินเชื่อ (20,557,198,292) (10,508,908,673) (15,914,378,341) (5,314,731,312)

   ทรัพย์สินรอการขาย 1,448,879,618 1,344,666,908 222,507,346 409,785,779

   สินทรัพย์อื่น (1,953,057,331) 659,376,394 (1,869,281,141) 662,550,529

หน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เงินรับฝาก 7,699,827,123 (6,262,646,720) 7,512,530,728 (6,174,959,438)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 28,885,836,529 4,052,777,386 28,885,836,529 4,052,777,386

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 124,328,187 4,571,090 124,328,187 4,571,090

เงินกู้ยืมระยะส้ัน (4,202,663,803) (6,046,902,521) (4,202,663,803) (6,046,902,521)

ประมาณการหน้ีสิน (68,700,452) (136,889,495) (68,700,452) (136,889,494)

หนี้สินอื่น ( 709,161,767) 1,237,412,652 (966,619,308) 1,094,180,591

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด�าเนินงาน 5,841,690,266 (32,769,112,371) 8,890,946,813 (28,435,453,303)

   ดอกเบี้ยรับ 13,660,637,349 13,450,792,981 10,688,917,455 10,804,211,696

   ดอกเบี้ยจ่าย (5,144,814,563) (4,821,676,381) (5,146,131,186) (4,830,582,525)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (424,746,068) (333,270,211) ( 71,039,791) (62,402,645)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�าเนินงาน 13,932,766,984 (24,473,265,982) 14,362,693,291 (22,524,226,777)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือ
หลักทรัพย์เผ่ือขาย (32,583,604,603) (14,520,484,708) (32,583,604,603) (14,520,484,708)

เงินสดรับจากการจ�าหน่าย
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 4,208,825,541 24,559,533,593 4,208,825,541 24,559,533,593

เงินสดรับจากการไถ่ถอน
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 51,200,000 60,000,000 51,200,000 60,000,000

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ี
ที่จะถือจนครบก�าหนด (12,462,512,179) (503,847,389) (12,462,512,179) (503,847,389)

เงินสดรับจากการจ�าหน่าย
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 480,340 - 480,340

เงินสดรับจากการไถ่ถอน
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด 5,905,850,000 4,305,000,000 5,905,850,000 4,305,000,000

เงินสดรับจากการช�าระหน้ี
เงินลงทุนในลูกหน้ี 795,015 2,482,988 795,015 2,482,988

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงนิลงทุน
ในบริษัทย่อย 9 - - (500,000,000) -

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนทั่วไป ( 726,500) ( 792,307) ( 726,500) ( 792,307)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ทั่วไป 6,752,752 - 6,752,752 -

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 14,990,000 22,710,000 14,990,000 22,710,000

เงินสดจ่ายจากการซ้ืออาคาร
  และอุปกรณ์ (161,435,893) (178,507,407) (134,988,728) (158,616,076)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 16,085,199 39,159,489 6,268,162 36,697,603

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (280,289,448) (173,301,907) (276,548,473) (171,322,945)

เงินปันผลรับ 10,508,869 13,869,440 10,508,869 13,869,440

ดอกเบี้ยรับ 1,693,447,001 1,487,963,769 1,693,447,001 1,487,963,769

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก
กิจกรรมลงทุน (33,580,114,246) 15,114,265,901 (34,059,743,143) 15,133,674,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 152 ถึง 279   
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 150



งบกระแส
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งบกระแส
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หน่วย:บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย (48,800,000) (31,820,274) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,951,569,703 5,505,495,928 3,951,569,703 5,505,495,928

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - 2,000,000,000 - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ 3,150,852,900 - 3,150,852,900 -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ - (3,000,000,000) - (3,000,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝง 9,910,595,732 9,467,646,107 9,910,595,732 9,467,646,107

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (10,000,000) (9,028,000,000) (10,000,000) (9,028,000,000)

เงินสดรับจากการออก
ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 3,212,022,495 4,184,682,754 3,212,022,495 4,184,682,754

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอ
นตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง (356,500,000) (57,000,000) (356,500,000) (57,000,000)

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 19,809,740,830 9,041,004,515 19,858,540,830 7,072,824,789

ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (4,493,892) (29,432,276) (4,493,892) (29,432,276)

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 157,899,676 (347,427,842) 156,997,086 (347,159,956)

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันปลายปี 1,749,088,327 1,591,188,651 1,745,984,495 1,588,987,409

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่มิใช่เงินสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึง
ก�าหนดช�าระเงิน 294,250 22,735,861 294,250 22,735,861

รับโอนทรัพย์สินรอการขายจาก
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 22,455,456 38,817,769 22,455,456 38,817,769

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (274,248,938) (467,099,324) (274,248,938) (467,099,324)

ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลด
อัตราดอกเบี้ย 111,472,079 236,842,411 111,472,079 236,842,411
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงจัดต้ังขึน้ในประเทศไทย และเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ต้ังแต่วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที่อยู่ตาม
ท่ีได้จดทะเบียนดังน้ี

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกรวมธนาคาร
และบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศมาเลเซียเป็น
บริษัทใหญ่ และมีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�าเนินธุรกิจหลักทางด้าน
ธุรกิจให้เช่าซื้อ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง และธุรกิจติดตามหนี้

ธนาคารได้รับมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง  
สปป.ลาว) เพื่อใช้ในการจัดต้ังธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ (สาขาเวียงจันทน์) ในวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
และได้เปิดด�าเนินการสาขาเวียงจันทน์ในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีท่ีส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปน้ี

 2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย 
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราช 
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการ 
ในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ 
งบกระแสเงินสด) ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2558  
เรื่อง “การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงิน” ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวมได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในล�าดับต่อไป
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การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ 
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ธนาคารได้จัดท�างบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี 
การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นใน 
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการมีดังต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12
  (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
ในหนี้สินของกิจการท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินท้ังท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณีมีสินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจ�านวนต�่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปน้ี

 • กรณีสินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต�่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์น้ัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า 
มีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเกิดขึ้น

 • ในการประมาณการก�าไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มกิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่า 
ท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้ 

 • ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจ�ากัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของก�าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่ก�าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องน�าไป
ประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเป็นประเภทเดียวกันเท่าน้ัน

 • ในการประมาณก�าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ�านวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว 
ท่ีใช้หักภาษีน้ัน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก�าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ผู้บริหารได้น�ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาปฏิบัติใช้และไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ ยกเว้น
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยัง
ไม่มีผลบังคับใช้

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้น�ามาตรฐานท่ี
ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ 
การตีความมาตรฐานบัญชีดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 
 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอน 
ไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้น�ามาใช้แทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใช้อยู่เดิม

การรับรู้รายได้ต้องปฏิบัติตามหลักการส�าคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี

 1) ระบุสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า
 2) ระบุแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
 3) ก�าหนดราคาของรายการในสัญญา
 4) ปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ภาระท่ีต้องปฏิบัติ และ
 5) รับรู้รายได้ขณะที่กิจการเสร็จส้ินการปฏิบัติตามแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่
 • สินค้าหรือบริการท่ีแตกต่างกันแต่น�ามาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรือการให้ส่วนลด 

ภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปันส่วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสินค้าหรือบริการ

 • รายได้อาจจะต้องถูกรับรู้เร็วขึ้นกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน หากส่ิงตอบแทนมีความผันแปรด้วยเหตุผล
บางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนียมท่ีก�าหนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าสิทธิ ความส�าเร็จของ
ผลงาน เป็นต้น) - จ�านวนเงินขั้นต�่าของส่ิงตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรับรู้รายได้หากไม่ได้มีความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญที่จะกลับ
รายการ

 • จุดท่ีรับรู้รายได้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันส้ินสุด
สัญญาอาจจะต้องเปล่ียนเป็นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรือในกรณีตรงกันข้าม
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 • มีข้อก�าหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ 
และสัญญาฝากขาย

 • เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึ้น 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับน้ีประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้เป็นครั้งแรก

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 
 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 22

เรื่อง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับ
• การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช�าระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่น�าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือ

เงื่อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช�าระด้วยเงินสด ณ วันที่วัด
มูลค่า แต่ต้องน�ามาปรับปรุงจ�านวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ�านวนท่ีวัดมูลค่าของหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว

• เม่ือกิจการต้องหักจ�านวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานที่เก่ียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และน�าส่งภาษี 
ท่ีหักไว้ดังกล่าวซึ่งโดยปกติเป็นเงินสด กิจการต้องจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช�าระ
ด้วยตราสารทุนท้ังหมด เสมือนว่าไม่มีลักษณะของการช�าระด้วยยอดสุทธิ

• การบัญชีส�าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนการจัดประเภทจากการจ่ายช�าระด้วย
เงินสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 ได้ให้หลักเกณฑ์ว่าควรใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันใดมา
ใช้ส�าหรับการรับรู้มูลค่าเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่เก่ียวข้องกับการจ่ายช�าระหรือรับช�าระ 
ส่ิงตอบแทนล่วงหน้าท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยก�าหนดให้ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่เป็น
ตัวเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น รายได้รับล่วงหน้า ท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับช�าระส่ิงตอบแทน
ล่วงหน้าน้ัน กรณีท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดการรับรู้สินทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นตัวเงินหรือหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินในแต่ละงวดของการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหน้า

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
ต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน�ามาใช้ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้เฉพาะส�าหรับรอบระยะเวลาท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 16 

เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
 ในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 19

เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน�ามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร

   และสถาบันการเงินท่ีคล้ายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ

   เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับน้ีใช้กับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมของผู้ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็นสินทรัพย์
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ผลก�าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง 
และสถานการณ์ที่ท�าให้สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินต้องหักกลบกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความมีนัยส�าคัญของเครื่องมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผล
การด�าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานและ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมท้ังแนวทางการบริหารความเส่ียงดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่า  
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค�านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และ 
การบัญชีป้องกันความเส่ียง ดังต่อไปนี้

• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ
ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
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• หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยกเว้นหน้ีสินทางการเงินท่ีต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนเม่ือเข้าเงื่อนไขที่
ก�าหนด

• ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

 • ข้อก�าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส�าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ สินทรัพย์ทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค�้าประกัน
ทางการเงิน โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพ
เครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะก�าหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการค�านวณวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเว้นส�าหรับลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส�าคัญ และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใช้
วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่า

• การบัญชีป้องกันความเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
กิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงน้ันๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน 
(หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงภายใต้การ
บัญชีป้องกันความเส่ียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่าง
ประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีที่เก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเก่ียวกับเครื่องมือ
ป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายใน
กลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่เท่าน้ัน และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของ
เจ้าของไปยังก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับทั้งเครื่องมือป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนให้ข้อก�าหนด
ทางบัญชีส�าหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพื่อช�าระหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดหรือบางส่วน กิจการต้องวัด
มูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดหรือบางส่วนเม่ือ
เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน 
(หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ท่ีช�าระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับเหล่านี ้
มาใช้เป็นครั้งแรก

 2.3 การรับรู้รายได้

 (ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มกิจการจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช�าระดอกเบ้ีย 
เกินกว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการช�าระหน้ีจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน 
และกลุ่มกิจการยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมท่ีค้างช�าระดังกล่าวท่ีกลุ่มกิจการบันทึกบัญชี
เป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ ์
คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหน้ีได้ช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
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กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อท่ีกล่าว
ข้างต้น ยกเว้นหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้าง 
หน้ีใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามเดือนหรือสามงวดการช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

 (ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของเงินลงทุน  
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท�าให้ธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่าย

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้โดยวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงส�าหรับลูกหน้ีรายท่ีมีการจ่ายช�าระในระหว่างปี 
ท้ังน้ีอัตราผลตอบแทนค�านวณบนพื้นฐานข้อสมมติฐานเก่ียวกับจ�านวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่าน้ี 
ในอนาคต ข้อสมมติฐานเหล่าน้ีเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจถูกกระทบและเปล่ียนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ท่ีไม่
อาจทราบล่วงหน้า

 (ค) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจ่ายช�าระเงิน

 (ง) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได ้
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว

 (จ) รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ
บริษัทย่อยค�านวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

 (ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 (ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

 (ข) ค่านายหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซ้ือ
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง

 (ค) ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 2.5 เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 
4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า  2. เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก�าหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ  4. เงินลงทุนท่ัวไป 
การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน 
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 
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 (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนท่ีลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาส้ันไม่เกิน  
3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะส้ัน 

 (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก�าหนดเวลาและผู้บริหารต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบ
ก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง 
ไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น

 (3) เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะส้ัน

 (4) เงินลงทุนท่ัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่จ่ายช�าระเงิน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดท�ารายการ 
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้รวมอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  
รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว ้
ในส่วนของเจ้าของ เม่ือมีการขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปจะ 
รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดงเป็นรายการก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนค�านวณ
ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

• มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาดจะค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดท้ายของตราสารหน้ีน้ัน  
ณ ส้ินวันท�าการสุดท้ายของปีตามที่ได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี
ชนิดอื่น ค�านวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ท่ีปราศจากความเส่ียงปรับด้วยอัตราความเส่ียงที่เหมาะสม

• มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด ค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดท้ายของตราสารทุนน้ันใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันส้ินวันท�าการสุดท้ายของงวด

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

เงินลงทุนท่ัวไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก (weighted 
average cost) ด้วยราคาตามบัญชีจากจ�านวนท้ังหมดท่ีถือไว้

 2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับซื้อมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับซื้อได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดังกล่าวไปเป็น 
เงินให้สินเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันโอนหรือ ณ วันท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 

กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจาก 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การกันส�ารอง 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 2.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการ 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู้ ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท�าให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 
งบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีกลุ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อย 
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส�าหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหน้ีสินท่ีผู้ซื้อคาดว่า 
จะต้องจ่ายช�าระตามข้อตกลง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ 
ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ  
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ  
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น

ในการรวมธุรกิจท่ีด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อและรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ันในก�าไร
หรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินให้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�าระใน
ภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ 
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อ 
ของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อท่ีผู้ซื้อถือ
อยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยท่ีได้มาเน่ืองจากการซ้ือในราคาต�่ากว่า
มูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�าไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�าไรท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการน้ันมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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 2.8 เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 2.9 เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 (ก) ส�าหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เงินให้สินเชื่อแสดงตามจ�านวนเงินต้นที่ยังค้างช�าระอยู่ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีไว้เผ่ือความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่ได้รับช�าระ
หน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญน้ีจะเพิ่มขึ้นด้วยหน้ีสงสัยจะสูญท่ีส�ารองเพิ่มขึ้นหรือหนี้สูญได้รับช�าระคืน และลดลงด้วยหน้ีสูญท่ี 
ตัดจ�าหน่าย และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร ซึ่งประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายประกอบกับหลัก
เกณฑ์ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง มูลค่า
หลักทรัพย์ค�้าประกันและสถานะในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละราย รวมท้ังความสัมพันธ์ของยอดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อยอด
เงินให้สินเช่ือจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีต่อความสามารถในการช�าระเงินของลูกหน้ี

 (ข) ส�าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากลูกหน้ีตามสัญญาซื้อหักรายได้จากสัญญาเช่าซื้อท่ียังไม่ถือ
เป็นรายได้

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต้ังตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส�าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อท่ีจัดช้ันต�่ากว่ามาตรฐาน จัดช้ันสงสัย และจัดช้ัน
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
จากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ท้ังน้ีอัตราดอกเบ้ียคิดลดและ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ�าหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�าหรับลูกหนี้ชั้นปกติและ
ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหน้ีหลังหักหลักประกัน 

 2.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
กลุ่มกิจการบันทึกรายการการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียท่ีเก่ียวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�าระหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การขาย (ถ้ามี) หรือเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ียค้างช�าระ) แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหน้ี มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลัง
การปรับโครงสร้างหน้ีค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียของเงิน
ให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ (“MLR”) หรืออัตราดอกเบ้ียสินเชื่อบุคคลรายย่อย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วัน
ปรับโครงสร้างหนี้

ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บันทึกเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้และถือเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีท่ีเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกส้ินปี โดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย เงินให้สินเชื่อขั้นต�่าส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ (MLR) หรือ
อัตราดอกเบ้ียสินเชื่อบุคคลรายย่อย (CLR) ของธนาคาร ณ วันส้ินปี
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ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยท่ีบันทึกในบัญชีหลังหักเงินส�ารองท่ีกันไว้แล้ว  
(ถ้ามี) จะรับรู้เป็นขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี

 2.11 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าในขณะท่ีได้สินทรัพย์น้ันมา ในกรณี 
ท่ีมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ท้ังจ�านวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

 2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ท่ีดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยส�านักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ 
ภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ  
รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือต้นทุนน้ันเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถ 
วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดรายการออก ส�าหรับค่าซ่อมแซม 
และบ�ารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น

การตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่ท�าให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ใน 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มน้ันลดลง
กิจการต้องน�าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
สินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบันทึกไปยังก�าไรหรือขาดทุนในแต่ละป ี
ผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเส่ือมราคาที่ค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก�าไรสะสม

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อื่นค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) 
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี

อาคาร 40 ปี
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้ 
เหมาะสม

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)

ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับ
จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีมีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังก�าไรสะสม
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 2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 (ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

ต้นทุนท่ีใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพัฒนา 
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตามข้อก�าหนดทุกข้อดังนี้

• มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีกิจการจะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้

• ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน�ามาใช้ประโยชน์หรือขาย

• กิจการมีความสามารถท่ีจะน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย

• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอท่ีจะน�ามาใช้เพื่อท�าให้การพัฒนา
เสร็จส้ินสมบูรณ์ และน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือน�ามาขายได้

• กิจการมีความสามารถท่ีจะวัดมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา 
ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�างานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในจ�านวนเงินท่ีเหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

 (ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่ 

 2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า 
เป็นประจ�าทุกปี สินทรัพย์อื่นท่ีมีการตัดจ�าหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญช ี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค ์
ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู ้รายการ 
ขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันส้ินรอบ 
ระยะเวลารายงาน
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 2.15 สิทธิการเช่า
ธนาคารตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อื่นตามอายุสัญญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน

 2.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่าน้ันถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า) 
จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบท้ังหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ 
หน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น 
หน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวด
เป็นอัตราคงท่ีส�าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ท่ีกิจการด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนิน
งานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

 (ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ
หรือวันท่ีตีราคาหากรายการน้ันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็น 
เงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ใน 
ก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ 
อัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้น
จะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

 2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบัญชี
ส�าหรับตราสารอนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการดังนี้

 (ก) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า
กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีมีไว้เพ่ือค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 (ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเส่ียง
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ท่ีมีไว้เพื่อป้องกันความเส่ียงตามลักษณะของความเส่ียงประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี

 (1) การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเส่ียง 
ในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจะถูก
บันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 (2) การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเส่ียง 
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะถูก
รับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีสะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีรายการ 
ท่ีมีการป้องกันความเส่ียงมีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หากการป้องกันความเส่ียงของรายการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ท�าให้เกิดการรบัรู้สนิทรพัย์หรือหนีสิ้นทางการเงนิ ก�าไรหรอืขาดทนุ 
ท่ีเกิดจากการป้องกันความเส่ียงจะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่น�าไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีถูกป้องกันความเส่ียง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการรับรู้ก�าไรหรือ
ขาดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

หากการป้องกันความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ท�าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่สินทรัพย์หรือ 
หน้ีสินทางการเงินในเวลาต่อมาก�าไรและขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกเปล่ียนการจัดประเภทใหม่และรวมอยู่ใน
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของต้นทุนสินทรัพย์

 (3) การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเส่ียง 
กระแสเงินสด

ณ วันเริ่มต้นรายการ กลุ่มกิจการได้จัดท�าเอกสารท่ีระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
และตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเส่ียง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้น 
กลุ่มกิจการได้ท�าการทดสอบความมีประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือ 
กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวดท่ีมีการรายงานงบการเงิน 
อย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43

 2.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely  
related) กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก และประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝง 
ดังกล่าวรวมท้ังรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญช ี
ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ท้ังจ�านวนและรับรู้ก�าไรหรือ
ขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(ข)  หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจ 
และความเส่ียงของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก 
โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

 2.20 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกบัญชีเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 
และจะหยุดรับรู้รายได้เม่ือไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกที่ท�ารายการก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกท่ีท�ารายการจะถูกตัดจ�าหน่ายเป็นรายได้โดย
ใช้วิธีเส้นตรงจนครบก�าหนดหรือส้ินสุด การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท้ังจ�านวน 
โดยแสดงเป็นรายการ ก�าไรขาดทุนสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

 2.21 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรือท้ังหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระท่ังมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานท่ีมีความเป็นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัด
จ�าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ท่ีเก่ียวข้อง

 2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ�าเหน็จพนักงาน

โครงการสมทบเงินท่ีก�าหนดไว้
กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�าหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้รับเงิน
สะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน

โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้
กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการมีการต้ังประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อ 
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ�าเหน็จพนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดยผู้ช�านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit  
ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับ 
ระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตน้ันประมาณการมาจาก 
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอื่น ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู ้
ในส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีท่ีเกิด และได้รวมอยู่ในก�าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน 
ของเจ้าของ/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
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 2.23 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ี 
จัดท�าไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช�าระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�านวนท่ีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
เม่ือคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายน้ันคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพันท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการก�าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ช�าระภาระผูกพันเหล่าน้ัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันท้ังประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่า  

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระ 
ภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา 
และความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก�าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย

 2.24 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญของธนาคารสามารถก�าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุน 
ส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของ 
โดยน�าไปหักจากส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

 2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับรายการที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทย่อยของธนาคารได้ด�าเนินงานและเกิดรายได ้
ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน�า 
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซ่ึงข้ึนอยู่กับการตีความ และจะต้ังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ�านวนท่ีคาดว่า
จะต้องจ่ายช�าระแก่หน่วยงานท่ีจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจ�านวนตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือ 
รายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก�าไร 
ทางบัญชีและก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  
ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษี 
ดังกล่าวจะน�าไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มี 
การจ่ายช�าระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน�า 
จ�านวนผลต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ต้ังภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่าง 
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ชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ ์
ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ มีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และท้ังสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งต้ังใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

 2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดตั้งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการบันทึก 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งจ�านวนในวันท่ีให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของ 
หุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB และจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วยจ�านวนหุ้นท่ีให้แก่พนักงาน และจ่ายช�าระให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันใน 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะท�าหน้าท่ีซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวันท่ีโอนหุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงส�ารองดังกล่าวเป็นหน้ีสินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจ�านวนท่ีกันไว้เมื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
กันในประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังส้ินสุดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period)

 2.27 เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายปันผล

 2.28 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�าเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีกลุ่มกิจการด�าเนินการอยู่และน�าเสนอต่อผู้มีอ�านาจ 
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงาน กลุ่มกิจการพิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอ�านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

 3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน

 3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งได้แก่ ความเส่ียงทางการตลาด (รวมถึงความเสี่ยง 
ด้านอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้าน
กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ และ 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน 
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยท่ีสุด 
เท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเส่ียงจากการด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินกลุ่ม
กิจการจะชี้ประเด็นประเมิน และป้องกันความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงาน
ต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือจัดการความเสี่ยงและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน
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ตราต่างประเทศ ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการ
ลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเส่ียง

 3.1.1 ความเส่ียงทางการตลาด
ความเส่ียงทางการตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มกิจการอาจได้รับความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของฐานะ
ท้ังที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  
ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงทางการตลาดท่ีอาจเกิดขึ้น มีการน�าเครื่องมือ  
และ/หรือระบบท่ีช่วยในการวัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปเพื่อช่วยให้การควบคุม
และติดตามความเส่ียงทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่าระดับท่ียอมรับได้
และสามารถด�าเนินการปรับระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมได้ทันท่วงที

 3.1.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
อาจจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงิน 

ด้านการบริหารเงินและการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของ 
กลุ่มกิจการภายใต้เพดานความเส่ียงท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มกิจการ

 3.1.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ท้ังน้ีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย ลักษณะและโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน 
และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการก�าหนดระดับเพดานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อกาธนาคาร 
โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน เพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  
ส่วนการก�าหนดระดับเพดานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

 3.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของ 
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อราย
ได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ
ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญา
ของกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ระบุไว้ได้ตามสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการน�ากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน
เครดิต (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจัดองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการ 
แบ่งแยกหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ท�าหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ ผู้ตรวจสอบและผู้ท่ีดูแลเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ  
Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงท่ีต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า ส�าหรับ 
ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools และส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา  
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SME Rating เพื่อใช้ส�าหรับจัดอันดับความเส่ียงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ส�าหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ท้ังสินเชื่อ
อเนกประสงค์ท่ีไม่มีหลักประกัน (Personal Cash) และท่ีมีหลักประกัน (Mortgage Power) รวมท้ังสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
(Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเส่ียงของผู้กู้

ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อนั้น กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหน้ี โดยค�านึงถึงประเภทของ
วงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงินของลูกหน้ี สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ธนาคารได้จัดต้ัง 
หน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและ 
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ 
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผูกพันนอก
งบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค�้าประกันการกู้ยืม การค�้าประกันอื่น ๆ และสัญญาตราสารอนุพันธ์

 3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงอันเกิดจากการท่ีกลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหน้ีและภาระผูกพันได้เม่ือถึงก�าหนด
เวลา หรือไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ 

สายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ท้ังน้ีการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน ซึ่งสอดส่องและควบคุมความเส่ียงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่อง เช่นการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องข้ันต�่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และ
เพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังน้ี

 (ก) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
กลุ่มกิจการได้พิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อซึ่งเก่ียวพันกับ 
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการท่ีลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการช�าระหน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญน้ัน 
เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินน้ันอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ท่ีท�าให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมีการผิดนัดช�าระหน้ี และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด

 (ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป ซึ่งตัวแปรท่ีใช้ 
ในการค�านวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบ้ีย ข้อมูล 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความผันผวนของตลาด เป็นต้น
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 (ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืน ในการพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวสมเหตุผล

 (ง) ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่า
ลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจาก
ราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังน้ัน การปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

 (จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�าหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ 
กลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

 (ฉ) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงาน
กลุ่มกิจการมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานได้
ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายในอนาคต
ด้วยอัตราคิดลด สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�าปีได้รวมถึงเงินเดือน จ�านวนปี
ท่ีพนักงานท�างานให้ธนาคาร ซึ่งจะได้รับเม่ือส้ินสุดการท�างานและอัตราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

 5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการน้ันเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ 
ซึ่งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ การคืนทุนให้แก่
เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ี

ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนท่ีต้องด�ารงไว้ 
ตามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
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 6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2,869 - 2,869 2,328 - 2,328

ธนาคารพาณิชย์ 375 1,000 1,375 133 7,142 7,275

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 - 8 10 5,000 5,010

สถาบันการเงนิอื่น - 1,426 1,426 - 1,766 1,766

   รวมในประเทศ 3,252 2,426 5,678 2,471 13,908 16,379

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - 7 7 - 6 6

หัก    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (10) (10)

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 3,252 2,433 5,685 2,471 13,904 16,375

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 357 - 357 892 65 957

เงินเยน 6 - 6 28 - 28

เงินยูโร 1 - 1 31 - 31

เงินสกุลอื่น 691 50 741 624 153 777

   รวมต่างประเทศ 1,055 50 1,105 1,575 218 1,793

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 1 1

หัก    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (1) (1)

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,055 50 1,105 1,575 218 1,793

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,307 2,483 6,790 4,046 14,122 18,168

รายงานประจำาปี 2561173



หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2,869 - 2,869 2,328 - 2,328

ธนาคารพาณิชย์ 277 1,000 1,277 67 7,150 7,217

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - - - - 5,000 5,000

สถาบันการเงนิอื่น - 1,426 1,426 - 1,766 1,766

   รวมในประเทศ 3,146 2,426 5,572 2,395 13,916 16,311

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - 7 7 - 6 6

หัก    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (10) (10)

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ 3,146 2,433 5,579 2,395 13,912 16,307

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 357 - 357 892 65 957

เงินเยน 6 - 6 28 - 28

เงินยูโร 1 - 1 31 - 31

เงินสกุลอื่น 691 50 741 624 153 777

   รวมต่างประเทศ 1,055 50 1,105 1,575 218 1,793

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 1 1

หัก    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (1) (1)

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,055 50 1,105 1,575 218 1,793

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,201 2,483 6,684 3,970 14,130 18,100

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 174



 7 ตราสารอนุพันธ์

 7.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 

มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปล่ียน 14,783 15,756 1,671,140 13,418 13,527 1,208,482

อัตราดอกเบี้ย 8,291 6,242 2,229,489 7,325 4,343 1,173,675

อื่นๆ 182 529 33,405 531 639 21,845

   รวม 23,256 22,527 3,934,034 21,274 18,509 2,404,002

สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 94 92

บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกัน 3 4

บุคคลภายนอก 3 4

   รวม 100 100
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 7.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง

 7.2.1 การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ย - - - 4 - 200

   รวม - - - 4 - 200

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารใช้สัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียของต๋ัวแลกเงิน ธนาคารรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเส่ียง และรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเส่ียง (2) (6)

ก�าไรสุทธิของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียง 2 5

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 176



 7.2.2 การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปล่ียน 140 1,767 28,752 - 1,453 19,915

อัตราดอกเบี้ย - 24 2,450 - 3 2,450

   รวม 140 1,791 31,202 - 1,456 22,365

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเชื่อ  ต๋ัวแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Bills of 
Exchange และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียโดย 
ท�ารายการสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปล่ียน และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับ CIMB 
Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 (ค) (ง) (จ) และ (ช))

ระยะเวลาท่ีคาดว่ากระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง (Hedged items) จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ 
ก�าไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 3 
เดือนถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

กระแสเงินสดรับ 42 129 4,806 970

กระแสเงินสดจ่าย (310) (3,538) (9,135) (4,161)

กระแสเงินสดสุทธิ (268) (3,409) (4,329) (3,191)

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

3 เดือนหรือ
น้อยกว่า 

มากกว่า 3 
เดือนถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

กระแสเงินสดรับ 10 29 2,660 -

กระแสเงินสดจ่าย (232) (314) (9,296) (4,187)

กระแสเงินสดสุทธิ (222) (285) (6,636) (4,187)
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 8 เงินลงทุนสุทธิ

 8.1 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน

หน่วย:ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 14,543 9,117

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,221 484

   รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 17,764 9,601

เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,399 -

   รวมเงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 5,399 -

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 42,871 17,118

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,943 3,612

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 60 81

   รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 48,874 20,811

ราคาทุน/ ราคาทุน ราคาทุน/ ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย ตัดจ�าหน่าย

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 19,933 13,163

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 133 422

เงินลงทุนในลูกหน้ี (หมายเหตุ 8.6) 59 76

   รวม 20,125 13,661

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.6) (20) (61)

   รวมตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด 20,105 13,600

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 178



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 255 270

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ 1 9

   รวม 256 279

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (226) (231)

   รวมเงินลงทุนทั่วไป 30 48

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 92,172 44,060

ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ส�าหรับ
รายการเงินลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริหารความเส่ียงของธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า ท้ังนี้เพื่อลดความไม่
สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีเงนิลงทุนท่ีน�าไปวางเป็นหลักประกันตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 41.1
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 8.2 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ครบก�าหนด ครบก�าหนด

1 ปี
1 ปี 

- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี
1 ปี 

- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 5,312 5,312 - - - -

บวก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า - - 87 87 - - - -

เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ - - 5,399 5,399 - - - -

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,156 24,191 7,635 42,982 20 13,859 3,165 17,044

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 512 5,172 303 5,987 439 2,892 256 3,587

   รวม 11,668 29,363 7,938 48,969 459 16,751 3,421 20,631

(หัก) บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (4) (39) (111) (154) 1 121 (22) 100

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1)

   เงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิ 11,663 29,324 7,827 48,814 459 16,872 3,399 20,730

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล และ
   รัฐวิสาหกิจ 4,699 8,571 6,663 19,933 5,679 7,483 1 13,163

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 38 95 - 133 288 134 - 422

   ตราสารหน้ีที่จะถือจน 
      ครบก�าหนด 4,737 8,666 6,663 20,066 5,967 7,617 1 13,585

   รวมตราสารหน้ี 16,400 37,990 19,889 74,279 6,426 24,489 3,400 34,315

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 180



 8.3 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช�าระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสามารถจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงนิ 4 4

   รวม 22 22

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (20) (19)

   เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปสุทธิ 2 3

 8.4 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนต้ังแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช�าระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจ�าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี ้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทั่วไป

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 66 42 81 60

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (24) (18)

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - (3)

   เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 42 60
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 8.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ
การปรับ การปรับ

จ�านวน มูลค่า มูลค่า/ ราคาตาม จ�านวน มูลค่า มูลค่า/ ราคาตาม
บริษัท ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี บริษัท ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี

บริษัทที่มีปัญหาเก่ียวกับ
   การด�ารงอยู่ของกิจการและ/
   หรือมีปัญหาเก่ียวกับฐานะ
   การเงินและผลด�าเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) -

ตราสารหน้ีที่ผิดนัดช�าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

67 43 (43) - 67 43 (43) -

 8.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินลงทุนในลูกหน้ี 59 76

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (20) (61)

   เงินลงทุนในลูกหน้ีสุทธิ 39 15

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 182



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือสามารถสรุปได้ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ประมาณการ ประมาณการ
อัตราผล อัตราผล
ตอบแทน ตอบแทน

จ�านวน เงินต้น ราคาทุน (Yield) จ�านวน เงินต้น ราคาทุน (Yield)
ราย คงค้าง ที่รับซื้อ ร้อยละ ราย คงค้าง ที่รับซื้อ ร้อยละ

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี
   ที่ซ้ือมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0

ยอดคงเหลือเงินลงทุน
   ในลูกหน้ีที่ซ้ือมา ณ วันที่
   ในงบแสดงฐานะการเงิน 37 965 59 1.34 67 1,107 76 1.0

 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน

ประเภท
หลักทรัพย์

พ.ศ. 
2561

พ.ศ. 
2560

พ.ศ. 
2561

พ.ศ. 
2560

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย - ที่รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม

บจ. ซีที คอลล์ ติดตามหน้ี หุ้นสามัญ 100 100 38 38

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
  (เดิมชื่อ บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส)

ให้เช่า/เช่าซ้ือ
รถยนต์

หุ้นสามัญ 100 100 1,703 1,203

บจ. เวิลด์ลีส ให้เช่าซ้ือ
และจ�าหน่าย

รถจักรยานยนต์

หุ้นสามัญ 100 100 467 467

   รวม 2,208 1,708

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 2,208 1,708

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงใน 
บริษัทย่อยท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย 
ท่ีรวมอยู่ในกลุ่มกิจการ

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ากัด”)  
ได้จดทะเบียนการแก้ไขชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ากัด เป็นบริษัท 
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด
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ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 5/2561 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ากัด”) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จ�านวน 3,500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท บริษัทซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 
ร้อยละ 25 ของเงินเพิ่มทุน โดยธนาคารได้ช�าระเงินเพิ่มทุน จ�านวน 500 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท้ังน้ี
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 

 10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 10.1 จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินเบิกเกินบัญชี 5,699 6,108 5,809 6,108

เงินให้กู้ยืม 159,647 145,160 165,702 154,718

ตั๋วเงิน 27,669 31,208 47,310 44,393

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 41,498 35,532 - -

อื่น ๆ 42 50 28 24

   รวมเงินให้สินเชื่อ 234,555 218,058 218,849 205,243

หัก  รายได้รอตัดบัญชี (8,255) ( 7,036) (1) (9)

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 226,300 211,022 218,848 205,234

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ 492 517 502 523

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

      บวกดอกเบ้ียค้างรับ 226,792 211,539 219,350 205,757

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11)
       เงินส�ารองข้ันต�่าตามเกณฑ์ ธปท.- รายสินเชื่อ (5,535) (6,165) (5,407) (5,942)

       เงนิส�ารองส่วนเกิน (5,004) (3,704) (4,295) (3,314)

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี
          (หมายเหตุ 12) (52) (106) (52) (106)

       เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 216,201 201,564 209,596 196,395
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 10.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของลูกหนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 210,620 627 211,247 195,447 644 196,091

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 12,618 989 13,607 11,493 1,370 12,863

เงินสกุลอื่น 240 1,206 1,446 754 1,314 2,068

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 223,478 2,822 226,300 207,694 3,328 211,022

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 203,168 627 203,795 189,659 644 190,303

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 12,618 989 13,607 11,493 1,370 12,863

เงินสกุลอื่น 240 1,206 1,446 754 1,314 2,068

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 216,026 2,822 218,848 201,906 3,328 205,234

 10.3 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,954 - 1 - 1 6,956

อุตสาหกรรมการผลิต
   และการพาณิชย์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 12,431 883 158 27 337 13,836

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,539 1,867 737 64 572 29,779

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 68,257 1,452 607 717 883 71,916

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 28,836 4,036 367 3 2 33,244

อื่น ๆ 13,011 206 63 80 91 13,451

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 203,827 12,571 2,688 2,305 4,909 226,300
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606

อุตสาหกรรมการผลิต
   และการพาณิชย์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 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

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24,231 3,856 325 54 38 28,504

อื่น ๆ 12,873 186 91 95 36 13,281

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 187,942 12,378 3,050 2,895 4,757 211,022

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,954 - 1 - 1 6,956

อุตสาหกรรมการผลิต
   และการพาณิชย์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 12,431 883 158 27 337 13,836

การสาธารณูปโภคและบริการ 26,539 1,867 736 64 572 29,778

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 68,257 1,452 607 717 883 71,916

อื่น ๆ 38,804 206 63 80 91 39,244

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 200,784 8,535 2,320 2,302 4,907 218,848

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 186



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 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

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
   จากรายได้รอตัดบัญชี 186,427 8,522 2,725 2,841 4,719 205,234

 10.4 จ�าแนกตามประเภทการจัดช้ัน

กลุ่มกิจการสามารถจ�าแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดค้างช�าระได้ดังต่อไปน้ี

 (ก) ลูกหน้ีและเงินให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)  

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)  

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

เงินส�ารองข้ันต�่า
  ตามเกณฑ์ ธปท.

  - จัดชั้นปกติ 204,271 77,281 1 769 188,370 69,880 1 695

  - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,614 2,896 2 57 12,450 3,598 2 66

  - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 2,693 1,102 100 1,098 3,067 1,669 100 1,666

  - จัดชั้นสงสัย 2,305 1,109 100 1,109 2,895 1,321 100 1,321

  - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 4,909 2,249 100 2,502 4,757 2,407 100 2,417

ส�ารองส่วนเกิน

  - ส�ารองทั่วไป 5,004 3,704

รวม 226,792 84,637 10,539 211,539 78,875 9,869

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี สนส. 5/2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)  

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

เงินให้
สินเชื่อและ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย
จะสูญ(1)  

อัตราข้ันต�่า
ที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

เงินส�ารองข้ันต�่า
  ตามเกณฑ์ ธปท.

  - จัดชั้นปกติ 201,236 97,628 1 975 186,861 87,026 1 868

  - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,578 2,012 2 39 8,594 2,368 2 40

  - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 2,327 788 100 787 2,742 1,389 100 1,389

  - จัดชั้นสงสัย 2,302 1,106 100 1,106 2,841 1,267 100 1,267

  - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 4,907 2,247 100 2,500 4,719 2,368 100 2,378

ส�ารองส่วนเกิน

  - ส�ารองทั่วไป 4,295 3,314

รวม 219,350 103,781 9,702 205,757 94,418 9,256

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี สนส.5/2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและธนาคารมีเงนิให้สินเช่ือผิดนัดช�าระจ�านวน 9,175 ล้านบาท และ 8,803 ล้านบาท 
ตามล�าดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 9,572 ล้านบาท และ 9,154 ล้านบาท ตามล�าดับ) ท่ีระงับการรับรู้ดอกเบ้ีย

 ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย
แยกตามอายุลูกหน้ีท่ีค้างช�าระ โดยนับจากวันท่ีท่ีครบก�าหนดช�าระตามสัญญาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ยอดลูกหน้ี
หลังหักดอกผลเช่าซ้ือ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ไม่ค้างช�าระหรือค้างช�าระไม่เกิน 1 งวด 28,836 24,231 52 54

ค้างช�าระตั้งแต่ 1 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด 4,036 3,856 17 26

ค้างช�าระตั้งแต่ 3 งวดแต่ไม่เกิน 6 งวด 367 325 311 277

ค้างช�าระตั้งแต่ 6 งวดแต่ไม่เกิน 12 งวด 3 54 3 54

ค้างช�าระตั้งแต่ 12 งวด 2 34 2 34

ลูกหน้ีตามค�าพิพากษา - 5 - 5

   รวม 33,244 28,505 385 450

เงินส�ารองส่วนเกิน - - 710 390

   รวม 33,244 28,505 1,095 840

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 188



 10.5 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งค�านวณตามเกณฑ์
ของธปท. ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินต้น)

ธนาคาร 9,529 10,285 9,529 10,285

ธุรกิจอื่น 373 417 - -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าวข้างต้นได้
ถือปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ซึ่งก�าหนดให้เงินให้สินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงสินเชื่อท่ีจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื่อท่ีค้างช�าระที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็นลูกหน้ีปกติ
หรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ ธปท. แล้ว

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการจัดประมูลขายสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะรายท่ีบริษัทออกหนังสือเชิญชวนด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาแบบไม่พึงเปิดเผย ซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
เหล่านี้ ได้ถูกตัดออกจากบัญชีแล้วตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ท�าให้กลุ่มกิจการมีก�าไรสุทธิจากการขายสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพจ�านวน 231 ล้านบาท

 10.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 32,149 ล้านบาท  
(วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 27,665 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงินส�าหรับรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ี
ตามที่ระบุในสัญญา

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2561

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

หน้ีที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นทั้งส้ิน
   ตามสัญญาเช่า 12,961 26,510 1,536 491 41,498

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (3,518) (4,541) ( 76) (119) (8,254)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่า

   ที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 9,443 21,969 1,460 372 33,244

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,095)

ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและ 
   สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 32,149
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

หน้ีที่ไม่ก่อ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นทั้งส้ิน

   ตามสัญญาเช่า 11,249 22,804 916 563 35,532

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (2,960) (3,883) (39) (145) ( 7,027)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่า

   ที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 8,289 18,921 877 418 28,505

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (840)

ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและ 

   สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 27,665

 10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ี 
ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ

จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2561 4,148 3,404

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างปี

   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 247 82

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ

จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2560 4,182 2,925

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างปี

   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,230 2,441
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รายละเอียดของลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ
กับลูกหนี้ทั้งส้ินท่ีมีอยู่ท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

จ�านวนหน้ี จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ ก่อนการปรับ

จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี 247 82 247 82

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 411,545 226,300 160,153 218,848

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

จ�านวนหน้ี จ�านวนหน้ี
ก่อนการปรับ ก่อนการปรับ

จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี 1,230 2,441 1,230 2,441

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 402,277 211,022 173,731 205,234

รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แยกตาม 
รูปแบบการปรับแบบการปรับโครงสร้างหน้ีดังต่อไปน้ี 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ก่อนปรับ มูลค่า หลังปรับ
วิธีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี ยุติธรรม โครงสร้างหน้ี

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช�าระหน้ี 247 82 - 82

   รวม 247 82 - 82

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ก่อนปรับ มูลค่า หลังปรับ
วิธีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี ยุติธรรม โครงสร้างหน้ี

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช�าระหน้ี 1,230 2,441 - 2,441

   รวม 1,230 2,441 - 2,441
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ลูกหน้ีท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวข้างต้นสามารถจ�าแนกระยะเวลาการผ่อนช�าระตามสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ีได้ดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ภาระหน้ี ภาระหน้ี
ช่วงระยะเวลาการผ่อนช�าระตาม ก่อนปรับ หลังปรับ ก่อนปรับ หลังปรับ
   สัญญาการปรับโครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี จ�านวนราย โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี

ไม่เกิน 5 ปี 90 12 12 218 674 674

5 - 10 ปี 142 40 40 525 745 745

10 - 15 ปี 3 6 6 60 97 97

เกินกว่า 15 ปี 12 24 24 427 925 925

   รวม 247 82 82 1,230 2,441 2,441

ข้อมูลส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวข้องกับลูกหน้ีท่ีผ่านการปรับโครงสร้างหน้ีแล้ว
มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ดอกเบี้ยรับ 317 358

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแล้วทั้งส้ินสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

จ�านวนราย (ราย) 4,368 5,323

ภาระหน้ีคงค้าง (ล้านบาท) 2,679 4,681

กรณีปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช�าระหน้ี กลุ่มกิจการได้ค�านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
โดยการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเกิดจากการปรับมูลค่าหน้ี (PV Loss) คิดเป็น
จ�านวนเงินประมาณ 52 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 106 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มกิจการได้ต้ังค่าเผ่ือการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีไว้แล้ว 
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 11 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง

ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 125 - (6) 69 4,089 678 4,955

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
         จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (557) (80) (1,755) (11) (2,403)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อ
        ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
        จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (18) (18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 769 57 1,098 1,109 2,502 5,004 10,539

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 53 ( 7) 208 276 4,629 (111) 5,048

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
         จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 8 8

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 351 351

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (456) (2) (1,837) (17) (2,312)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อ
        ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
        จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (69) (69)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 158 8 (594) 41 3,750 358 3,721

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
         จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (3) - (1,379) (11) (1,393)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อ
        ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
        จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (18) (18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ชั้นกล่าวถึง ชั้นต�่ากว่า ชั้นสงสัย  ส�ารอง
ชั้นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667

บวก เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 74 (3) (331) 263 4,437 (501) 3,939

 โอนมาจากค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
         จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 8 8

 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 351 351

หัก หน้ีสูญตัดบัญชี - - (4) (1) (1,668) (17) (1,690)

 ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อ
        ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950)

 โอนไปค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
        จากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (69) (69)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256
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 12 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 106 45

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีที่โอนมาจากบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 18 69

หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีที่โอนไปบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ( 72) (8)

ยอดคงเหลือปลายปี 52 106

รายการตัดจ�าหน่ายและ/หรือการปรับบัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีจะปรับปรุงโอนผ่านบัญชี 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขายได้แก่ ทรัพย์สินท่ีได้มาจากลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีหรือจากการประมูลซื้อจากการ 
ขายทอดตลาดของสินทรัพย์ท่ีลูกหน้ีได้จ�านองไว้ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากการควบรวมกิจการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2561

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหน้ี

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 803 7 (39) 771

   สังหาริมทรัพย์ 229 1,971 (1,885) 315

รวม 1,032 1,978 (1,924) 1,086

อื่นๆ 155 22 (48) 129

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,187 2,000 (1,972) 1,215

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (153) ( 731) 686 (198)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,034 1,269 (1,286) 1,017
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหน้ี

   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  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (257) (553) 657 (153)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,285 1,480 (1,731) 1,034

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2561

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหน้ี

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 803 7 (39) 771

รวม 803 7 (39) 771

อื่นๆ 155 22 (48) 129

รวมทรัพย์สินรอการขาย 958 29 (87) 900

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า ( 70) (1) 2 (69)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 888 28 (85) 831
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 1 
มกราคม

วันที่ 31 
ธันวาคม

พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหน้ี

   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  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (200) (21) 151 ( 70)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,196 541 (849) 888

ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมิน 
หรือทบทวนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจ�าทุกปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
อย่างไรก็ตามราคาท่ีจะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากน้ัน ธนาคาร
มีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สินรอการขายท่ีก�าหนดโดย ธปท. ท้ังน้ี หากธนาคารไม่สามารถ
จ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ธนาคารจะต้องกันส�ารองเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด
ของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สิน 
รอการขายในปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 2561197
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 15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
อายุการ 1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

ตัดจ�าหน่าย พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2561

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 155 257 (245) ( 7) - 160

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 215 26 177 (2) (87) 329

   รวม 370 283 (68) (9) (87) 489

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - -

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 370 489

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่
อายุการ 1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

ตัดจ�าหน่าย พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

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  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - -

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 368 370

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
อายุการ 1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

ตัดจ�าหน่าย พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2561

รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง

   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา - 155 256 (245) (7) - 159

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 210 22 176 (2) (84) 322

   รวม 365 278 (69) (9) (84) 481

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - -

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 365 481

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 202



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ ณ วันที่
อายุการ 1 มกราคม โอนเข้า/ จ�าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม

ตัดจ�าหน่าย พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น (ออก) ตัดจ�าหน่าย จ�าหน่าย พ.ศ. 2560

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  ค่าเผ่ือการด้อยค่า - -

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 363 365

 16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ณ วันต้นปี 1,373 1,289 1,023 1,076

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 39 205 (67) 70

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (19) (121) (18) (123)

ณ วันปลายปี 1,393 1,373 938 1,023

รายงานประจำาปี 2561203



รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

ประมาณ
การ

หนี้สิน
ผล

ขาดทุน

บัญชีพัก
รายได้

ดอกเบี้ย

ค่าเผ่ือ 
การ

ด้อยค่า
ทรัพย์สิน

รอการ
ขาย

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

รายได้รอ
ตัดบัญชีค่า
ธรรมเนียม

แรกเข้า
และค่า

ธรรมเนียม
แรกเข้า

ประกันภัย

ดอกเบี้ย
รับรอ

ตัดบัญชี

ก�าไรจาก
มูลค่า

ยุติธรรม
ของ

เงินลงทุน อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 390 135 146 31 824 48 70 - 174 1,818

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 1 - 2 9 63 (3) - - 24 96

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (15) - - - - - - - (11) (26)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 376 135 148 40 887 45 70 - 187 1,888

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

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

ก�าไรจาก ก�าไรจาก
มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง
ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม ชั่วคราว รวม

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 68 (11) - 57

ภาษี (ลด) เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (23) - 16 ( 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 9 (4) 1 6

ภาษีเพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23 - - 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณ
การ

หนี้สิน

ผล
ขาดทุน

ทางภาษี

บัญชีพัก
รายได้

ดอกเบี้ย

ค่าเผ่ือ 
การ

ด้อยค่า
ทรัพย์สิน

รอการ
ขาย

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัย

จะสูญ

รายได้รอ
ตัดบัญชีค่า
ธรรมเนียม

แรกเข้า
และค่า

ธรรมเนียม
แรกเข้า

ประกันภัย

ดอกเบี้ย
รับรอ

ตัดบัญชี

ก�าไรจาก
มูลค่า

ยุติธรรม
ของ

เงินลงทุน อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 371 135 138 15 656 48 70 - 35 1,468

ลดในก�าไรหรือขาดทุน - - (1) - - (3) - - (6) (10)

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (14) - - - - - - - (11) (25)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 357 135 137 15 656 45 70 - 18 1,433

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

ภาษีลดในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (16) - - - - - - ( 71) (13) (100)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 371 135 138 15 656 48 70 - 35 1,468

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก�าไรจาก ก�าไรจาก
มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง
ของเงินลงทุน สินทรัพย์เพิ่ม ชั่วคราว รวม

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 68 (11) - 57

ภาษี (ลด) เพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (23) - 16 ( 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน 9 (4) 1 6

ภาษีเพิ่มในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23 - - 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ ในกรณีท่ี 
กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ประมาณการหน้ีสิน 81 -

ผลขาดทุนสะสม 722 -

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 244 -

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 160 -

อื่นๆ 86 -

   รวม 1,293 -

 17 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 382 300 382 300

สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 6,053 4,138 6,053 4,138

เงินยืมทดรอง 29 34 29 34

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี 281 256 107 106

ค่านายหน้าค้างรับ 47 77 47 77

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ 229 157 227 156

เงินมัดจ�า 89 85 78 75

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 903 297 897 291

ลูกหน้ีตั๋วสัญญาใช้เงนิ 906 1,577 906 1,577

ลูกหนี้อื่น 1 3 - -

อื่น ๆ 137 101 79 65

รวม 9,057 7,025 8,805 6,819

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (29) (29) (29) (29)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 9,028 6,996 8,776 6,790
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 18 เงินรับฝาก

 18.1 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,168 2,072 2,168 2,074

ออมทรัพย์ 52,810 59,518 52,908 59,802

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 127,269 112,217 127,286 112,233

บัตรเงินฝาก 2,854 3,594 2,853 3,594

รวมเงินรับฝาก 185,101 177,401 185,215 177,703

 18.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของผู้ฝาก

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 180,934 1,599 182,533 174,065 1,537 175,602

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,906 230 2,136 1,253 203 1,456

เงินสกุลอื่น 369 63 432 274 69 343

   รวม 183,209 1,892 185,101 175,592 1,809 177,401

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 181,048 1,599 182,647 174,367 1,537 175,904

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,906 230 2,136 1,253 203 1,456

เงินสกุลอื่น 369 63 432 274 69 343

   รวม 183,323 1,892 185,215 175,894 1,809 177,703
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 19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

เมื่อ
ทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 2 2

ธนาคารพาณิชย์ 177 27,600 27,777 126 2,000 2,126

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 6,546 6,554 8 292 300

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
   หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
   และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 4,988 1,950 6,938 6,987 2,050 9,037

สถาบันการเงนิอื่น 824 304 1,128 1,169 508 1,677

     รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 5,997 36,400 42,397 8,290 4,852 13,142

ต่างประเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 267 659 926 98 1,308 1,406

เงินสกุลอื่น 848 363 1,211 956 144 1,100

     รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,115 1,022 2,137 1,054 1,452 2,506

     รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 7,112 37,422 44,534 9,344 6,304 15,648

 
 20 หน้ีสินทางการเงนิที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หุ้นกู้ 14,703 5,228

ตั๋วแลกเงิน 20,810 17,876

   รวม 35,513 23,104
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สัดส่วนการท�าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

สถาบันการเงิน 54 74

บุคคลภายนอก 46 26

   รวม 100 100

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังน้ี

 • ธนาคารได้ไถ่ถอนต๋ัวแลกเงินก่อนก�าหนด มีอายุ 11 ปี ซึ่งมีอนุพันธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารช�าระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.10 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : อัตราร้อยละ 6.10 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท�า
รายการ callable range accrual swap ท่ีมีเงื่อนไขตรงข้าม (back-to-back) กับ CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็นบริษัทแม่ 

 • ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 - 7 ปี ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคาร 
ช�าระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6.00 - 6.40 ต่อปี หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 
อัตราร้อยละ 6.20 - 6.60 ต่อปี หักด้วยระดับดัชนีอ้างอิง THBFIX 6 month) ช�าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท�า
รายการ interest rate swap กับกิจการอื่นเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย

 • ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ีย THBFIX 6 month ประเภท callable range ac-
crual note ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโดยช�าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 • ธนาคารได้ออกต๋ัวแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝง 
คือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย มีอายุระหว่าง 7 - 23 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 7 - 23 ปี) ธนาคารช�าระ 
ดอกเบ้ียในอัตราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี) ช�าระ
ดอกเบ้ียครั้งเดียว ณ วันครบก�าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ท�ารายการสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย กับกิจการอื่น
เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย
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 21 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ
ต่าง

ประเทศ รวม ในประเทศ
ต่าง

ประเทศ รวม

หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะส้ันครบก�าหนดปี พ.ศ. 2561
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.35 ต่อปี - - - 3,048 - 3,048

หุ้นกู้ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2563
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.44 ต่อปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต    
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,122 3,122 - 3,224 3,224

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,449 4,449 - 4,593 4,593

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,044 3,044 - - -

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1,016 - 1,016 1,104 - 1,104

3,016 10,615 13,631 6,152 7,817 13,969

ต๋ัวแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเม่ือทวงถาม
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.18 ต่อปี - - - 700 - 700

1,800 3,537 5,337 2,500 3,464 5,964

   รวม 4,816 14,152 18,968 8,652 11,281 19,933

หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี (60) - (60) (4,263) - (4,263)

เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 4,756 14,152 18,908 4,389 11,281 15,670
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ในประเทศ
ต่าง

ประเทศ รวม ในประเทศ
ต่าง

ประเทศ รวม

หุ้นกู้ระยะสั้น

หุ้นกู้ระยะส้ันครบก�าหนดปี พ.ศ. 2561
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.35 ต่อปี - - - 3,048 - 3,048

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,122 3,122 - 3,224 3,224

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,449 4,449 - 4,593 4,593

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต
   ครบก�าหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย
   ร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,044 3,044 - - -

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1,016 - 1,016 1,104 - 1,104

1,016 10,615 11,631 4,152 7,817 11,969

ต๋ัวแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง

ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

ตั๋วแลกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตั๋วแลกเงินครบก�าหนดเม่ือทวงถาม
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.18 ต่อปี - - - 700 - 700

1,800 3,537 5,337 2,500 3,464 5,964

   รวม 2,816 14,152 16,968 6,652 11,281 17,933

หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี (60) - (60) (4,263) - (4,263)

เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 2,756 14,152 16,908 2,389 11,281 13,670

 (ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะส้ัน จ�านวน 3,048 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีและช�าระดอกเบ้ีย 
ณ วันครบก�าหนดไถ่ถอน

 (ข) เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ�ากัด) ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ  
1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 3 ปี  
ครบก�าหนด วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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 (ค) เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ 
ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 4,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย  
หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน  
หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือท่ีฝกก. (02) 453/2557 ให้สามารถ
นับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

 (ง) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย  
หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน  
หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือท่ีฝกก. (02) 414/2559 ให้สามารถ
นับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

 (จ) เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย  
หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบก�าหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก�าหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือท่ีฝกก. 221/2561 ให้สามารถนับ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

 (ฉ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง จ�านวน 1,016 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 1,104 
ล้านบาท) ดังน้ี

 • ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change Single Barrier Bullish) จ�านวน 60 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :  
174 ล้านบาท) มีอายุ 6 เดือนนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วันครบก�าหนดอายุ ตามการเคล่ือนไหวของ
ปัจจัยอ้างอิง

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Noted จ�านวน 341 ล้านบาท  
โดยปกติจะมีระยะเวลา 1 เดือนถึง 9 เดือน ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 
เป็นระยะๆจนกว่าจะถึงวันครบก�าหนดเว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเข้าเงื่อนไขท่ีธนาคารต้องยกเลิกสัญญา มิฉะนั้นเมื่อ 
ครบก�าหนดผู้ลงทุนจะต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และราคาตลาดของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันท่ีหมดอายุ

 • ธนาคารออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีอ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จ�านวน 956 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 : 589 ล้านบาท) อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

 (ช) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีต๋ัวแลกเงินอนุพันธ์ท่ีอ้างอิงกับเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการช�าระหน้ี 
ของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ�านวน 5,337 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จ�านวน 
5,264 ล้านบาท) ดังน้ี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 212



 • ธนาคารออก CLN จ�านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จ�านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN 
จะได้รับดอกเบี้ยท้ังหมดในวันท่ีช�าระดอกเบ้ียและจะได้รับจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันท่ีครบก�าหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตาม
ท่ีระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช�าระดอกเบ้ียในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี) ช�าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน

 • ธนาคารออก CLN จ�านวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,537 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จ�านวน  
106 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,464 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8  - 15  ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 8 - 15 ปี) ผู้ถือ 
CLN จะได้รับดอกเบี้ยท้ังหมดในวันท่ีช�าระดอกเบ้ียและจะได้รับจ�านวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบก�าหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช�าระดอกเบ้ียในอัตราระหว่าง 6M LIBOR +  1.6597% ถึง 6M 
LIBOR +  2.3925% ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 6M LIBOR + 1.6743% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช�าระ
ดอกเบี้ยทุกหกเดือน 

 (ซ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีต๋ัวแลกเงินครบก�าหนดเม่ือทวงถาม จ�านวน 700 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
และช�าระดอกเบ้ีย ณ วันไถ่ถอน

 22 ประมาณการหน้ีสิน

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง 58 138 58 138

ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 476 395 476 395

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,427 1,413 1,332 1,322

ประมาณการหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากค่ารือ้ถอน 27 - 27 -

   รวมประมาณการหน้ีสิน 1,988 1,946 1,893 1,855

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินบ�าเหน็จท่ีให้เฉพาะพนักงานท่ีเป็นพนักงานสหธนาคารเดิมท่ีปฏิบัติงานอยู่กับ 
ธนาคารจ�านวน 317 คน (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 357 คน) ซึ่งเป็นภาระผูกพันท่ีไม่ได้จัดต้ังกองทุนรับไว้  
เป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจาก
   ผลประโยชน์ของพนักงาน 1,427 1,413 1,332 1,322

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,427 1,413 1,332 1,322
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การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ยอดยกมาต้นปี 1,413 1,473 1,322 1,396

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 121 125 114 115

ต้นทุนดอกเบี้ย 37 33 35 31

การวัดมูลค่าใหม่ :

(ก�าไร) ขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

    สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ - 14 - 12

    สมมติทางการเงิน - (62) - (56)

    ประสบการณ์ ( 70) (32) ( 70) (39)

หัก  ผลประโยชน์บ�าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี ( 74) (138) (69) (137)

     ยอดคงเหลือส้ินปี 1,427 1,413 1,332 1,322

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 121 125 114 115

ต้นทุนดอกเบี้ย 37 33 35 31

   รวม 158 158 149 146
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สมมติฐานที่ส�าคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการค�านวณ สรุปได้ดังนี้

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560

อัตราคิดลด ร้อยละ 2.75 

อัตราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 75.00
ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00
ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ

(the pre-retirement mortality rate)

อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ พนักงานที่มีสิทธิได้รับ เงินบ�าเหน็จ:ร้อยละ 1.91 
ของ Thai Withdrawal Table 

พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงนิบ�าเหน็จ): ร้อยละ 75 
ของ Thai Withdrawal Table

เกษียณอายุ อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปล่ียนแปลง
ในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้น
ของข้อสมมติ

การลดลง
ของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อัตราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ
0.5

ร้อยละ
0.5

ลดลง
ร้อยละ 

3.24  

ลดลง
ร้อยละ 

4.08

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

4.87 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

4.36

อัตราการเพิม่ข้ึน
  ของเงินเดือนเฉล่ีย

ร้อยละ
1.0

ร้อยละ
1.0

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
10.02 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

9.33

ลดลง 
ร้อยละ 

7.64 

ลดลง 
ร้อยละ 

8.29

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปล่ียนแปลง
ในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้น
ของข้อสมมติ

การลดลง
ของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อัตราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ
0.5

ร้อยละ
0.5

ลดลง
ร้อยละ 

3.10  

ลดลง
ร้อยละ 

3.98

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

4.81 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

4.25

อัตราการเพิม่ข้ึน
  ของเงินเดือนเฉล่ีย

ร้อยละ
1.0

ร้อยละ
1.0

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  

9.85 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

9.13

ลดลง 
ร้อยละ 

7.42 

ลดลง 
ร้อยละ 

8.14
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ 
ดังกล่าวยากท่ีจะเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการค�านวณภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ค�านวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล่ียนแปลงจากปีก่อน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8 ปี  
(วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 8 ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่มีการคิดลด

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 137 336 1,350 1,823

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 91 336 1,384 1,811

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 125 324 1,242 1,691

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 80 325 1,278 1,683
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 23 หน้ีสินอื่น

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ 3,910 4,827 3,910 4,827

เจ้าหน้ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
   และอนุรักษ์พลังงาน 29 50 29 50

หน้ีสินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี 423 576 423 576

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 753 681 746 674

ค่านายหน้ารอตัดจ�าหน่าย 41 90 49 97

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,989 1,702 1,489 1,374

อื่นๆ 904 793 453 341

   รวม 8,049 8,719 7,099 7,939

 24 ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 

  หุ้นสามัญ 30,280 15,140 24,775 12,387

  การออกหุ้นใหม่ 4,542 2,271 5,505 2,753

  ณ วันปลายปี 34,822 17,411 30,280 15,140

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 

  หุ้นสามัญ 30,280 15,140 24,775 12,387

  การออกหุ้นใหม่ 4,542 2,271 5,505 2,753

  ณ วันปลายปี 34,822 17,411 30,280 15,140

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ท่ีคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,271,017,070.50 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
จ�านวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น ซึ่งธนาคารได้มีมติก�าหนดวันประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ในวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2561
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เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ทุนท่ีออกและช�าระแล้วของธนาคารมีจ�านวน 17,411,130,874 บาท และมีหุ้นสามัญ 
34,822,261,748 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 25 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,972 2,029

(ส่วนต�่า) ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (160) 115

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (103) (176)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 4

ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเส่ียง
   ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 82 (54)

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (390) (383)

รวม 1,401 1,535

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,972 2,029

(ส่วนต�่า) ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (160) 115

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ( 76) (146)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 4

ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเส่ียง
   ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 82 (54)

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (396) (389)

รวม 1,422 1,559
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 (ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
ดังกล่าวจะทยอยตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�าไร
สะสมโดยตรง

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 2,029 2,048

หัก  ตัดจ�าหน่าย (57) (19)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,972 2,029

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

 (ข) (ส่วนต�่า) ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหน้ี 88 143

ตราสารทุน 18 33

   รวม 106 176

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ตราสารหน้ี (242) (43)

ตราสารทุน (24) (18)

   รวม (266) (61)

(ส่วนต�่า) ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (160) 115
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 26 ส�ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส�ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ 
ประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
โดยส�ารองดังกล่าวไม่สามารถน�ามาจ่ายเงินปันผลได้

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นทุนส�ารอง 
ตามกฎหมายจ�านวน 3.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ธนาคารได้จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นส�ารอง 
ตามกฎหมายแล้วจ�านวน 0.88 ล้านบาท ธนาคารจึงจัดสรรก�าไรสุทธิ เพิ่มเติมอีกจ�านวน 2.70 ล้านบาท
เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 
เพิ่มเติมจ�านวน 2.20 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีทุนส�ารองตามกฎหมายรวมท้ังส้ิน 403.60 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 : 398.68 ล้านบาท)

 27 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด�ารงเงิน 
กองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย 

อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
เงินกองทุนส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 15,140

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 8,465

เงินส�ารองตามกฎหมาย 404 398

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 7,619 7,181

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
   และส�ารองอื่น ๆ 1,361 1,566

รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1 (2,065) (1,810)

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 34,876 14.09 30,940 12.94

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,244 9,086

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 766 703

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 13,010 5.25 9,789 4.09

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 47,886 19.34 40,729 17.03
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อัตราส่วน อัตราส่วน
เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
เงินกองทุนส�าหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนช�าระแล้ว 17,411 15,140

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 8,465

เงินส�ารองตามกฎหมาย 404 398

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 5,825 5,699

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
   และส�ารองอื่นๆ 1,404 1,608

รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1 (2,393) (1,432)

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 32,797 13.32 29,878 12.47

เงินกองทุนชั้นที่ 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,244 9,086

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 975 880

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 13,219 5.37 9,966 4.16

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 46,016 18.69 39,844 16.63

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ 
มีจ�านวน 46,016 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จ�านวน 39,844 ล้านบาท)

ธนาคารด�ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก่ียวกับการก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก่ียวกับ 
การก�ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III และจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31  
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงเงินกองทุน 
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

 28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ 
CIMB Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข 

ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings 
Berhad และจะออกหุ้นตามขั้นตอนท่ีก�าหนด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างต่อเน่ือง

หากมีการเลิกจ้างพนักงานท่ีไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือท่ียังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงาน 
จะถูกจ�าหน่ายในราคาตลาดส�าหรับหุ้นท่ีออกก่อน พ.ศ. 2557 จะบริจาคให้แก่มูลนิธิ CIMB ในประเทศมาเลเซียในนาม 
ของพนักงาน ในขณะท่ีหุ้นที่ออกในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร ถ้ามี 
การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานท่ีมีหุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงาน
หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีก�าหนดในวันท่ีมีการเลิกจ้างหรือทุพพลภาพหรือตาย
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มูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุ้นทุน ซึ่งถูกซื้อในช่วงเวลาที่ก�าหนดก่อนหน้าเพื่อให้แก่พนักงานท่ีเข้าเงื่อนไขตามแผนการ 
ให้หุ้นทุนเท่ากับ MYR 7.07 ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : MYR 5.21 ต่อหุ้น)

การเปล่ียนแปลง/เคล่ือนไหวของจ�านวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน มีดังน้ี

หน่วย:  พันหน่วย

จ�านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 1,418 1,342

ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี 762 852

ใช้สิทธิระหว่างปี (939) ( 776)

   ยอดคงเหลือปลายปี 1,241 1,418

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารกันส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 
38 ล้านบาท (ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 37 ล้านบาท)

 29 ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

 29.1 ฐานะจ�าแนกตามประเภทธุรกรรม

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 355,446 403 355,849 300,206 398 300,604

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 6,451 339 6,790 17,810 358 18,168

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 23,396 - 23,396 21,278 - 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 92,172 - 92,172 44,060 - 44,060

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
   ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 216,137 64 216,201 201,524 40 201,564

เงินรับฝาก 185,092 9 185,101 177,391 10 177,401

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 44,534 - 44,534 15,648 - 15,648

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - 35,513 23,104 - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 24,318 - 24,318 19,965 - 19,965

ตราสารหน้ีที่ออก
   และเงินกู้ยืม 18,968 - 18,968 19,933 - 19,933
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 349,974 403 350,377 295,909 398 296,307

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 6,345 339 6,684 17,742 358 18,100

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 23,396 - 23,396 21,278 - 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 92,172 - 92,172 44,060 - 44,060

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 2,208 - 2,208 1,708 - 1,708

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี และ
   ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 209,532 64 209,596 196,355 40 196,395

เงินรับฝาก 185,206 9 185,215 177,693 10 177,703

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 44,534 - 44,534 15,648 - 15,648

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - 35,513 23,104 - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 24,318 - 24,318 19,965 - 19,965

ตราสารหน้ีที่ออก
   และเงินกู้ยืม 16,968 - 16,968 17,933 - 17,933

 29.2 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 15,302 8 15,310 14,546 12 14,558

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (4,563) - (4,563) (4,348) ( 7) (4,355)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,739 8 10,747 10,198 5 10,203

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
   บริการสุทธิ 1,808 - 1,808 1,944 - 1,944

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ 981 - 981 1,012 (4) 1,008

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื่น ๆ (8,329) (17) (8,346) ( 7,596) (17) ( 7,613)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  
   และขาดทุนจากการด้อยค่า (4,919) - (4,919) (4,957) (96) (5,053)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ   
   ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 280 (9) 271 601 (112) 489
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 12,334 8 12,342 11,901 12 11,913

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (4,515) - (4,515) (4,317) (8) (4,325)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,819 8 7,827 7,584 4 7,588

รายได้ค่าธรรมเนียมและ   
   บริการสุทธิ 1,087 - 1,087 1,247 - 1,247

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ 574 - 574 1,232 (4) 1,228

ค่าใช้จ่ายจากการ
   ด�าเนินงานอื่น ๆ (6,523) (17) (6,540) (6,101) (17) (6,118)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  
   และขาดทุนจากการด้อยค่า (3,686) - (3,686) (3,848) (96) (3,944)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
   ด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ( 729) (9) ( 738) 114 (113) 1

 30 รายได้ดอกเบี้ย

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 128 165 127 165

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 560 195 560 195

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,104 950 1,104 950

เงินให้สินเชื่อ 9,704 9,878 10,436 10,558

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงนิ 3,699 3,325 - -

อื่นๆ 115 45 115 45

      รายได้ดอกเบี้ย 15,310 14,558 12,342 11,913

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 224



 31 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินรับฝาก 2,341 2,386 2,342 2,388

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 351 219 351 219

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 18 18 18 18

เงินน�าส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
   ระบบสถาบันการเงิน 990 944 990 944

ตราสารหน้ีที่ออก

      - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 568 578 568 578

      - อื่นๆ 193 133 144 133

เงินกู้ยืม - 32 - -

อื่นๆ 102 45 102 45

      ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,563 4,355 4,515 4,325

 32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 82 94 103 108

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม 
   บัตรเดบิตและบัตรเครดิต 43 88 43 88

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 742 873 742 760

รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ 102 108 102 108

รายได้ค่าธรรมเนียมในการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 135 167 135 167

รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหน้ี 193 191 - -

อื่นๆ 813 619 252 240

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,110 2,140 1,377 1,471

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี (152) (53) (155) (96)

ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มจ่าย (30) (36) (30) (36)

ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกัน (88) (67) (88) (67)

อื่นๆ (32) (40) (17) (25)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (302) (196) (290) (224)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,808 1,944 1,087 1,247
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 33 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
   ด้านอัตราแลกเปล่ียน 337 341

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 777 1,635

ตราสารหน้ี (58) 193

ตราสารทุน 7 19

อื่นๆ 5 36

รวม 1,068 2,224

(ขาดทุน) ก�าไรจากการป้องกันความเส่ียง (14) 14

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,054 2,238

 34 ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วยรายการดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

    ตั๋วแลกเงิน (234) (1,310)

    หุ้นกู้ (81) (50)

ดอกเบี้ยจ่าย (445) (374)

รวม ( 760) (1,734)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 226



 35 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก�าไรจากการขาย 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 17 110 17 110

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 1 - 1

เงินลงทุนทั่วไป 4 - 4 -

ก�าไรจากการขายสุทธิ 21 111 21 111

(ขาดทุน) กลับรายการจากการด้อยค่า

     เงินลงทุนทั่วไป (1) (3) (1) (3)

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 383

     (ขาดทุน) กลับรายการจากการด้อยค่าสุทธิ (1) (3) (1) 380

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 20 108 20 491

 36 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก�าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 37 11 34

ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - - 140 73

รายได้จากหน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ 269 216 - -

รายได้รับจากเงินปันผล 11 14 11 14

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประกันภัย 48 48 48 48

รายได้อื่น 94 81 51 64

     รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 442 396 261 233

รายงานประจำาปี 2561227



 37 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (11) 4 (11) 4

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด (25) 1 (25) 1

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 4,955 5,048 3,722 3,939

     รวม 4,919 5,053 3,686 3,944

 38 ภาษีเงินได้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษีส�าหรับปี 303 309 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 303 309 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

(เพิ่ม) ลดในสินทรัพย์ภาษีเงนิได้
   รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16) (96) (211) 10 ( 76)

เพิ่มในหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
   (หมายเหตุ 16) 57 6 57 6

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (39) (205) 67 ( 70)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 264 104 67 ( 70)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 228



ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินที่แตกต่างจากการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
คูณกับภาษีของประเทศท่ีธนาคารต้ังอยู่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 271 489 ( 738) 1

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 54 98 (148) -

ผลกระทบ :

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (30) (9) (30) (86)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 13 24 12 23

การปรับปรุงจากปีก่อน 6 ( 7) 6 ( 7)

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 144 - 144 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 83 - 83 -

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากบริษัทย่อย (6) (2) - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 264 104 67 ( 70)

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
เป็นร้อยละ 97 และร้อยละ 9 ตามล�าดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 21 และร้อยละ 5,068 ตามล�าดับ) 

ภาษีเงินได้ท่ี (เพิ่ม) ลด ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภาษี
ภาษี 

(เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี
ภาษี 

(เพิ่ม) ลด หลังภาษี

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม :

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด 137 (27) 110 62 (12) 50

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 73 (15) 58 80 (17) 63

เงินลงทุนเผ่ือขาย (115) 23 (92) 467 (93) 374

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 95 (19) 76 609 (122) 487

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 303 309

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (39) (205)

264 104

รายงานประจำาปี 2561229



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภาษี
ภาษี 

(เพิ่ม) ลด หลังภาษี ก่อนภาษี
ภาษี 

(เพิ่ม) ลด หลังภาษี

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม :

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด 137 (27) 110 62 (12) 50

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 70 (14) 56 83 (17) 66

เงินลงทุนเผ่ือขาย (115) 23 (92) 467 (93) 374

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 92 (18) 74 612 (122) 490

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 67 ( 70)

67 ( 70)

นอกจากนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 11 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 4 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจาก
ส่วนเกินทุนอื่นไปยังก�าไรสะสม โดยการโอนน้ีเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเส่ือมราคา
จริงและค่าเส่ือมราคาท่ีค�านวณจากราคาทุนเดิมของอาคารและการตีมูลค่าเพิ่มของท่ีดิน

 39 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีธนาคาร 
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด 
และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนประมาณ 125 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ (ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 92 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามล�าดับ)

 40 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นท่ีแสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับงวดด้วยจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีอยู่
ในระหว่างปี (หมายเหตุ 24)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 230



 41 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

41.1  ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกัน

กลุ่มกิจการได้น�าทรัพย์สินของกลุ่มกิจการ เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
ไปวางเป็นหลักประกันในเรื่องดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส�าหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 33,104 -

ส�าหรับการใช้ไฟฟ้า 7 7

     รวม 33,111 7

 41.2 ทรัพย์สินท่ีติดภาระผูกพัน

ธนาคารยังมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจ�ากัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีก�าหนดในสัญญาปรับโครงสร้าง 
หนี้ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ�านวน 319 ล้านบาท (วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�านวน 319 ล้านบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินท่ีติดภาระผูกพันมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ปีที่พ้นก�าหนด จ�านวนบริษัท มูลค่าราคาทุน จ�านวนบริษัท มูลค่าราคาทุน

พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 2 319 2 319

   ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 2 319 2 319

รายงานประจำาปี 2561231



 42 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน

 42.1 ภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันที่มีสาระส�าคัญดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

การรับอาวัลต๋ัวเงิน
   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน 271 - 271 81 - 81

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 9 - 9 9 - 9

   รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ
      ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 280 - 280 90 - 90

ภาระตามต๋ัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ที่ยังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ที่ยังไม่ครบก�าหนด - 239 239 - 299 299

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 41 1,144 1,185 131 1,552 1,683

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ - 702,639 702,639 - 498,047 498,047

- สัญญาขาย - 562,050 562,050 - 478,403 478,403

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซ้ือ - 179,589 179,589 - 146,019 146,019

- สัญญาขาย - 254,306 254,306 - 104,973 104,973

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 877,379 129,383 1,006,762 478,715 74,618 553,333

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 900,499 349,697 1,250,196 514,304 127,587 641,891

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 232



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา
   ต่างประเทศ

- ขายสิทธิที่จะซ้ือ - 10 10 - 61 61

- ขายสิทธิที่จะขาย - 305 305 - 450 450

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 977 977 - 433 433

- ซ้ือสิทธิที่จะขาย - 16 16 - 11 11

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซ้ือ - 20 20 - 128 128

- สัญญาขาย - 20 20 - 127 127

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซ้ือ 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

- สัญญาขาย 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย 8,000 - 8,000 1,500 - 1,500

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน
  ของกองทุน

- สัญญาซ้ือ - 2,106 2,106 - 998 998

- สัญญาขาย - 2,106 2,106 - 998 998

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซ้ือ - - - 308 - 308

- สัญญาขาย - - - 308 - 308

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 18,480 - 18,480 8,450 - 8,450

เงินลงทุน

- สัญญาซ้ือ 509 - 509 460 - 460

- สัญญาขาย 1,058 - 1,058 710 - 710

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถอน 14,004 - 14,004 17,674 - 17,674

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 18,387 2,752 21,139 19,874 5,199 25,073

การค�้าประกันอื่น 10,061 1,142 11,203 9,634 183 9,817

   ภาระผูกพันอื่น 1,851,977 2,194,192 4,046,169 1,055,537 1,445,163 2,500,700

   รวมภาระผูกพัน 1,852,298 2,195,575 4,047,873 1,055,758 1,447,014 2,502,772
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

การรับอาวัลต๋ัวเงิน
   และค�้าประกันการกู้ยืมเงิน :

การรับอาวัลตั๋วเงิน 271 - 271 81 - 81

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,159 - 2,159 2,159 - 2,159

   รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ
      ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน 2,430 - 2,430 2,240 - 2,240

ภาระตามต๋ัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ที่ยังไม่ครบก�าหนด :

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ที่ยังไม่ครบก�าหนด - 239 239 - 299 299

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 41 1,144 1,185 131 1,552 1,683

ภาระผูกพันอื่น :

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ - 702,639 702,639 - 498,047 498,047

- สัญญาขาย - 562,050 562,050 - 478,403 478,403

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
   ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซ้ือ - 179,589 179,589 - 146,019 146,019

- สัญญาขาย - 254,306 254,306 - 104,973 104,973

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 877,379 129,383 1,006,762 478,715 74,618 553,333

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 900,499 349,697 1,250,196 514,304 127,587 641,891

สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา
   ต่างประเทศ

- ขายสิทธิที่จะซ้ือ - 10 10 - 61 61

- ขายสิทธิที่จะขาย - 305 305 - 450 450

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ - 977 977 - 433 433

- ซ้ือสิทธิที่จะขาย - 16 16 - 11 11

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซ้ือ - 20 20 - 128 128

- สัญญาขาย - 20 20 - 127 127

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 234



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซ้ือ 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

- สัญญาขาย 1,800 3,537 5,337 1,800 3,464 5,264

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย 8,000 - 8,000 1,500 - 1,500

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน
  ของกองทุน

- สัญญาซ้ือ - 2,106 2,106 - 998 998

- สัญญาขาย - 2,106 2,106 - 998 998

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซ้ือ - - - 308 - 308

- สัญญาขาย - - - 308 - 308

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 18,480 - 18,480 8,450 - 8,450

เงินลงทุน

- สัญญาซ้ือ 509 - 509 460 - 460

- สัญญาขาย 1,058 - 1,058 710 - 710

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถอน 14,004 - 14,004 17,674 - 17,674

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 18,387 2,752 21,139 19,874 5,199 25,073

การค�้าประกันอื่น 10,061 1,142 11,203 9,634 183 9,817

   ภาระผูกพันอื่น 1,851,977 2,194,192 4,046,169 1,055,537 1,445,163 2,500,700

   รวมภาระผูกพัน 1,854,448 2,195,575 4,050,023 1,057,908 1,447,014 2,504,922
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 42.2 หน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ�าเลย  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเม่ือคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 
สาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ สรุปได้ดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง 191 211

ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วม

   - ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 515 631

   - ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 306 304

   รวม 1,012 1,146

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในจ�านวนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีคดีความท่ีศาลชั้นต้นพิพากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์
ในคดีท่ีธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยโดยตรง และในคดีท่ีธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ�าเลยร่วมเป็นจ�านวนทุนทรัพย์ 482 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 16 ล้านบาท และ 276 ล้านบาท 
ตามล�าดับ) ซึ่งธนาคารได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ�านวนรวม 58 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 : 139 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเชื่อว่า ประมาณการหน้ีสินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนท่ี
อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น 

นอกจากน้ีธนาคารยังได้รับรู้ส�ารองส�าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกับการค�้าประกัน ซึ่งกลุ่มกิจการ 
ถูกฟ้องคดี ในศาลในฐานะจ�าเลยจ�านวน 476 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 395 ล้านบาท)

 42.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่า
มีอายุต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป ท้ังน้ีกลุ่มกิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ่ายภายใน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 3 ปี 261 326 197 231

3 - 5 ปี 25 10 4 5

5 - 10 ปี 3 4 3 4

   รวม 289 340 204 240

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 236



 42.4 ภาระผูกพันอื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพัน เน่ืองจากธนาคารได้เข้าท�าสัญญาติดต้ังและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวโดยสามารถ
สรุปตามสกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สกุลเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท 146 120

ริงกิตมาเลย์เซีย 128 22

เหรียญสหรัฐ 153 2

เหรียญสิงคโปร์ - 11

   รวม 427 155

 43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เก่ียวข้องกัน

กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีถือ
หุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับธนาคาร
และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลเหล่าน้ัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคาร
และบริษัทย่อยค�านึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป 
ตามเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่าน้ัน ซึ่งรายการท่ีมีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บริษัทย่อย

รายได้ :

ดอกเบี้ยรับ - - 733 682

ค่าธรรมเนียมรับ - - 34 28

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 1

ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 3 43

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ - - (1) ( 7)

บริษัทใหญ่

รายได้ :

ดอกเบี้ยรับ 17 14 17 14

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 293 205 293 205

ค่าธรรมเนียมจ่าย 74 62 74 62

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 3 3 3 3

ค่าใช้จ่ายอื่น - 1 - 1

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายได้ :

ค่าธรรมเนียมรับ 383 525 383 525

รายได้อื่น 1 1 1 1

ค่าใช้จ่าย :

ดอกเบี้ยจ่าย 5 18 5 18

ค่าธรรมเนียมจ่าย 12 13 12 13

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ (12) (12) (12) (12)

ค่าใช้จ่ายอื่น - 101 - 101

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 238



ยอดคงค้างของรายการธุรกิจท่ีส�าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน

(สินทรัพย์)
ภาระ

ผูกพัน
สินทรัพย์

อื่น
เงิน

รับฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม

หนี้สิน
อื่น

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

- - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - -

บริษัทหลักทรัพย์ 
  ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 559 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 429 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
   สาทร จ�ากัด - -

-
- 3 621 - - 11

- - - 52 4 1,613 117 - 11

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 13 14 - - - 136 - - -

13 14 - - - 136 - - -
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน

(สินทรัพย์)
ภาระ

ผูกพัน
สินทรัพย์

อื่น
เงิน

รับฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292

- - 361 13 891 - 1,188 3,802 292

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 61 - - 44 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 8 - - -

บริษัทหลักทรัพย์ 
   ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 874 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 261 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
  สาทร จ�ากัด - -

-
- 752 302 - - 18

- - - 61 752 1,445 139 - 18

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - - 8 - - -

29 30 - - - 8 - - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 15 11 - - - 473 - - -

15 11 - - - 473 - - -

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 240



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย

เงิน
ให้สินเชื่อ

คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน

(สินทรัพย์)
ภาระ

ผูกพัน
สินทรัพย์

อื่น
เงิน

รับฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม

หนี้สิน
อื่น

บริษัทย่อยที่ถือหุ้น
  โดยธนาคารโดยตรง

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย 
   ออโต้ จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท
   เซ็นเตอร์ออโต้ ลีส จ�ากัด) 20,535 22,893 - 2,150 1 40 - - 8

บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด 3,142 2,923 - - 1 12 - - -

บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด - - - - - 62 - - -

23,677 25,816 - 2,150 2 114 - - 8

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

- - 370 - 1,298 - 217 6,185 -

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - -

บริษัทหลักทรัพย์
  ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 559 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 429 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
  สาทร จ�ากัด - -

-
- 3 621 - - 11

- - - 52 4 1,613 117 - 11

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 8 8 - - - 133 - - -

8 8 - - - 133 - - -
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

ถัวเฉล่ีย

เงินให้
สินเชื่อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน

(สินทรัพย์)
ภาระ

ผูกพัน
สินทรัพย์

อื่น
เงินรับ

ฝาก

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หนี้สินอื่น

บริษัทย่อยที่ถือหุ้น
  โดยธนาคารโดยตรง

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย
   ออโต้ จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท 
   เซ็นเตอร์ออโต้ ลีส 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 - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292

- - 361 13 891 - 1,188 3,802 292

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 61 - - 44 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 - -

PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 - -

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 8 - - -

บริษัทหลักทรัพย์
  ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
   (ประเทศไทย) จ�ากัด - - - - - 874 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด - - - - - 261 - - -

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
   สาทร จ�ากัด - -

-
- 752 302 - - 18

- - - 61 752 1,445 139 - 18

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - - 8 - - -

29 30 - - - 8 - - -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 13 8 - - - 470 - - -

13 8 - - - 470 - - -

ธนาคารคิดดอกเบ้ียส�าหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในอัตราปกติท่ีคิดกับผู้ฝากท่ัวไป 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 242



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและภาระผูกพัน
อื่นกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

พ.ศ. 2561

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 46,911 87 46,998

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 52,210 935 53,145

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ - 8,111 8,111

- สัญญาขาย - 55 55

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซ้ือ - 11,301 11,301

- สัญญาขาย - 306 306

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาขาย - 20 20

สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

- ขายสิทธิที่จะขาย - 111 111

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย 7,000 - 7,000

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาขาย 1,800 3,537 5,337

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ - 7 7

- สัญญาขาย - 3 3

สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - 3 3

รายงานประจำาปี 2561243



หน่วย: ล้านบาท

พ.ศ. 2560

เงินบาท
เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

บริษัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 17,110 88 17,198

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 54,527 1,306 55,833

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ - 2,657 2,657

- สัญญาขาย - 217 217

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซ้ือ - 8,622 8,622

- สัญญาขาย - 1,634 1,634

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซ้ือ - 128 128

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย 1,500 - 1,500

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาขาย 308 - 308

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - 3 3

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดท้ังที่เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนักงาน 
ชั้นบริหารของธนาคาร ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมท้ังผู้บริหารฝ่ายบัญชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่าย
ตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบ้ียประชุมกรรมการ บ�าเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของ
พนักงานท่ีจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 585 485 552 457

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 22 17 22 16

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   จากแผนการให้หุ้นทุน (หมายเหตุ 28) 38 37 38 37

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและ
   ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 645 539 612 510

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 244



ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
(พันหน่วย)

พ.ศ. 2560
(พันหน่วย)

หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad 762 852

 44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน สรุปได้ดังน้ี

ภาครายย่อย
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนท่ัวไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ�าหน่าย 
และกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด

 • สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
 
 • สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการ

ทางด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ
อื่น ๆ เป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลการด�าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวง
ผลก�าไรและธุรกิจอื่นซึ่งไม่สาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

รายงานประจำาปี 2561245



ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ�าแนกตามส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และส�าหรับ 
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ

ตัดบัญชี
งบการเงิน

รวม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
   ลูกค้าภายนอก 8,059 2,271 417 - 10,747

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,527 276 32 (27) 1,808

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 869 16 98 (2) 981

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ (6,705) (1,614) (34) 7 (8,346)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และ
   ขาดทุนจากการด้อยค่า (3,549) (149) (1,252) 31 (4,919)

ภาษีเงินได้ (176) ( 778) 690 - (264)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 25 22 (49) 9 7

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ
รายการ

ตัดบัญชี
งบการเงิน

รวม

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)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และ
   ขาดทุนจากการด้อยค่า (4,397) (105) (561) 10 (5,053)

ภาษีเงินได้ 54 (167) 9 - (104)

   (ขาดทุน) ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (186) 617 342 (388) 385

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 246
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 45 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของธนาคารตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดง 
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เงินลงทุนสุทธิ เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หน้ีสินทางการเงินท่ีก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม และหน้ีสินอื่น ธนาคารมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมี 
นโยบายการบริหารความเส่ียงดังน้ี

 45.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีการกระจุกตัวของความเส่ียงจากการผิดสัญญาของเงินให ้
สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,956 5,606 6,956 5,606

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 45,157 48,810 45,157 48,810

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 13,836 12,116 13,836 12,116

การสาธารณูปโภคและบริการ 29,779 28,229 29,778 28,229

สินเชื่อส่วนบุคคล 11,960 13,505 11,961 13,505

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 71,916 60,971 71,916 60,971

ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ี
   ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 33,244 28,504 - -

อื่น ๆ 13,452 13,281 39,244 35,997

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 226,300 211,022 218,848 205,234

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 248



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ. ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะ
เวลาครบก�าหนดของสัญญานับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

นับจาก พ.ศ. 2561 นับจาก พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน 271 - 271 81 - 81

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 9 - 9 9 - 9

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
   เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 239 - 239 299 - 299

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,185 - 1,185 1,683 - 1,683

การค�้าประกันอื่น 8,281 2,922 11,203 8,397 1,420 9,817

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นับจาก พ.ศ. 2561 นับจาก พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน 271 - 271 81 - 81

การค�้าประกันเงินกู้ยืม 9 2,150 2,159 9 2,150 2,159

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
   เข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 239 - 239 299 - 299

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,185 - 1,185 1,683 - 1,683

การค�้าประกันอื่น 8,281 2,922 11,203 8,397 1,420 9,817
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 45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

 (ก) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย จ�าแนก
ได้ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด - - 1,749 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 482 2,426 3,875 6,783

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 13,670 1,014 8,712 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 59 92,043 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 143,464 82,836 - 226,300

สินทรัพย์อื่น - 490 416 906

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 157,675 178,809 15,068 351,552

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,584 132,349 2,168 185,101

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,358 39,089 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 379 379

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 35,413 - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 11,552 2,017 10,749 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 6,293 12,675 - 18,968

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 108,200 186,130 14,483 308,813
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด - - 1,591 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 595 14,134 3,443 18,172

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 11,064 676 9,538 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 76 43,916 360 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 135,795 75,227 - 211,022

สินทรัพย์อื่น - 750 827 1,577

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 147,530 134,703 15,759 297,992

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,329 119,000 2,072 177,401

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,355 7,759 1,534 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 255 255

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 23,034 - 70 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 9,862 1,300 8,803 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 5,853 13,739 341 19,933

รวมหน้ีสินทางการเงิน 101,433 141,798 13,075 256,306
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด - - 1,746 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 397 2,425 3,855 6,677

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 13,670 1,014 8,712 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 59 92,043 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 143,560 75,288 - 218,848

สินทรัพย์อื่น - 490 416 906

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 157,686 171,260 15,045 343,991

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,682 132,365 2,168 185,215

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,358 39,089 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 379 379

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
    มูลค่ายุติธรรม 35,413 - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 11,552 2,017 10,749 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 6,293 10,675 - 16,968

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 108,298 184,146 14,483 306,927
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงอ้างอิง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด - - 1,589 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 545 14,135 3,424 18,104

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 11,064 676 9,538 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 76 43,916 360 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 135,769 69,465 - 205,234

สินทรัพย์อื่น - 750 827 1,577

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 147,454 128,942 15,738 292,134

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 56,612 119,017 2,074 177,703

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,355 7,759 1,534 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 255 255

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 23,034 - 70 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 9,862 1,300 8,803 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 5,853 11,739 341 17,933

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 101,716 139,815 13,077 254,608
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด - - - - - 1,749 1,749

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 482 1,526 900 - - 3,875 6,783

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
   รอตัดบัญชี 3,829 38,090 51,462 76,781 56,138 - 226,300

สินทรัพย์อื่น - 72 214 204 - 416 906

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,370 52,076 71,128 118,214 90,696 15,068 351,552

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,584 66,280 55,881 10,188 - 2,168 185,101

รายการระหว่างธนาคาร 
   และตลาดเงิน 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 379 379

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 3,362 2,990 2,000 10,616 - 18,968

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 54,943 131,592 84,805 12,359 10,631 14,483 308,813

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 254



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด - - - - - 1,591 1,591

รายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงิน 965 12,181 1,430 153 - 3,443 18,172

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

   ทางการเงิน - 7,207 4,512 21 - 9,538 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 76 113 6,459 24,762 12,582 360 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

   รอตัดบัญชี 5,797 38,143 47,064 58,759 61,259 - 211,022

สินทรัพย์อื่น - 138 531 81 - 827 1,577

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,838 57,782 59,996 83,776 73,841 15,759 297,992

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 59,518 63,083 50,628 2,100 - 2,072 177,401

รายการระหว่างธนาคาร 
   และตลาดเงิน 7,811 4,495 1,572 30 206 1,534 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 255 255

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้

   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 9,889 13,145 - - 70 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,118 3,997 28 19 8,803 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,994 5,082 2,000 7,816 341 19,933

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 68,029 88,579 74,424 4,158 8,041 13,075 256,306

รายงานประจำาปี 2561255



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด - - - - - 1,746 1,746

รายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงิน 397 1,525 900 - - 3,855 6,677

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

   ทางการเงิน - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

   รอตัดบัญชี 3,829 39,200 48,547 72,597 54,675 - 218,848

สินทรัพย์อื่น - 72 214 204 - 416 906

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,285 53,185 68,213 114,030 89,233 15,045 343,991

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 50,682 66,285 55,892 10,188 - 2,168 185,215

รายการระหว่างธนาคาร 
   และตลาดเงิน 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 379 379

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 3,362 2,990 - 10,616 - 16,968

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 55,041 131,597 84,816 10,359 10,631 14,483 306,927

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 256



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

เมื่อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด - - - - - 1,589 1,589

รายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงิน 915 12,181 1,430 154 - 3,424 18,104

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

   ทางการเงิน - 7,207 4,512 21 - 9,538 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 76 113 6,459 24,762 12,582 360 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้

   รอตัดบัญชี 5,788 46,999 44,650 47,214 60,583 - 205,234

สินทรัพย์อื่น - 138 531 81 - 827 1,577

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,779 66,638 57,582 72,232 73,165 15,738 292,134

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 59,802 63,088 50,639 2,100 - 2,074 177,703

รายการระหว่างธนาคาร 
   และตลาดเงิน 7,811 4,495 1,572 30 206 1,534 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 255 255

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 9,889 13,145 - - 70 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,118 3,997 28 19 8,803 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,994 5,082 - 7,816 341 17,933

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 68,313 88,584 74,435 2,158 8,041 13,077 254,608

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อ 
ท่ีหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 

รายงานประจำาปี 2561257



นอกจากน้ี ธนาคารมีสินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉล่ียที่ค�านวณ 
โดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉลี่ยของดอกเบ้ียและเงินปันผล ส�าหรับ
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉล่ีย

ดอกเบี้ย
และ 

เงินปันผล
อัตราเฉล่ีย

(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ 
ถัวเฉล่ีย

ดอกเบี้ย
และ 

เงินปันผล
อัตราเฉล่ีย

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,203 128 2.46 10,491 165 1.57

เงินลงทุนสุทธิ 71,904 1,664 2.31 49,159 1,145 2.33

เงินให้สินเชื่อ 214,140 13,403 6.26 203,835 13,203 6.48

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 291,247 15,195 263,485 14,513

หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 173,707 2,341 1.35 172,028 2,386 1.39

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 26,205 351 1.34 16,295 219 1.34

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 29,611 445 1.50 21,933 374 1.71

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 22,210 761 3.43 19,531 743 3.80

   รวมหน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 251,733 3,898 229,787 3,722

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 258



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉล่ีย

ดอกเบี้ย
และ 

เงินปันผล
อัตราเฉล่ีย

(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ 
ถัวเฉล่ีย

ดอกเบี้ย
และ 

เงินปันผล
อัตราเฉล่ีย

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,139 127 2.47 10,440 165 1.58

เงินลงทุนสุทธิ 71,904 1,664 2.31 49,159 1,145 2.33

เงินให้สินเชื่อ 207,368 10,436 5.03 199,138 10,558 5.30

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 284,411 12,227 258,737 11,868

หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 173,912 2,343 1.35 172,249 2,388 1.39

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 26,205 351 1.34 16,299 219 1.34

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
   มูลค่ายุติธรรม 29,611 445 1.50 21,933 374 1.71

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 20,211 712 3.52 18,198 711 3.91

   รวมหน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 249,939 3,851 228,679 3,692

รายงานประจำาปี 2561259



ข. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk)

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

สกุลเงิน

รายการ บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด 1,627 45 5 41 2 29 1,749

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 5,698 556 6 1 367 162 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 92,418 - - - - - 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 211,701 13,642 91 136 - 1,222 226,792

สินทรัพย์อื่น 1,368 - - - - - 1,368

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 749,645 (378,461) 2,428 (19,553) (624) (922) 352,513

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 182,533 2,137 32 51 239 109 185,101

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 43,481 925 - 4 123 1 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 377 2 - - - - 379

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - - - - - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 4,816 3,537 - - 10,615 - 18,968

หนี้สินอื่น 469 39 - - 239 - 747

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 708,098 (378,957) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 309,560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 260



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

สกุลเงิน

รายการ บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด 1,521 27 4 15 1 23 1,591

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 16,385 957 28 31 323 455 18,179

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 385,947 (374,226) (2,551) 8,428 (487) 4,167 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 44,345 - - 1 - 6 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 196,578 12,891 96 649 - 1,325 211,539

สินทรัพย์อื่น 1,964 - - - - - 1,964

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 646,740 (360,351) (2,423) 9,124 (163) 5,976 298,903

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 175,602 1,456 18 32 201 92 177,401

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 14,036 1,406 2 34 125 45 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 252 3 - - - - 255

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - - - - - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 390,296 (373,385) (2,490) 9,035 (8,895) 5,404 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 8,652 3,464 - - 7,817 - 19,933

หนี้สินอื่น 444 25 - - 205 - 674

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 612,386 (367,031) (2,470) 9,101 (547) 5,541 256,980

รายงานประจำาปี 2561261



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

สกุลเงิน

รายการ บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด 1,623 46 5 41 2 29 1,746

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 5,592 556 6 1 367 162 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396

เงินลงทุนสุทธิ 92,418 - - - - - 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 204,259 13,642 91 136 - 1,222 219,350

สินทรัพย์อื่น 1,368 - - - - - 1,368

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 742,093 (378,460) 2,428 (19,553) (624) (922) 344,962

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 182,647 2,137 32 51 239 109 185,215

รายการระหว่างธนาคาร 
   และตลาดเงิน 43,481 925 - 4 123 1 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 377 2 - - - - 379

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 - - - - - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 2,816 3,537 - - 10,615 - 16,968

หนี้สินอื่น 462 39 - - 239 - 740

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 706,205 (378,957) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 307,667

หน่วย: ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 262



งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

สกุลเงิน

รายการ บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสด 1,519 27 4 15 1 23 1,589

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 16,317 957 28 31 323 455 18,111

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
   ทางการเงิน 385,947 (374,226) (2,551) 8,428 (487) 4,167 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 44,345 - - 1 - 6 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก
   รายได้รอตัดบัญชี 190,795 12,891 97 649 - 1,325 205,757

สินทรัพย์อื่น 1,964 - - - - - 1,964

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 640,887 (360,351) (2,422) 9,124 (163) 5,976 293,051

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 175,904 1,456 18 32 201 92 177,703

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 14,036 1,406 2 34 125 45 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 252 3 - - - - 255

ตราสารหน้ีทางการเงินที่ก�าหนดให้
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - - - - - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 390,296 (373,385) (2,490) 9,035 (8,895) 5,404 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 6,652 3,464 - - 7,817 - 17,933

หนี้สินอื่น 437 25 - - 205 - 667

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 610,681 (367,031) (2,470) 9,101 (547) 5,541 255,275

นอกเหนือจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีฐานะสุทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญโดย
จ�าแนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปน้ี

รายงานประจำาปี 2561263



(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ*

ฐานะทันที 264.41 3.47 (298.74) 198.71 19.07 (204.84)

ฐานะล่วงหน้า

- สัญญาล่วงหน้า (253.80) (3.65) 314.08 (182.75) (19.17) 213.90

   ฐานะสุทธิ 10.61 (0.18) 15.34 15.96 (0.10) 9.06

* ส�าหรับสกุลยูโรและสกุลอ่ืน ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 264



 45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
วันที่ท่ีครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2560 มีดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

รายการ เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,749 - - - 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,307 2,433 50 - 6,790

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 10,720 12,676 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ - 16,504 75,539 375 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 16,180(1) 40,124 170,488 - 226,792

สินทรัพย์อื่น - 1,087 281 - 1,368

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 22,236 70,868 259,034 375 352,513

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 54,978 119,935 10,188 - 185,101

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,112 37,248 174 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 - - - 379

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 57 35,456 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,241 11,077 - 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 60 18,908 - 18,968

หนี้สินอื่น - 747 - - 747

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 62,469 171,288 75,803 - 309,560

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ธนาคารจ�านวน 
9,902 ล้านบาท และ 9,530 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการ
ช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

รายการ เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,591 - - - 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,038 13,987 154 - 18,179

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 10,215 11,063 - 21,278

เงินลงทุนสุทธิ - 6,572 37,344 436 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,859(1) 40,627 153,053 - 211,539

สินทรัพย์อื่น - 1,806 158 - 1,964

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,488 73,207 201,772 436 298,903

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 61,590 113,711 2,100 - 177,401

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,068 236 - 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 - - - 255

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 17 23,087 - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 10,024 9,941 - 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,563 15,670 - 19,933

หนี้สินอื่น - 671 3 - 674

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 71,889 134,054 51,037 - 256,980

 (1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อที่ครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 10,702 
ล้านบาท และ 10,285 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลาการช�าระ
คืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

รายการ เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,746 - - - 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,201 2,433 50 - 6,684

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 10,720 12,676 - 23,396

เงินลงทุนสุทธิ - 16,504 75,539 375 92,418

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 16,291(1) 38,218 164,841 - 219,350

สินทรัพย์อื่น - 1,087 281 - 1,368

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 22,238 68,962 253,387 375 344,962

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 55,076 119,951 10,188 - 185,215

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,112 37,248 174 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 - - - 379

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 57 35,456 - 35,513

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 13,241 11,077 - 24,318

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 60 16,908 - 16,968

หนี้สินอื่น - 740 - - 740

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 62,567 171,297 73,803 - 307,667

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 9,902 
ล้านบาท และ 9,530 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังนี้ ระยะเวลาการช�าระ
คืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

รายการ เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,589 - - - 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,970 13,987 154 - 18,111

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 10,215 11,063 - 21,278

เงินลงทุนสุทธิ - 6,572 37,344 436 44,352

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 17,859(1) 47,074 140,824 - 205,757

สินทรัพย์อื่น - 1,806 158 - 1,964

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,418 79,654 189,543 436 293,051

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 61,876 113,727 2,100 - 177,703

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,068 236 - 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 - - - 255

หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม - 17 23,087 - 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 10,024 9,941 - 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 700 3,563 13,670 - 17,933

หนี้สินอื่น - 667 - - 667

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 72,175 134,066 49,034 - 255,275

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเชื่อท่ีครบก�าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน  
10,702 ล้านบาท และ 10,285 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ท้ังน้ี ระยะเวลา
การช�าระคืนขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
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 45.4 มูลค่ายุติธรรม
ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

รายการ
มูลค่าตาม

บัญชี
มูลค่า

ยุติธรรม
มูลค่าตาม

บัญชี
มูลค่า

ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,749 1,749 1,591 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,790 6,790 18,168 18,168

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 23,396 23,396 21,278 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 92,172 92,255 44,060 44,232

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 216,201 214,247 201,564 198,700

สินทรัพย์อื่น 906 896 1,577 1,574

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 341,214 339,333 288,238 285,543

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 185,100 185,190 177,401 177,408

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,534 44,534 15,648 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 379 255 255

หน้ีสินทางการเงนิที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 35,513 23,104 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 24,318 24,318 19,965 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 18,968 19,047 19,933 20,010

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 308,812 308,981 256,306 256,390
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

รายการ
มูลค่าตาม

บัญชี
มูลค่า

ยุติธรรม
มูลค่าตาม

บัญชี
มูลค่า

ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสด 1,746 1,746 1,589 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,684 6,684 18,100 18,100

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 23,396 23,396 21,278 21,278

เงินลงทุนสุทธิ 92,172 92,255 44,060 44,232

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 209,596 207,869 196,395 194,411

สินทรัพย์อื่น 906 896 1,577 1,574

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 334,500 332,846 282,999 281,184

หนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 185,215 185,305 177,703 177,710

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,534 44,534 15,648 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 379 379 255 255

หน้ีสินทางการเงนิที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 35,513 35,513 23,104 23,104

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 24,318 24,318 19,965 19,965

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 16,968 17,047 17,933 17,999

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 306,927 307,096 254,608 254,681

 45.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเส่ียงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ
อัตราดอกเบ้ีย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจ�าแนกตามระยะเวลาครบ
ก�าหนดของสัญญา สามารถสรุปได้ดังน้ี
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี รวม

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทันที
   ทันทีและล่วงหน้า

- สัญญาซ้ือ 700,469 2,170 702,639 497,967 80 498,047

- สัญญาขาย 552,165 9,885 562,050 471,843 6,560 478,403

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
   และอัตราดอกเบี้ย

- สัญญาซ้ือ 28,410 151,179 179,589 30,640 115,379 146,019

- สัญญาขาย 131,324 122,982 254,306 20,708 84,265 104,973

  สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 451,163 555,599 1,006,762 199,815 353,518 553,333

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 642,021 608,175 1,250,196 230,052 411,839 641,891

สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

- ขายสิทธิที่จะซ้ือ 10 - 10 61 - 61

- ขายสิทธิที่จะขาย 305 - 305 450 - 450

- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ 977 - 977 433 - 433

- ซ้ือสิทธิที่จะขาย 16 - 16 11 - 11

สินค้าโภคภัณฑ์

- สัญญาซ้ือ 20 - 20 128 - 128

- สัญญาขาย 20 - 20 127 - 127

อนุพันธ์ด้านเครดิต

- สัญญาซ้ือ - 5,337 5,337 - 5,264 5,264

- สัญญาขาย - 5,337 5,337 - 5,264 5,264

ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน

- สัญญาขาย - 8,000 8,000 - 1,500 1,500

ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน
    ของกองทุน

- สัญญาซ้ือ 713 1,393 2,106 - 998 998

- สัญญาขาย 713 1,393 2,106 - 998 998

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน

- สัญญาซ้ือ - - - 308 - 308

- สัญญาขาย - - - 308 - 308

อนุพันธ์ด้านตราสารหน้ี ( Bond Forward)

- สัญญาขาย 4,700 13,780 18,480 1,600 6,850 8,450
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คารก�าหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ  
เพื่อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่ียงด้านการผิดนัดช�าระท่ีเก่ียวข้องกับอนุพันธ ์
ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อท่ีให้กับลูกค้าโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการ 
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันท�าให้ธนาคารควบคุมระดับความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ 
ทางการเงินอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราแลกเปล่ียน 
และสามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างมีสาระส�าคัญตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป

 46 มูลค่ายุติธรรม

 46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังน้ี

 (ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ราคาเสนอซื้อขายท่ีใช้ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื้อสุดท้ายท่ีอ้างอิงจาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาปิดท่ีอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และราคาท่ีใช้ช�าระราคาจากตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เครื่องมือทางการเงินน้ีรวมอยู่ในระดับ 1 

 (ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพันธ์ท่ีมีการซื้อขายใน 
ตลาดรองท่ีไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้
ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดท่ีสังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไป
ได้ ถ้าข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญท้ังหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือน้ันจะรวมอยู่ในระดับ 2

 (ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3
ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ในตลาด เคร่ืองมือน้ันจะรวมอยู่ในระดับ 3
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ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

   เงินลงทุนเพื่อค้า - 17,764 - 17,764

   เงินลงทุนที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - 5,399 - 5,399

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 60 48,814 - 48,874

   ตราสารอนุพันธ์ - 23,396 - 23,396

รวมสินทรัพย์ 60 95,373 - 95,433

หนี้สิน

   หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
      มูลค่ายุติธรรม - 35,513 - 35,513

   ตราสารอนุพันธ์ - 24,318 - 24,318

รวมหน้ีสิน - 59,831 - 59,831

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

   เงินลงทุนเพื่อค้า - 9,601 - 9,601

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 81 20,730 - 20,811

   ตราสารอนุพันธ์ - 21,278 - 21,278

รวมสินทรัพย์ 81 51,609 - 51,690

หนี้สิน

   หน้ีสินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วย
      มูลค่ายุติธรรม - 23,104 - 23,104

   ตราสารอนุพันธ์ - 19,965 - 19,965

รวมหน้ีสิน - 43,069 - 43,069
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ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

เงินสด 1,749 - - 1,749

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,308 2,482 - 6,790

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 20,188 - 20,188

เงินลงทุนทั่วไป - - 30 30

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 214,247 - 214,247

สินทรัพย์อื่น - 896 - 896

รวมสินทรัพย์ 6,057 237,813 30 243,900

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 185,190 - 185,190

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 44,534 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 379 - 379

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 19,047 - 19,047

รวมหน้ีสิน - 249,150 - 249,150
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

เงินสด 1,591 - - 1,591

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,258 13,910 - 18,168

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 13,772 - 13,772

เงินลงทุนทั่วไป - - 48 48

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 198,700 - 198,700

สินทรัพย์อื่น - 1,574 - 1,574

รวมสินทรัพย์ 5,849 227,956 48 233,853

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 177,408 - 177,408

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 15,648 - 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 255 - 255

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 20,010 - 20,010

รวมหน้ีสิน - 213,321 - 213,321
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

เงินสด 1,746 - - 1,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,202 2,482 - 6,684

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 20,188 - 20,188

เงินลงทุนทั่วไป - - 30 30

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 207,869 - 207,869

สินทรัพย์อื่น - 896 - 896

รวมสินทรัพย์ 5,948 231,435 30 237,413

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 185,305 - 185,305

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 44,534 - 44,534

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 379 - 379

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 17,047 - 17,047

รวมหน้ีสิน - 247,265 - 247,265
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์

เงินสด 1,589 - - 1,589

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,190 13,910 - 18,100

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 13,772 - 13,772

เงินลงทุนทั่วไป - - 48 48

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 194,411 - 194,411

สินทรัพย์อื่น - 1,574 - 1,574

รวมสินทรัพย์ 5,779 223,667 48 229,494

หนี้สิน

เงินรับฝาก - 177,710 - 177,710

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 15,648 - 15,648

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 255 - 255

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - 17,999 - 17,999

รวมหน้ีสิน - 211,612 - 211,612
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วิธีการและข้อสมมติฐานท่ีกลุ่มกิจการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามท่ีได้เปิดเผยมีดังนี้

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้ค�านวณตามวิธีการท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการข้อ 2.5 ยกเว้น 
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนด และเงินลงทุนท่ัวไปจะถูกบันทึกด้วย 
ราคาตลาดหรือราคาที่สามารถสังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณการกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดท่ีปรับปรุงด้วยอัตราความเส่ียงของแต่ละบริษัทแล้ว

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีจัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียของเงินให้สินเชื่อในตลาด ของเงินให้สินเชื่อท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจัดชั้นเป็นด้อยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อ่ืน - ลูกหน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีแท้จริงของเงินให้สินเชื่อท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

เงินรับฝาก
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีครบก�าหนดภายใน 1 ปี ถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝาก
ท่ีครบก�าหนดตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย
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 46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าและตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้ส�าหรับการบัญชีป้องกันความเส่ียงซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2 
ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้าวัดมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการเสนอซื้อขายกัน 
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยวัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้า 
ซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได้ การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2

เงินลงทุนในตราสารหน้ีซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคิดลด
กระแสเงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลดท่ีค�านวณจากข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาดของอัตราท่ีมีการเสนอซื้อขายกันใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารน้ัน

 46.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส�าคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ยอดต้นปี 48 73

ตั้งส�ารองเพิ่มข้ึน (1) (3)

ซ้ือเงินลงทุน 1 1

ขายเงินลงทุนทั่วไป (6) -

ลดทุนเงินลงทุนทั่วไป (12) (23)

ยอดปลายปี 30 48

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับท่ี 3 เป็นเงินลงทุนท่ัวไปซึ่งแสดงด้วยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้ 
รับคืนในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดท่ีปรับปรุงด้วยอัตราความเส่ียงของแต่ละบริษัทแล้ว
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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 - CIMB THAI 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 :

 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�าน
 หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) แบ�งออกเป�น 

- หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสน
 หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

- หุ�นบุร�มสิทธิ    -  ไม�มี  -

 ทุนที่ออกและชำระแล�ว :

 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสน
 สามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) ประกอบด�วย :

- หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น 
 (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) 
 มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

-  หุ�นบุรุมสิทธิ   -  ไม�มี  -

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

งานเลขานุการบร�ษัท :

โทรศัพท� :
0-2638-8287 และ 0-2638-8274

อีเมล� :
cs@cimbthai.com

เว็บไซต� :
http://www.cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� :

โทรศัพท� :
0-2626-7738

อีเมล� :
ir@cimbthai.com

ศูนย�บร�การลูกค�า
(CIMB THAI Care Center) :

โทรศัพท� :
0-2626-7777

อีเมล� :
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

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

ผู�สอบบัญชี :
บร�ษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส 
เอบีเอเอส จำกัด

ที่อยู� :
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร� 
ชั้น 15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� :
0-2344-1000, 0-2286-9999

โทรสาร :
0-2286-5050

โดย :
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 

นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352   

นายไพบูล ตันกูล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 
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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 - CIMB THAI 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 :

 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�าน
 หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) แบ�งออกเป�น 

- หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสน
 หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

- หุ�นบุร�มสิทธิ    -  ไม�มี  -

 ทุนที่ออกและชำระแล�ว :

 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร�อยสิบเอ็ดล�านหนึ่งแสน
 สามหมื่นแปดร�อยเจ็ดสิบสี่บาท) ประกอบด�วย :

- หุ�นสามัญ 34,822,261,748 หุ�น 
 (สามหมื่นสี่พันแปดร�อยยี่สิบสองล�านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร�อยสี่สิบแปดหุ�น) 
 มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�)

-  หุ�นบุรุมสิทธิ   -  ไม�มี  -

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

งานเลขานุการบร�ษัท :

โทรศัพท� :
0-2638-8287 และ 0-2638-8274

อีเมล� :
cs@cimbthai.com

เว็บไซต� :
http://www.cimbthai.com

นักลงทุนสัมพันธ� :

โทรศัพท� :
0-2626-7738

อีเมล� :
ir@cimbthai.com

ศูนย�บร�การลูกค�า
(CIMB THAI Care Center) :

โทรศัพท� :
0-2626-7777

อีเมล� :
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

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

ผู�สอบบัญชี :
บร�ษัท ไพรซ�วอเตอร�เฮ�าส� คูเปอร�ส 
เอบีเอเอส จำกัด

ที่อยู� :
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร� 
ชั้น 15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท� :
0-2344-1000, 0-2286-9999

โทรสาร :
0-2286-5050

โดย :
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 

นางสาวสินสิร� ทังสมบัติ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352   

นายไพบูล ตันกูล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

รายงานประจำาปี 2561281



นิตบิคุคลทีธ่นาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ�านวนหุ้นทัง้หมดทีอ่อกจ�าหน่าย (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561)

บริษัท / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จ�านวนหุ้นทั้งหมด

ที่ออกจ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น

ที่ถือ ร้อยละ

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ากัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25, 32 ถ. สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2673-9111, 0-2684-6500

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 550,000,000 549,999,994 99.99

2. บริษัท ซีที คอลล์ จ�ากัด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 12 ถ. พญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2626-7070

ติดตามทวงหน้ีและ
เรียกเก็บหน้ี

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 เอ็มโฮมเอสพีวี 3 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 แขวงส่ีพระยา 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
ก่ึงส�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 โกลเบิลลิสซ่ิง 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. ลิสซ่ิง จ�ากัด (ล้มละลาย) 
28 อาคารแสงทองธานี ชั้น 25 ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 6,000,000 600,000 10.00

13. บริษัท ยูทีเอ็มแอดไวเซอร์รีแอนด์แคปปิตอลแมเน็จเม็นท์ จ�ากัด 
(บริษัทร้าง)
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 ลิสซ่ิง 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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 282
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61
(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 60
(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง 

 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 1 1 -

รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61
 (หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 60 
(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
- บจ. เวิลด์ลีส
- บจ. ซีทีคอลล์
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 

1
6
2

1
6
2

-
-
-

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผู้บริหารสูงสุดก�ากับการปฏิบัติงาน
และรักษาการผู้บริหารสูงสุด
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 2 - 2

นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง 
ผู้บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
และผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต  
- บจ. ซีทีคอลล์ 1 1 -

นายธนิต อ่อนนุช   
ผู้บริหารจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารส�านักงาน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 2 2 -

รายงานประจำาปี 2561285



เขตนครหลวงและปร�มณฑล

เยาวราช 02-233-8696, 02-234-4002, 02-234-2552, 02-266-4309   
 02-234-4527, 02-234-6731                                                             
ราชวงศ� 02-221-1333, 02-224-8162-3 02-222-3190    
มหานาค 02-223-2650, 02-223-6624, 02-224-7021 02-224-7022    
บางรัก 02-234-6209, 02-234-6435, 02-234-9884 02-233-5020    
ลุมพินี 02-286-0149, 02-286-5388, 02-286-5761 02-286-0223    
เทเวศน� 02-280-0481-2, 02-281-5453, 02-282-3568 02-282-4085    
ยานนาวา 02-289-3872-3 02-289-0560    
กล�วยนํ้าไท 02-712-3185-8 02-712-3189    
วรจักร 02-223-4988, 02-223-5058 02-224-9011    
เอ็มไพร� ทาวเวอร� 02-670-1621-2 02-670-1623    
จักรวรรดิ  02-622-5660-1 02-622-5662    
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3  02-673-7035-6 02-673-7037    
ถนนหลังสวน 02-626-7101-3 02-626-7104    
พหลโยธิน 02-278-1079, 02-279-5088, 02-279-8662 02-279-0737    
ห�วยขวาง 02-277-0554, 02-277-2863, 02-277-9955 02-327-0903    
บ๊ิกซี บางพลี 02-312-9695-6 02-312-9596    
ทองหล�อ 02-391-4789-91 02-391-4790    
พาราไดซ� พาร�ค ศรีนครินทร� 02-047-0330, 02-047-0331 02-047-0332    
สมุทรปราการ 02-387-1806, 02-387-1849, 02-702-8618-9 02-389-1349    
สํานักสีลม 02-018-5151, 02-018-5101-9 02-770-4304    
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด� พระราม 9 02-160-3490-2 02-160-3493    
อิมพิเรียล เวิลด� สําโรง 02-380-6883-4 02-380-6894    
เซ็นทรัล พลาซา บางนา 02-745-7314-5 02-745-7316    
เอกมัยพาวเวอร� เซ็นเตอร� 02-714-7370-2 02-714-7347    
วังหิน 02-942-6206-8 02-942-6218    

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

เคร�อข�าย

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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เขตนครหลวงและปร�มณฑล

เยาวราช 02-233-8696, 02-234-4002, 02-234-2552, 02-266-4309   
 02-234-4527, 02-234-6731                                                             
ราชวงศ� 02-221-1333, 02-224-8162-3 02-222-3190    
มหานาค 02-223-2650, 02-223-6624, 02-224-7021 02-224-7022    
บางรัก 02-234-6209, 02-234-6435, 02-234-9884 02-233-5020    
ลุมพินี 02-286-0149, 02-286-5388, 02-286-5761 02-286-0223    
เทเวศน� 02-280-0481-2, 02-281-5453, 02-282-3568 02-282-4085    
ยานนาวา 02-289-3872-3 02-289-0560    
กล�วยนํ้าไท 02-712-3185-8 02-712-3189    
วรจักร 02-223-4988, 02-223-5058 02-224-9011    
เอ็มไพร� ทาวเวอร� 02-670-1621-2 02-670-1623    
จักรวรรดิ  02-622-5660-1 02-622-5662    
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3  02-673-7035-6 02-673-7037    
ถนนหลังสวน 02-626-7101-3 02-626-7104    
พหลโยธิน 02-278-1079, 02-279-5088, 02-279-8662 02-279-0737    
ห�วยขวาง 02-277-0554, 02-277-2863, 02-277-9955 02-327-0903    
บ๊ิกซี บางพลี 02-312-9695-6 02-312-9596    
ทองหล�อ 02-391-4789-91 02-391-4790    
พาราไดซ� พาร�ค ศรีนครินทร� 02-047-0330, 02-047-0331 02-047-0332    
สมุทรปราการ 02-387-1806, 02-387-1849, 02-702-8618-9 02-389-1349    
สํานักสีลม 02-018-5151, 02-018-5101-9 02-770-4304    
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด� พระราม 9 02-160-3490-2 02-160-3493    
อิมพิเรียล เวิลด� สําโรง 02-380-6883-4 02-380-6894    
เซ็นทรัล พลาซา บางนา 02-745-7314-5 02-745-7316    
เอกมัยพาวเวอร� เซ็นเตอร� 02-714-7370-2 02-714-7347    
วังหิน 02-942-6206-8 02-942-6218    

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

เคร�อข�าย

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561287



เขตนครหลวงและปร�มณฑล

เซ็นจูรี่ พลาซ�า 02-640-0235-8 02-640-0239
เมกาบางนา 02-105-1205-8 02-105-1209
สยามพารากอน 02-610-9742-45 02-610-9746
ศาลาแดง 02-234-3010, 02-236-4747-8 
ซี.พี.ทาวเวอร� 2 02-248-4531 
ท�าเตียน 02-222-4323, 02-224-8165 02-224-8164
จรัลสนิทวงศ� 02-411-0339, 02-411-3603-4 02-411-2245
สุขสวัสด์ิ 02-463-2130, 02-463-5345-6 02-463-5344
บางบอน 02-416-8277-8, 02-894-4075-6 02-416-8279
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 02-872-4307-8 02-872-4309
เดอะมอลล� ท�าพระ 02-477-7287-8 02-477-7289
บางใหญ� 02-903-3120, 02-903-3125 02-903-3127
เซ็นทรัล ป��นเกล�า 02-884-6725-7 02-884-6728
ถนนรัตนาธิเบศร� 02-527-8643-4 02-527-8723
เดอะมอลล� บางแค 02-455-3515, 02-413-0739 02-803-8609
อ�อมน�อย 02-810-5211-2 02-810-5213
บางเขน 02-511-4353, 02-512-1716, 02-512-1719 02-511-4320
รังสิต 02-531-5893, 02-567-2232, 02-959-1990 02-531-3020
แฟชั่น ไอส�แลนด� 02-947-5188, 02-947-5189 02-947-5190
ซันทาวเวอร�ส ถนนวิภาวดีรังสิต 02-617-7617-8 02-617-7619
ตลาดย่ิงเจริญ 02-972-3363-5 02-972-3366
ไอที สแควร� 02-576-0476-7, 02-576-0374 02-576-0428
ฟ�วเจอร� พาร�ค รังสิต 02-958-5310-2 02-958-5313
วงศ�สว�าง ทาวน� เซ็นเตอร� 02-913-9783-5 02-913-9786
เดอะมอลล� บางกะป� 02-704-9156-8 02-704-9159
สาขาย�อยสีตบุตร 061-406-0677 02-214-7145
สาขาย�อยราชพฤกษ� 063-231-9650 02-147-5423

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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เขตนครหลวงและปร�มณฑล

เซ็นจูร่ี พลาซ�า 02-640-0235-8 02-640-0239
เมกาบางนา 02-105-1205-8 02-105-1209
สยามพารากอน 02-610-9742-45 02-610-9746
ศาลาแดง 02-234-3010, 02-236-4747-8 
ซี.พี.ทาวเวอร� 2 02-248-4531 
ท�าเตียน 02-222-4323, 02-224-8165 02-224-8164
จรัลสนิทวงศ� 02-411-0339, 02-411-3603-4 02-411-2245
สุขสวัสด์ิ 02-463-2130, 02-463-5345-6 02-463-5344
บางบอน 02-416-8277-8, 02-894-4075-6 02-416-8279
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 02-872-4307-8 02-872-4309
เดอะมอลล� ท�าพระ 02-477-7287-8 02-477-7289
บางใหญ� 02-903-3120, 02-903-3125 02-903-3127
เซ็นทรัล ป��นเกล�า 02-884-6725-7 02-884-6728
ถนนรัตนาธิเบศร� 02-527-8643-4 02-527-8723
เดอะมอลล� บางแค 02-455-3515, 02-413-0739 02-803-8609
อ�อมน�อย 02-810-5211-2 02-810-5213
บางเขน 02-511-4353, 02-512-1716, 02-512-1719 02-511-4320
รังสิต 02-531-5893, 02-567-2232, 02-959-1990 02-531-3020
แฟชั่น ไอส�แลนด� 02-947-5188, 02-947-5189 02-947-5190
ซันทาวเวอร�ส ถนนวิภาวดีรังสิต 02-617-7617-8 02-617-7619
ตลาดย่ิงเจริญ 02-972-3363-5 02-972-3366
ไอที สแควร� 02-576-0476-7, 02-576-0374 02-576-0428
ฟ�วเจอร� พาร�ค รังสิต 02-958-5310-2 02-958-5313
วงศ�สว�าง ทาวน� เซ็นเตอร� 02-913-9783-5 02-913-9786
เดอะมอลล� บางกะป� 02-704-9156-8 02-704-9159
สาขาย�อยสีตบุตร 061-406-0677 02-214-7145
สาขาย�อยราชพฤกษ� 063-231-9650 02-147-5423

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561289



พ�้นที่ภาคกลาง
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

นครปฐม 034-254-233, 034-280-198, 034-254-233 034-251-028
เพชรบุรี 032-425-148 032-428-227
สมุทรสงคราม 034-711-442, 034-712-429 034-724-046
สมุทรสาคร 034-810-955-6 034-810-957
หัวหิน 091-736-8370 032-531-463

พ�้นที่ภาคตะวันออก
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ชลบุรี 038-283-184-6 038-283-187
ระยอง 038-611-220, 038-611-588-9 038-614-870
แปซิฟ�คพาร�คศรีราชา 038-771-480-1 038-771-482
ถนนพัทยาสาย 3 038-488-140-1 038-488-142
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 091-736-8370 038-457-578
จันทบุรี 039-340-212-5 039-340-216
สาขาย�อยถนนศุขประยูร 063-231-9615 038-206-035

พ�้นที่ภาคเหนือ
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

เชียงใหม� 053-418-338-9 053-287-070
นครสวรรค� 056-222-939 056-224-182
พิษณุโลก 055-252-199, 055-252-179 055-244-061
เชียงราย 053-714-029-30 053-715-905
เซ็นทรัลแอร�พอร�ตเชียงใหม� 053-284-447-8 053-284-449
แม�สาย 053-642-495-7 053-642-498
ลําปาง 054-323-883-4, 054-323-902-3 054-323-907
แม�สอด 055-546-141-4 055-546-145
มีโชค 053-230-240-43 053-230-244
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พ�้นที่ภาคกลาง
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

นครปฐม 034-254-233, 034-280-198, 034-254-233 034-251-028
เพชรบุรี 032-425-148 032-428-227
สมุทรสงคราม 034-711-442, 034-712-429 034-724-046
สมุทรสาคร 034-810-955-6 034-810-957
หัวหิน 091-736-8370 032-531-463

พ�้นที่ภาคตะวันออก
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ชลบุรี 038-283-184-6 038-283-187
ระยอง 038-611-220, 038-611-588-9 038-614-870
แปซิฟ�คพาร�คศรีราชา 038-771-480-1 038-771-482
ถนนพัทยาสาย 3 038-488-140-1 038-488-142
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 091-736-8370 038-457-578
จันทบุรี 039-340-212-5 039-340-216
สาขาย�อยถนนศุขประยูร 063-231-9615 038-206-035

พ�้นที่ภาคเหนือ
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

เชียงใหม� 053-418-338-9 053-287-070
นครสวรรค� 056-222-939 056-224-182
พิษณุโลก 055-252-199, 055-252-179 055-244-061
เชียงราย 053-714-029-30 053-715-905
เซ็นทรัลแอร�พอร�ตเชียงใหม� 053-284-447-8 053-284-449
แม�สาย 053-642-495-7 053-642-498
ลําปาง 054-323-883-4, 054-323-902-3 054-323-907
แม�สอด 055-546-141-4 055-546-145
มีโชค 053-230-240-43 053-230-244

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561291



พ�้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ขอนแก�น 043-322-677-8 043-221-731
อุบลราชธานี  045-284-224-5, 045-313-395 045-313-467
อุดรธานี 042-223-248-9, 042-344-097 042-247-184
นครราชสีมา 044-243-714, 044-243-785 044-258-161

พ�้นที่ภาคใต�
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ภูเก็ต 076-211-501, 076-217-153, 076-258-411 076-211-502
สงขลา 074-311-906, 074-324-050-1 074-314-391
หาดใหญ� 074-235-777, 074-225-606-8 074-245-011
สุราษฎร�ธานี 077-273-574, 077-273-575, 077-213-177 077-273-574
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 076-367-008-9 076-367-010 
กระบ่ี 075-630-572-5 075-630-576
นครศรีธรรมราช 075-313-201-4 075-313-707
เกาะสมุย 077-447-529-32 077-447-533
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พ�้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ขอนแก�น 043-322-677-8 043-221-731
อุบลราชธานี  045-284-224-5, 045-313-395 045-313-467
อุดรธานี 042-223-248-9, 042-344-097 042-247-184
นครราชสีมา 044-243-714, 044-243-785 044-258-161

พ�้นที่ภาคใต�
สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ภูเก็ต 076-211-501, 076-217-153, 076-258-411 076-211-502
สงขลา 074-311-906, 074-324-050-1 074-314-391
หาดใหญ� 074-235-777, 074-225-606-8 074-245-011
สุราษฎร�ธานี 077-273-574, 077-273-575, 077-213-177 077-273-574
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 076-367-008-9 076-367-010 
กระบ่ี 075-630-572-5 075-630-576
นครศรีธรรมราช 075-313-201-4 075-313-707
เกาะสมุย 077-447-529-32 077-447-533

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ยานนาวา 02-289-3872-3 02-289-0560

สำนักงานแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
ในสถานที่ทำการ

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

หัวหิน 032-531-461-2 032-531-463
สยามเซ็นเตอร� 02-658-1530 02-658-1531
ถนนรามบุตรี 02-629-0171 02-629-0172
ซอยนานา 02-656-7016 02-656-7017
อาคารธรรมเลิศ 02-255-1453 02-255-1454
สาขาสีลม 02-234-3010 02-236-4749
จังซีลอน 2 076-366-675 076-366-676
ถนนนเรศดําริห� หัวหิน 032-533-019 032-533-018
โรงแรมอัสสาสะ หัวหิน 032-532-273 032-532-274

สำนักงานแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
นอกสถานที่ทำการ
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สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ยานนาวา 02-289-3872-3 02-289-0560

สำนักงานแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
ในสถานที่ทำการ

สาขา โทรศัพท� โทรสาร

หัวหิน 032-531-461-2 032-531-463
สยามเซ็นเตอร� 02-658-1530 02-658-1531
ถนนรามบุตรี 02-629-0171 02-629-0172
ซอยนานา 02-656-7016 02-656-7017
อาคารธรรมเลิศ 02-255-1453 02-255-1454
สาขาสีลม 02-234-3010 02-236-4749
จังซีลอน 2 076-366-675 076-366-676
ถนนนเรศดําริห� หัวหิน 032-533-019 032-533-018
โรงแรมอัสสาสะ หัวหิน 032-532-273 032-532-274

สำนักงานแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
นอกสถานที่ทำการ

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561295



สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ศูนย�ธุรกิจยานนาวา  02-291-2874, 02-291-2650 02-289-0560
ศูนย�ธุรกิจบางบอน  02-894-4075-6, 02-416-8277-9 02-416-8279
ศูนย�ธุรกิจหนองแขม  02-421-1122, 02-421-2266 02-421-3788
ศูนย�ธุรกิจรังสิต  02-959-2212-4, 02-959-0046-8  02-531-3020
ศูนย�ธุรกิจนครราชสีมา  044-258-162, 044-262-447 044-258-161
ศูนย�ธุรกิจขอนแก�น  043-220-925, 043-220-812 043-221-731
ศูนย�ธุรกิจอุดรธานี  042-343-846, 042-343-856-7 042-247-184
ศูนย�ธุรกิจอุบลราชธานี  045-284-225, 045-313-395 045-313-467
ศูนย�ธุรกิจชลบุรี  038-781-365-6 038-782-166
ศูนย�ธุรกิจนครสวรรค�  056-222-939, 056-311-611 056-227-474
ศูนย�ธุรกิจพิษณุโลก  055-252-199 ต�อ 24-25 
ศูนย�ธุรกิจเชียงใหม�  053-211-633, 053-214-035 053-287-078
ศูนย�ธุรกิจนครปฐม  034-280-170, 034-280-173, 034-280-177 034-251-028
ศูนย�ธุรกิจสมุทรสาคร  034-428-812-4 034-810-957
ศูนย�ธุรกิจภูเก็ต  076-214-651-2 076-211-502
ศูนย�ธุรกิจสุราษฎร�ธานี  077-213-640, 077-213-643 077-273-575
ศูนย�ธุรกิจหาดใหญ�  074-233-037, 074-245-011 074-225-151

ศูนย�ธุรกิจ

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 296



สาขา โทรศัพท� โทรสาร

ศูนย�ธุรกิจยานนาวา  02-291-2874, 02-291-2650 02-289-0560
ศูนย�ธุรกิจบางบอน  02-894-4075-6, 02-416-8277-9 02-416-8279
ศูนย�ธุรกิจหนองแขม  02-421-1122, 02-421-2266 02-421-3788
ศูนย�ธุรกิจรังสิต  02-959-2212-4, 02-959-0046-8  02-531-3020
ศูนย�ธุรกิจนครราชสีมา  044-258-162, 044-262-447 044-258-161
ศูนย�ธุรกิจขอนแก�น  043-220-925, 043-220-812 043-221-731
ศูนย�ธุรกิจอุดรธานี  042-343-846, 042-343-856-7 042-247-184
ศูนย�ธุรกิจอุบลราชธานี  045-284-225, 045-313-395 045-313-467
ศูนย�ธุรกิจชลบุรี  038-781-365-6 038-782-166
ศูนย�ธุรกิจนครสวรรค�  056-222-939, 056-311-611 056-227-474
ศูนย�ธุรกิจพิษณุโลก  055-252-199 ต�อ 24-25 
ศูนย�ธุรกิจเชียงใหม�  053-211-633, 053-214-035 053-287-078
ศูนย�ธุรกิจนครปฐม  034-280-170, 034-280-173, 034-280-177 034-251-028
ศูนย�ธุรกิจสมุทรสาคร  034-428-812-4 034-810-957
ศูนย�ธุรกิจภูเก็ต  076-214-651-2 076-211-502
ศูนย�ธุรกิจสุราษฎร�ธานี  077-213-640, 077-213-643 077-273-575
ศูนย�ธุรกิจหาดใหญ�  074-233-037, 074-245-011 074-225-151

ศูนย�ธุรกิจ

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำาปี 2561297



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 298





รายงานประจำป�
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

CIMB THAI Care Center
โทร. 02 626 7777
cimbthai.carecenter@cimbthai.com

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


