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  2556 2555 2554
งบการเงินรวม   

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	 137,943	 106,504		 67,552	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 3,417	 2,107	 1,209
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL)	 2,746	 2,273	 1,917
สินทรัพย์รวม	 176,714	 129,614	 91,011
เงินรับฝาก	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	และเงินกู้ยืม	 156,938	 111,710	 73,776
หนี้สิน	 3,592	 2,644	 2,652
ส่วนของเจ้าของ	 16,184	 15,260	 14,583

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 4,147	 3,162		 2,715	
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 396	 368	 232
รายได้อื่นๆ	 691	 481	 604
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 (1,776)	 (1,652)	 (1,424)
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า		
	 รวมทรัพย์สินรอการขาย	 3,458	 2,359	 2,127
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่ารวมทรัพย์สินรอการขาย	 (2,375)	 (1,672)	 (1,020)
กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ	บสท.	 177	 -	 -
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 1,260	 687	 1,107
ภาษีเงินได้	 (246)	 (174)	 (400)
กำาไรสำาหรับปี	 1,014	 513	 707

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	(ROA)	 0.66	 							0.47													0.86		
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ROE)	 6.45	 3.44		 4.99
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(เฉพาะธนาคาร)	 13.67	 14.23		 17.52	
กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)																												 	0.64								 	0.32	 	0.44
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท)																	 10.18	 9.59	 9.17

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน	 ผู้ถือหุ้นและลูกค้าธนาคารทุกท่าน

	 ปี	2556	นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสำาคัญในหลายๆ	 ด้าน	 ทั้งที่เกิดขึ้นทั้ง
จากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ	 ปัจจัยต่างประเทศท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย	 ได้แก่	 การลด
ความร้อนแรงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม	 รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 และสหภาพยุโรปที่ยังอยู่ในระดับท่ีต่ำาและมี
ความไม่แน่นอนสูง	 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในปี	
2556	หดตัวลงเล็กน้อย	นอกจากนี้	มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	
(QE	Tapering	Program)	 ของสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งหลังของปี	
ยังส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นอย่างมาก	ในขณะที่มีปัจจัยสำาคัญภายในประเทศ	คือ		โครงการ
คืนภาษีสำาหรับรถยนต์คันแรกที่กระตุ้นให้เกิดความความต้องการ
รถยนต์สูงมากกว่าที่ควรจะเกิดจริงในปี	2555	ส่งผลให้ปริมาณการ
จำาหน่ายรถยนต์นั่งลดลงเป็นอย่างมากในปี	2556	นอกจากนี้ยังผล
ตอ่เนือ่งถึงหนีภ้าคครวัเรือนทีส่งูขึน้	สง่ผลใหก้ารบริโภคโดยรวมในป	ี
2556	ขยายตวัไดเ้พยีงร้อยละ	1.0	ประกอบกบัประเทศไทยตอ้งเผชญิ
กับปัญหาด้านการเมืองในช่วงครึ่งหลังของปี	ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ของผู้บริโภคและนักลงทุน	 รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
ในโครงการต่างๆ	 ที่มีความล่าช้าและต้องสะดุดลงในช่วงปลายปี 
ทำาให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปี	2556	
ลดลงอยู่ที่ร้อยละ	2.9	ซึ่งต่ำากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี	2555	

		 แมภ้าพรวมของเศรษฐกจิประเทศจะเตบิโตลดลงแตธ่นาคาร
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ยังสามารถเติบโต
ได้อย่างแข็งแกร่ง	 ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถทำากำาไรสุทธิ
รวม	1,014	ล้านบาทในปี	2556	เพิ่มขึ้นร้อยละ	98	จากปีก่อนหน้า	
สนิทรพัย์รวมของธนาคารและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ	36	สว่นใหญ ่
เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินให้สินเชื่อ	 ทั้งสินเชื่อเพื่อการ
พาณชิยส์ำาหรบัธรุกจิในประเทศ	และธรุกจิระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน	 และ
สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งดำาเนินการผ่านบริษัทย่อยของธนาคารหรือบริษัท	 
ลสีซิง่ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	ขณะเดยีวกนัธนาคารยงัคงใหค้วามสำาคญั 
กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลัก

ความระมัดระวังในการดำาเนินธุรกิจ	 ส่งผลให้อัตราส่วนสินเช่ือด้อย
คณุภาพหลงัหกัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่รวมของธนาคาร	
ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2556	อยู่ที่ร้อยละ	0.89	ลดลงจากร้อยละ	1.32	
ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2555

	 ขณะที่ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 
(BIS	Ratio)	เท่ากบัรอ้ยละ	13.67	ซึง่สงูกวา่อัตราสว่นขัน้ต่ำาทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนดที่ร้อยละ	8.5	นอกจากนี้ธนาคารยังคงได้รับ
การจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวในระดับสูงสุดที่	AAA	(tha)	
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินชั้นนำาของโลก	หรือ
บริษัท	ฟิทช์	เรทติ้ง	จำากัด	ซึ่งเป็นการย้ำาให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ด้านการเงินของธนาคาร	

	 ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 ธนาคารได้ขยาย 
ชอ่งทางการใหบ้รกิารทีม่ากขึน้	พฒันาการบรกิารผา่นระบบออนไลน์
ให้สะดวกและปลอดภัย	 ขยายสาขา	 รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ 
ทีเ่อือ้ตอ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	หรอื	เอสเอม็อ	ีและในฐานะ 
ทีเ่ปน็ธนาคารภายใตก้ลุม่	ICBC	ธนาคารไอซบีซีี	(ไทย)	ยงัคงจุดแข็ง 
ในด้านการเป็นผู้นำาในบริการด้านเงินหยวน	การทำาธุรกรรมทางการเงิน 
ระหว่างประเทศไทยและจีนอีกด้วย

	 สำาหรับปี	2557	คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะยังคง
เผชิญกับความท้าทายหลายประการต่อเนื่องจากปี	2556	 ไม่ว่าจะ
เป็นการชะลอตัวของการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	 ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในประเทศ	 ความไม่แน่นอนของการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของประเทศมหาอำานาจ	อาท	ิสหรฐัอเมรกิา	จนี	สหภาพยุโรป 
และญี่ปุ่น	เป็นต้น	ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถ
ขยายตัวได้ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้ปี	2557			
ยงัเปน็ปท่ีีธนาคารพาณชิยต์อ้งเตรยีมพรอ้มในทุกๆ	ดา้น	เพือ่รองรบั 
การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	 
Community:	AEC)	 ที่จะเริ่มในปี	2558	 อันจะส่งผลให้เกิดการ 
เคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุนแรงงาน	และการลงทุน	เป็นไป
อยา่งเสรแีละคลอ่งตวัมากขึน้ในระหวา่งประเทศสมาชกิ	รวมทัง้ตลาด
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ	660	 ล้านคน	 
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ดร.เย่ หู
ประธานกรรมการและประธานคณะบริหาร

ดังนั้น	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ในฐานะธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม 
ICBC	ประเทศจีนท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมท้ังอาเซียน	จึงพร้อมเป็นตัวกลางทางการเงิน 
ในการเชื่อมโยงการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของ	AEC	 และพร้อมสนับสนุนธุรกิจ 
ไทยให้เติบโตในอาเซียนต่อไป

	 ผมในนามของธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการ 
ดำาเนินงานของธนาคารเป็นอย่างดี	และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านจะยังคงอยู่เคียงข้าง 
ธนาคารเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำาเร็จในปี	2557	ต่อไป	ซึ่งผมในฐานะตัวแทน
คณะกรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงาน	ขอให้คำามัน่วา่ธนาคารและบรษัิทยอ่ย	จะยงั 
คงมุง่มัน่ทีจ่ะรักษาความแข็งแกร่งดา้นการเงนิเพือ่การเตบิโตอยา่งมัน่คง	รวมท้ัง 
เน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของธนาคาร	 เพ่ือให้ธนาคารและบริษัทย่อยเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่อไป		

	 ขอบคุณครับ		
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คณะกรรมการธนาคาร

1. ดร.เย่ หู 
อายุ 50 ปี
ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ	 •	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	 
•	ประธานคณะบริหาร	
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD,	Economics,	Public	Finance,	Southwestern	
University	of	Finance	and	Economics,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน 
ก.ค.	2555-ปัจจุบัน	 ประธานคณะบริหาร	 ธนาคาร 
ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2554-ปจัจบุนั	ประธาน
กรรมการ	 ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	 จำากัด	(มหาชน) 
•	2548-2554	Vice	President,	 Industrial	and	
Commercial	Bank	of	China	Limited,	Guangdong 
Provincial	Branch	•	2545-2548	President		Assistant, 
Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited, 
Guangdong	Provincial	Branch	•	2543-2545	Director, 
Financial	Accounting	Department,	Industrial	and	
Commercial	Bank	of	China	Limited,	Guangdong	
Provincial	Branch
สัดส่วนการถือหุ้น 
-

2. ดร.จื้อกัง หลี ่
อายุ 40 ปี
ตำาแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	•	กรรมการผูม้อีำานาจลงนาม 
•	ประธานคณะจัดการ	•	สมาชิกคณะบริหาร	
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD,	Economics,	Renmin	University,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน  
ก.ค.	2556-ปจัจบุนั	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ประธาน
คณะจัดการ/สมาชิกคณะบริหาร	 ธนาคารไอซีบีซี	 
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2554-2556	Deputy	General 
Manager	of	Corporate	Strategy	and	IR	Dept.,	
Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited,	
H.O.	•	2551-2554	Deputy	CEO	of	ICBC	(Macau)	
•	2550-2551	Division	Head,	Corporate	Strategy	
and	IR	Dept.,	Industrial	and	Commercial	Bank	of	
China	Limited,	H.O.	•	2547-2549	Division	Head,	
Reform	and	IPO	office,	Industrial	and	Commercial	
Bank	of	China	Limited,	H.O.	•	2546-2547	Senior	
Manager	of	Risk	Management	Dept.,	Industrial	
and	Commercial	Bank	of	China	Limited,	H.O.	 
•	2545-2546	Manager	of	Credit	Risk	Management	 
Dept.	and	Market	Risk	Management	Dept.,	ICBC	
Asia	(Hong	Kong)	
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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3. นายชาญชัย ลี้ถาวร 
อายุ 86 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการ	•	ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
BS,	Banking	and	Finance,	University	of	Illinois,	USA
ประสบการณ์ทำางาน 
2553-ปจัจบุนั		กรรมการ/ทีป่รกึษาประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด		(มหาชน) 
•	2527-2553	 ประธานกรรมการ	 ธนาคารไอซีบีซี	 
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2549-2556	ประธานกรรมการ 
บริษัท	 ลีสซิ่งไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	 •	2549-2552	
ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์สินเอเซีย	จำากัด 
•	2521-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทัสยามพวิรรธน	์จำากดั	
•	2545-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัทสยามพิวรรธน์ 
โฮลดิง้	จำากดั	•	2539-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทัสยาม	
สเปเชยีลลติี	้จำากดั	•	2533-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทั
มินีแบ	 เอวิเอชั่น	 จำากัด	 •	2527-ปัจจุบัน	 ประธาน
กรรมการ	บริษัทบางกอก	บีทีเอ็มยู	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

4. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ 
อายุ 75 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการอิสระ	•	ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา   
PhD,	Engineering,	Imperial	College	London,	UK
ประสบการณ์ทำางาน 
2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
•	2554-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	บริษัททรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	
•	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัทร	ูคอรป์อเรชัน่	จำากดั	(มหาชน)	•	2544-2552 
กรรมการ	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 (องค์การ
มหาชน)	•	2544-2548	นายกสมาคมโทรคมนาคม
แหง่ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ	์•	2543-2544 
ประธานกรรมการ	บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 
จำากัด	 •	2529-2535	 อธิการบดี	 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

5. ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย 
อายุ 73 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการอสิระ	•	ประธานกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา 
PhD,	Political	Science,	University	of	Oklahoma,	USA 
•	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.	รุ่นที่	388)
ประสบการณ์ทำางาน
2549-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหา	คา่ตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	ธนาคารไอซบีซี ี
(ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 •	2549-2550	 กรรมการ
ตรวจสอบ	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	 
•	2555-ปจัจบุนั	กรรมการอสิระ/รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัททิพยประกันภัย	จำากัด 
(มหาชน)	•	2547-2554	กรรมการ	บรษิทัทพิยประกนัภยั 
จำากดั	(มหาชน)	•	2549-2553	กรรมการ	บรษิทัน้ำามนั 
ไออาร์พีซี	จำากัด	•	2549-2553	กรรมการ	บริษัทไทย 
เอ	บ	ีเอส	จำากดั	•		2549-2553	กรรมการ	บรษิทั	ไออารพ์ซี ี
โพลีออล	 จำากัด	 •	2548-2551	 ประธานกรรมการ 
บริษัทวินโคลท์	อินดัสเทรียล	พาร์ค	จำากัด	(มหาชน) 
•	2548-2549	 กรรมการ/กรรมการบริหาร	 บริษัท 
การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	•	2547-2549	กรรมการ/
กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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6. ดร.โหย่ว เย่ 
อายุ 42 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	•	สมาชิกคณะบริหาร		
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD,	Business	Administration,	Accounting,	Renmin 
University,	P.R.	China	
ประสบการณ์ทำางาน  
เม.ย.	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่กลุม่ธรุกจิสาขาและธรุกจิ
สัมพันธ์จีน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
•	2552-มี.ค.	2556	Deputy	Head	(GM	Rank)	of	
ICBC	Credit	Card	Call	Centre	(Shijiazhuang)	 
•	2551-2552	Deputy	Head	of	General	Administration 
Department	&	Head	of	Brand	Management	 
Office,	ICBC	Card	Centre	•	2551-2551	Deputy	
Head	of	Project	Department,	ICBC	Card	Centre	
•	2549-2551	Deputy	Head	of	Sales	Department, 
ICBC	Card	Centre	 •	2548-2549	Marketing	 
Department,	ICBC	Card	Centre	•	2542-2545	Vice	
President	Marketing	&	Sales,	Beijing	EgoChina	
E-commerce	Ltd.	•	2539-2542	Sales	Controller	
For	North	Region,	Unilever	Wall’s	(China)	Ltd. 
•	2537-2539	Trade	Representative,	China	National 
Electronic	Materials	Corporation						
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

7. นายกั้วหุย ซง 
อายุ 46 ปี
ตำาแหน่ง  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	•	สมาชิกคณะบริหาร		
คุณวุฒิทางการศึกษา 
MA,	Economics,	Southwestern	University	of	
Finance	and	Economics,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน  
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มสนับสนุน	 ธนาคาร 
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	2550-2553	Senior	
Manager,	 Industrial	and	Commercial	Bank	of	
China	Limited	 •	2546-2550	Head	of	Financial	
Control	&	IT,	ICBC	(London)
สัดส่วนการถือหุ้น 
-

8. นายจีเชียน ชุย 
อายุ 60 ปี
ตำาแหน่ง  
กรรมการ	 •	 กรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา 
Bachelor,	Economic	Management,	Party	School	
of	the	Jilin	Provincial	Committee	of	C.P.C.
ประสบการณ์ทำางาน  
ต.ค.	2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ/กรรมการสรรหา	 
คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล	ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	
จำากัด	(มหาชน)	•	มิ.ย.	2556-ปัจจุบัน	Accredited	
Directors,	Industrial	and	Commercial	Bank	of	
China	Limited	•	มิ.ย.	2546-มิ.ย.	2556	President,	
ICBC	Seoul	Branch	•	ก.พ.	2544-มิ.ย.	2546	Vice	
President,	ICBC	Heilongjiang	Branch	
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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9. ดร.ลี่ หลัน 
อายุ 50 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการ	 •	 กรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD,	Economics,	Tianjin	University	of	Finance	
Economics,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	
(มหาชน)	 •	2554-ปัจจุบัน	Full-Time	Overseas	
Institutional	Directors,	Industrial	and	Commercial	
Bank	of	China	Limited	•	2553-2554	Vice	Head	
of	Internal	Auditing,	Industrial	and	Commercial	
Bank	of	China	Limited	•	2548-2553	Deputy	Head	
of	Tianjin	Regional	Headquarters,	Industrial	and	
Commercial	Bank	of	China	Limited
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

10. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 
อายุ 71 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการอิสระ	•	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา
สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	•	ปริญญา
ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาศลิปศาสตร	์
มหาวทิยาลยัราชภฏัลำาปาง	•	วชิาการคา้	Ross	College 
(Dublin),	 Ireland	 •	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
(วปรอ.	รุ่นที่	311)
ประสบการณ์ทำางาน  
2521-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2548-2553 
กรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2542-ปจัจบุนั 
กรรมการอิสระ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันภัย	 จำากัด	
(มหาชน)	 •	2548-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	บรษิทั	กรงุเทพประกนัภยั	จำากดั	(มหาชน)	
•	2540-ปัจจุบัน	ท่ีปรึกษาอาวุโส	บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	 
จำากดั		(มหาชน)	•		2544-ปจัจบุนั	ทีป่รกึษา	บรษิทั	ยไูนเตด็ 
ฟลาวมิลล์	จำากัด	(มหาชน)		
สัดส่วนการถือหุ้น 
หุ้นสามัญ	2,374	หุ้น	(ร้อยละ	0.00015)

11. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 
อายุ 57 ปี
ตำาแหน่ง   
กรรมการอิสระ	•	กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำางาน  
2550-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2548-2549	
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานสินเชื่อ/ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 สายงานกลยุทธ์องค์กร	 ธนาคาร
ทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น  
-



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง

1. ดร.จื้อกัง หลี่ 
อายุ 40 ปี
ตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 •	 ประธานคณะจัดการ	 
•	สมาชิกคณะบริหาร	
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD,	Economics,	Renmin	University,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน 
ก.ค.	2556-ปจัจบุนั	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ประธาน
คณะจัดการ/สมาชิกคณะบริหาร	 ธนาคารไอซีบีซี	 
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2554-2556	Deputy	General	 
Manager	of	Corporate	Strategy	and	IR	Dept.,	
Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited,	
H.O.	•	2551-2554	Deputy	CEO	of	ICBC	(Macau)	
•	2550-2551	Division	Head,	Corporate	Strategy	
and	IR	Dept.,	Industrial	and	Commercial	Bank	of	
China	Limited,	H.O.	•	2547-2549	Division	Head,	
Reform	and	IPO	office,	Industrial	and	Commercial	
Bank	of	China	Limited,	H.O.	•	2546-2547	Senior	
Manager	of	Risk	Management	Dept.,	Industrial	
and	Commercial	Bank	of	China	Limited,	H.O.	 
•	2545-2546	Manager	of	Credit	Risk	Management	 
Dept.	and	Market	Risk	Management	Dept.,	ICBC 
Asia	(Hong	Kong)					
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

2. ดร.โหย่ว เย่  
อายุ 42 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่กลุม่ธรุกจิสาขาและธรุกจิ
สัมพันธ์จีน	•	สมาชิกคณะบริหาร		
คุณวุฒิทางการศึกษา 
PhD,	Business	Administration,	Accounting,	Renmin 
University,	P.R.	China	
ประสบการณ์ทำางาน 
เม.ย.2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่กลุม่ธรุกจิสาขาและธรุกจิ
สัมพันธ์จีน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	 
•	2552-มี.ค.2556	Deputy	Head(GM	Rank)	of	 
ICBC	Credit	Card	Call	Centre	(Shijiazhuang)	 
•	2551-2552	Deputy	Head	of	General	Administration 
Department	&	Head	of	Brand	Management	 
Office,	ICBC	Card	Centre	•	2551-2551	Deputy	 
Head	of	Project	Department,	ICBC	Card	Centre 
•	2549-2551	Deputy	Head	of	Sales	Department, 
ICBC	Card	Centre	 •	2548-2549	Marketing	 
Department,ICBC	Card	Centre	 •	2542-2545 
Vice	President	Marketing	&	Sales,	Beijing 
EgoChina	E-commerce	Ltd.	•	2539-2542	Sales 
Controller	For	North	Region,	Unilever	Wall’s 
(China)	Ltd.	•	2537-2539	Trade	Representative, 
China	National	Electronic	Materials	Corporation						
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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3. นายกั้วหุย ซง 
อายุ 46 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มสนับสนุน	•	สมาชิก
คณะบริหาร		
คุณวุฒิทางการศึกษา  
MA,	Economics,	Southwestern	University	of	 
Finance	and	Economics,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน  
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มสนับสนุน	ธนาคาร 
ไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	 (มหาชน)	 •	2550-2553 
Senior	Manager,	Industrial	and	Commercial	Bank	
of	China	Limited	•	2546-2550	Head	of	Financial	
Control	&	IT,	ICBC	(London)
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มบริหารเงินและ
ปฏิบัติการ	•	สมาชิกคณะบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา   
ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน 
ธ.ค.2555-ปัจจุบัน	 สมาชิกคณะบริหาร	 ธนาคาร 
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	ก.ย.	2555-ปัจจุบัน	 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มบริหารเงินและ 
ปฏิบัติการ	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน) 
•	2553-ก.ย.2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่ม 
บริหารเงินและปฏิบัติการสาขา	 ธนาคารไอซีบีซี	 
(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	2550-2553	รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	กลุ่มสนับสนุน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย) 
จำากัด	 (มหาชน)	 •	2548-2550	 ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	
จำากดั	(มหาชน)	•	2548-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทั	ลสีซิง่
ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	•	2550-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทั 
ศรีสำาอางค์	ซัพพลายเออร์	 จำากัด	 •	2547-ปัจจุบัน	
กรรมการ	 บริษัท	 ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม	 จำากัด	
(มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

5. นางสุรีย์ วิภาตกนก 
อายุ 50 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายบรรษัทธุรกิจ	 
•	สมาชิกคณะบริหาร	
คุณวุฒิทางการศึกษา   
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์ทำางาน
ธ.ค.2555-ปัจจุบัน	 สมาชิกคณะบริหาร	 ธนาคาร 
ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2550-ปจัจบุนั	ผูช้ว่ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายบรรษัทธุรกิจ	 ธนาคาร 
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	2549-2550	ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ	 ธนาคาร 
ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2547-2549	ผูจ้ดัการ 
อาวุโส	 ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด-ธุรกิจขนาดกลาง	
ธนาคารไอซบีซีี	(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2543-2547	 
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายงานพาณิชย์ธนกิจ	ธนาคารเอเชีย	 
จำากัด	 (มหาชน)	 •	2549-ส.ค.	2555	 กรรมการ	 
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	
สัดส่วนการถือหุ้น
-

11



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

6. นายไชยวัฒน์ ตันชีวะวงศ์ 
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจสาขา	•	สมาชิก
คณะบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน
ธ.ค.	2555-ปจัจบุนั	สมาชกิคณะบรหิาร	ธนาคารไอซบีซี ี
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2550-ปจัจบุนั	ผูช้ว่ยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจสาขา	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย) 
จำากัด	(มหาชน)	 •	2548-2550	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 
ฝา่ยธรุกจิสาขา	ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน) 
•	2543-2548	ผูบ้รหิารฝา่ยขายและการตลาด	สายงาน 
ธุรกิจ	SME	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	
จำากัด	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
-

7. ดร.เหว่ย หวง 
อายุ 42 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายบรรษัทธุรกิจ
สัมพันธ์จีน
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD,	Economics,	Jiang	Xi	Financial	&	Economic	
College,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน
ก.พ.2555-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	
จำากัด	(มหาชน)	 •	2549-2554	Deputy	Head	of	
Credit	Management	Division,	 Industrial	and	 
Commercial	Bank	of	China	Limited,	JiangXi	
Branch	•	2548-2549	Deputy	Head	of	International	
Banking	Division,	 Industrial	and	Commercial	
Bank	of	China	Limited,	JiangXi	Branch
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

8. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน 
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่ง    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายพัฒนาคุณภาพ
สินทรัพย์และบัตรเครดิต
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี	 บริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำางาน
ธ.ค.	2556-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์และบัตรเครดิต	 
•	2555-ธ.ค.	2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายบริหารและควบคุมความเสี่ยง	 ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย)จำากัด	 (มหาชน)	 •	2550-ก.พ.	2555	 ผู้ช่วย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2549-2550	
ผู้อำานวยการอาวุโส	 สายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2548-2549 
ผูจ้ดัการอาวโุส	ฝา่ยบรหิารคณุภาพสนิทรพัย	์ธนาคาร 
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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9. นางอรพินท์ ศรีสังคม 
อายุ 50 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายเลขานุการองค์กร
และกฎหมาย
คุณวุฒิทางการศึกษา
LL.M.,	Harvard	Law	School,	USA	 •	LL.M.	 
(International	Banking	Law),	Boston	University	
School	of	Law,	USA
ประสบการณ์ทำางาน
2550-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายเลขานกุารองคก์รและกฎหมาย	ธนาคาร	ไอซบีซี	ี 
(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	2548-2550	ผู้อำานวยการ 
อาวุโส	สายบริหารงานทั่วไป	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย) 
จำากัด	(มหาชน)	 •	2547-2548	Vice	President, 
Legal	and	Compliance	Department	 บริษัท 
หลักทรัพย์สินเอเซีย	 จำากัด	 •	2543-2547	Vice	 
President,Capital	Markets	Legal	บรษิทัหลกัทรพัย ์
เอสจ	ีสนิเอเซยี	จำากดั	•	2540-2543	Consultant	บริษทั	
ลิ้งค์เลเทอร์ส	(ประเทศไทย)	 จำากัด	 •	2531-2540 
Associate	บริษัท	ที่ปรึกษากฎหมายสากล	จำากัด	
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

10. นายสม พิศาลโสภณ 
อายุ 49 ปี
ตำาแหน่ง   
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่สายการเงนิและกลยทุธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
MS,	Industrial	Administration	Carnegie-Mellon	
University,	USA
ประสบการณ์ทำางาน
2551-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการเงิน 
และกลยุทธ์	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
•	2550-2551	ผู้อำานวยการอาวุโส	สายการเงินและ
กลยุทธ์	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 
•	2549-2550	ผูอ้ำานวยการอาวโุส	ฝา่ยกลยทุธอ์งคก์ร
และแผนงาน	ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	
•	2551-ปจัจบุนั	กรรมการ	บรษิทั	ลสีซิง่ไอซบีซี	ี(ไทย)	
จำากัด	•	2551-2552	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์สิน
เอเซีย	 จำากัด	 •	2547-2548	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากและค่าธรรมเนียม
ธรุกจิลกูคา้บคุคล	ธนาคารกสกิรไทย	จำากดั	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

11. นางศศิวดี สมบูรณ์ธรรม 
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
•	MS,	Information	Systems,	PACE	University,	USA
ประสบการณ์ทำางาน
ก.ย.	2555-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายปฏบิตักิาร	ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน) 
•	2551-ก.ย.	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายบริหารสาขาและพัฒนาองค์กร	ธนาคารไอซีบีซี	
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2550-2551	ผูอ้ำานวยการอาวโุส 
สายบริหารสาขาและพัฒนาองค์กร	ธนาคารไอซีบีซ ี
(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	•	2549-2550	ผู้อำานวยการ 
อาวุโส	ฝ่ายพัฒนาระบบงาน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	
จำากดั	(มหาชน)	•		2546-2549	ผูอ้ำานวยการ	ฝา่ยพฒันา 
ระบบงาน	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
-
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

12. นายวิสิฐ อัศวลายทอง 
อายุ 46 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	วิทยาการคอมพิวเตอร์,	Asian	Institute	
of	Technology
ประสบการณ์ทำางาน  
2550-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	
จำากัด	 (มหาชน)	 •	 2550	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ธนาคารไอซีบีซี	 
(ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 •	2537-2550	Principal	
Consultant,	บริษัท	เทมินอส	(ประเทศไทย)	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

13. นายวสันต์ ม่วงมี 
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่สายบรหิารและควบคมุ
ความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน
ต.ค.	2556-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารและควบคุมความเสี่ยง	 ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2553-ต.ค.	2556	ผูอ้ำานวยการ 
อาวุโส	ฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	ธนาคาร 
ไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	 (มหาชน)	 •	2550-2553	 
ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	
ธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2548-2550	
ผู้จัดการ	 ฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ-ธุรกิจ
รายย่อยและธุรกิจสาขา	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	
จำากัด	(มหาชน)			
สัดส่วนการถือหุ้น
-

14. นายหย่งหมิน ถาง 
อายุ 40 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 รองผู้บริหารสาย	 
สายธุรกิจสาขา
คุณวุฒิทางการศึกษา 
BA,	Finance	and	Banking,	Shanxi	Institute	of	
Finance	and	Economics,	P.R.	China
ประสบการณ์ทำางาน
ก.พ.	2555-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
รองผู้บริหารสาย	 สายธุรกิจสาขา	 ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	•	2551-2554	Deputy	General 
Manager,	Personal	Banking	Business	Department, 
Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited, 
Anhui	Regional	Headquarters	•	2548-2550	Division 
Head,	Personal	Banking	Business	Department,	
Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited,	
Anhui	Regional	Headquarters	•	ส.ค.	2555-ปจัจบุนั	
กรรมการ	บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น  
-	

14 รายงานประจำาปี 2556
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รายชื่อผู้บริหาร

	ลำาดับ		  ชื่อ-สกุล			 ตำาแหน่งองค์กร		 สังกัด

	 1	 นายเสนัชย์	ชวนะ	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายกฎหมาย

	 2	 นายสยาม	โล่ห์สวัสดิ์	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ	2

	 3	 นายธานินทร์	วนสุธานนท์	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน

	 4	 นางอารยา	วัฒนคุณ	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายปฏิบัติการเงินฝาก

	 5	 นางเสาวณี	สุนทรสวัสดิ์	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายบริหารสาขา

	 6	 นางนฤมล	เมฆสิงห์วี	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายบริหารและส่งเสริมเงินฝาก

	 7	 น.ส.กุลนิดา	เชื้อสุวรรณ	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายตลาดเงินและบริหารการลงทุน

	 8	 น.ส.สุวิมล	อิทธิพุฒิ	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศและสถาบันการเงิน

	 9	 นายสุรพล	ทิพย์วิไล	 ผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

	 10	 น.ส.ชื่นจิต	ตระการรัตติ	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 11	 นายกั่น	หวง	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายเลขานุการองค์กร

	 12	 น.ส.เสมอใจ	เจริญศรี	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายกำากับการปฎิบัติการ

	 13	 น.ส.ลินดา	ศิริวิบูลย์	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ	1

	 14	 นายวัชรศิษฎ์	วีรยางกูร	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ	3

	 15	 นางรัชชนก	วิจิตรเลขการ	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ	4

	 16	 น.ส.วันเพ็ญ	ยงชยานันทกุล	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายธุรกิจสาขา	1

	 17	 นายศุภกิจ	โอฬาระชิน	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายธุรกิจสาขา	3

	 18	 น.ส.นัยนา	น้อยบรรจง	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายระบบงานและผลิตภัณฑ์

	 19	 นางศิรินันท์	กาญจนาคม	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

	 20	 นายวิจิตร	ศรีวิจิตรโชค	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายปฎิบัติการบริหารเงิน

	 21	 นายปรเมศวร์	ต้นน้ำานิ่ง	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายธุรการ

	 22	 นายศุภกิจ	เทพวรวุฒิ	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายประเมินหลักประกัน

	 23	 นางพรรษมน	แสงหิรัญ	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

	 24	 นายเสกสรร	ชุณห์เสรีชัย	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	Portfolio

	 25	 นายจู้หัว	เฉิน	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายกำาหนดและบริหารนโยบายควบคุมความเสี่ยง

	 26	 นายซิง	จ่าน	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายธรรมาภิบาลและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 27	 นายหลี่โหย่ง	จาง	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายประมวลผลสารสนเทศและงบประมาณงานการเงิน

	 28	 นางสุนทรี	ธรรมรัชพิมล	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายบัญชี

	 29	 นายเชวง	มหาพรประจักษ์	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายธุรกิจการค้าต่างประเทศ

	 30	 นายชัยรัตน์	คงเกรียงไกร	 ผู้จัดการ	 ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์

	 31	 นายหมิง	สวี่	 ผู้จัดการ	 ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจจีน

	 32	 นายเพิ่มศักดิ์	ทนานนท์	 ผู้จัดการ	 ฝ่ายปฎิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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	 ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2512	 

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันที่	 26	 

ตุลาคม	2516	 ต่อมาปี	2521	 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 ปี	2548	 ได้ยกฐานะจากบริษัทเงินทุนเป็นธนาคาร

พาณชิย์โดยไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัใหจ้ดัตัง้และเปิดดำาเนนิ

การธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่	23	ธันวาคม	2548	

	 ในวันท่ี		21	เมษายน		2553	ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล 

แบงก	์ออฟ	ไชนา	ลมิิเต็ด	(Industrial	and	Commercial	Bank	of	China 

Limited	 หรือ	 “ICBC”)	 ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุด 

ในโลกได้เข้าถือหุ้นร้อยละ	97.24	 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดจากการทำาคำาเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ

ธนาคาร	และไดเ้ปลีย่นชือ่จาก	ธนาคารสนิเอเซยี	จำากดั	(มหาชน)	เปน็ 

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่ม	 ICBC	 นับแต่นั้นมา	 ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น 

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่	

19	มีนาคม	2554	ปัจจุบัน	ICBC	ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ	97.70	ของ

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

	 ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารช้ันนำาของไทยในการให้บริการ 

ทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทย 

และจีน	 การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม	 ICBC	 จะทำาให้ลูกค้า

ของธนาคารสามารถเขา้ถงึการให้บรกิารผา่นเครอืขา่ยของกลุม่	ICBC 

ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน	รวมท้ังมีเครือข่ายในต่างประเทศ 

ที่ครอบคลุมทั่วโลก	 โดย	ณ	สิ้นเดือนมิถุนายนปี	2556	กลุ่ม	ICBC 

มีสาขาและจุดให้บริการในประเทศจีนท้ังสิ้น	17,613	 แห่ง	 และมี 

การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย		
99.99%

บริษัทร่วม	
23.56%

ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
แบงก์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

97.70% 2.30%

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)

สำานกังานสาขาในตา่งประเทศจำานวน	388	แหง่	ครอบคลมุ	39	ประเทศ 

ท่ัวโลก	นอกจากน้ี	ICBC	ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ	(Correspondent 

Banks)	จำานวน	1,771	แห่ง	ทั่วโลกอีกด้วย

	 ปจัจบุนัธนาคารมบีรษิทัยอ่ยหนึง่แหง่	คอื	บรษิทั	ลสีซ่ิงไอซีบีซี		(ไทย) 

จำากดั	ซึง่ธนาคารถอืหุน้ร้อยละ	99.99	ใหบ้ริการธรุกจิเชา่ซือ้และใหเ้ชา่ 

แบบลีสซิ่ง	และมีบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง	คือ	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย 

ไซรสั	จำากดั	(มหาชน)	ใหบ้รกิารดา้นธรุกจิหลกัทรัพย	์ปจัจบุนัธนาคาร

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	23.56

	 ธนาคารมคีวามภมูิใจที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติจากฟทิชเ์รทติง้ 

ที่	 ‘AAA(tha)’	 สำาหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและ	 

‘F1+(tha)’	 สำาหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น	 แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ	เป็นปีที่สองติดต่อกัน
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

	 ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบ
แก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล	ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลาก
หลาย	ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม	ICBC	 ธนาคารพาณิชย์ที่มี
เครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก	ทำาให้
ธนาคารสามารถยกระดับการให้บริการ	 เชื่อมโยงท่ัวโลก	 ได้สะดวก 
และรวดเร็ว	

บริการเงินฝาก
	 ธนาคารให้บริการรับฝากเงิน	 โดยรับฝากจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ	
ได้แก่	 บุคคลธรรมดา	 นิติบุคคลทั่วไป	 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำาไร	
หนว่ยงานราชการ	สถาบันการเงนิประเภทตา่งๆ	เป็นตน้		โดยมบีรกิาร
เงินฝาก	ดังนี้
 1. เงนิฝากออมทรัพยท์ัว่ไป-สะดวกในการฝาก	ถอน	โดยไมจ่ำากดั 
	 	 จำานวนเงินและจำานวนครั้ง
 2. เงนิฝากออมทรัพยพิ์เศษ Hi-Speed Savings-มอบความคุม้คา่ 
	 	 แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่า 
	 	 บญัชอีอมทรัพย์ทัว่ไป	ทัง้ยังไม่จำากดัจำานวนเงนิและจำานวนครัง้ 
	 	 ในการฝากหรือถอน
 3. เงนิฝากออมทรพัยพิ์เศษ Gold Savings	(สำาหรบัลกูคา้บคุคล) 
	 	 	-	เงนิฝากออมทรัพยท์ี่ใหด้อกเบ้ียสงูแบบเงนิฝากประจำา	ท้ังยงั 
	 	 มอบความคล่องตัวในการฝากหรือถอนแบบบัญชีออมทรัพย์
 4. เงินฝากกระแสรายวันทั่วไป-เงินฝากกระแสรายวันที่ไม่ได้รับ 
	 	 ดอกเบีย้	แตเ่พิม่ความคลอ่งตวัในการทำาธรุกจิ	ดว้ยการสัง่จา่ย 
	 	 ผ่านเช็คโดยไม่จำากัดจำานวนเงิน	และลูกค้าสามารถตรวจสอบ 
	 	 การทำารายการได้จาก	Statement	ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน

 5. เงนิฝากกระแสรายวนัพเิศษ Super Cheque-บญัชกีระแสรายวนั 
	 	 ที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 
	 	 โดยคดิดอกเบีย้เปน็รายวนั	และธนาคารจะโอนดอกเบีย้เขา้บญัช ี
	 	 ลูกค้าในเดือนมิถุนายน	และธันวาคม	
 6. บญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Currency Deposit)  
  -ธนาคารรับฝากทั้งประเภทออมทรัพย์และประจำาตั้งแต่	1	ถึง 
	 	 12	เดือน	โดยรับฝากเงินตราต่างประเทศรวม	9	สกุลเงินหลัก 
	 	 ได้แก่	ดอลลาร์สหรัฐ	ยูโร	ปอนด์สเตอร์ลิง	เยนญี่ปุ่น	ดอลลาร์ 
	 	 สงิคโปร์	ดอลลาร์ฮ่องกง	ดอลลาร์นิวซีแลนด	์ดอลลารอ์อสเตรเลยี 
	 	 และหยวน	



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)22 รายงานประจำาปี 2556

 7. เงินฝากประจำาประเภทสมุดคู่ฝาก (Fixed Deposit with  
  Passbook)-ให้ลูกค้ารับดอกเบี้ยตามกำาหนด	โดยมีระยะเวลา 
	 	 ฝากตั้งแต่	3-24	เดือน	พร้อมรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน	โดย 
	 	 สามารถใชส้มดุคูฝ่ากเพียงเลม่เดยีวสำาหรบัระยะเวลาการฝาก 
	 	 ที่หลากหลาย
 8. เงนิฝากประเภทใบรบัเงนิฝาก  (Deposit Receipts)	-	อกีทางเลอืก 
	 	 หนึ่งในการออมเงินที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝาก 
	 	 ออมทรัพย์ท่ัวไป	ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้หลากหลาย 
		 	 โดยรับฝากทั้งแบบเผื่อเรียก	(On	Call)	และแบบประจำาตั้งแต่	 
	 	 1	ถึง	48	เดือน

บริการบัตรธนาคาร
	 ธนาคารมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
อำานวยความสะดวกแกล่กูคา้บุคคล	ช่วยเสริมความคลอ่งตวัและสะดวก
สบายในการทำาธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการฝาก	ถอน	
หรือโอนเงิน	ทั้งในประเทศไทยและทุกทวีปทั่วโลก

 1. บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี 
	 	 บัตรเดบิตสองสกุลเงิน	UnionPay	และบัตรเดบิต	VISA	มีทั้ง 
	 	 บรกิารฝาก	ถอน	โอนเงนิ	และเพือ่การใชจ้า่ยตา่งๆ	สามารถใชไ้ด ้
	 	 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • บัตรเดบิตสองสกุลเงิน UnionPay-เพิ่มความสะดวกสบาย 
	 	 ในการทำาธุรกรรม	 เลือกฝากได้ทั้งเงินหยวนและเงินบาทตาม 
	 	 ต้องการ	 สามารถฝากเงินหยวนในประเทศไทย	และถอนเงิน 
	 	 หยวนในประเทศจีน	 เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 
	 	 โดยรายการที่เกิดข้ึนที่ประเทศจีน	 จะเรียกเก็บเงินเป็นเงิน 
	 	 หยวน	หากเงินหยวนในบัญชีไม่เพียงพอ	ระบบจะเปลี่ยนเงิน 
	 	 บาทในบัญชีเป็นสกุลเงินหยวนให้อัตโนมัติ	 ส่วนรายการที่ 
	 	 ประเทศไทยจะเรียกเก็บชำาระยอดเป็นสกุลเงินบาท	 และหาก 
	 	 เงินสกุลเงินบาทไม่เพียงพอ	 ระบบก็จะเปลี่ยนเงินหยวนใน 
	 	 บัญชีเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติ	 ทั้งน้ี	 ลูกค้าสามารถใช้จ่าย	 
	 	 ณ	ร้านค้า	หรือ	ถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์		 
	 	 UnionPay	ใน	142	ประเทศทั่วโลก
  • บตัรเดบติ VISA-ลกูคา้สามารถถอนเงนิไดท้ีเ่คร่ืองเอทเีอม็ 
	 	 ทีม่สีญัลกัษณ	์VISA	และใชจ้า่ย	ณ	รา้นคา้ทีม่สีญัลกัษณ	์VISA 
	 	 ได้ทุกแห่งทั่วโลก	โดยจะเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท
 2. บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี 
	 	 บัตรเครดิตสองสกุลเงิน	UnionPay	 และบัตรเครดิต	VISA	 
	 	 ใหบ้รกิารหลากหลายรปูแบบ	เพือ่การใชจ้า่ย	โอน	และถอนเงนิสด	 
	 	 ทั้งยังให้ลูกค้าใช้จ่ายคล่องตัวด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 
	 	 สงูสดุ	56	วนับตัรเครดติธนาคารไอซีบีซีไดรั้บการยอมรบัอยา่ง 
	 	 กว้างขวางท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	ท้ังยังมอบสิทธิพิเศษ 
	 	 ชั้นนำาจากร้านค้าและบริการมากมายทั่วโลก	

	 	 •	 บัตรเครดิตสองสกุลเงิน UnionPay-บัตรเดียวท่ีสามารถ 
	 	 ใชท้ำาธรุกรรมไดท้ัง้เงนิบาทและเงนิหยวนสำาหรบัรายการทีเ่กดิ 
	 	 ข้ึนในประเทศจีน	จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพ่ือลดความเส่ียง 
	 	 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	
	 	 •	 บัตรเครดิต VISA-อำานวยความสะดวกในการใช้จ่ายด้วย 
	 	 เครือข่ายร้านค้ากว่า	10	 ล้านแห่ง	 และเครื่องเอทีเอ็มกว่า	 
	 	 2	 ล้านเครื่องท่ัวโลก	 โดยทุกการใช้จ่ายจะเรียกเก็บเงินเป็น 
	 	 สกุลเงินบาท

ช่องทางการให้บริการ
	 ธนาคารนำาเสนอชอ่งทางการให้บรกิารท่ีหลากหลาย	เพือ่เพิม่ความ
สะดวกสบายในการทำาธุรกรรมและบริหารจัดการบัญชีแก่ลูกค้า	ดังนี้
 1. บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้านิติบุคคล- 
	 	 ลกูคา้สามารถทำาธรุกรรมผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็จากสำานกังาน 
	 	 ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์	USB	Shield	 
	 	 รวมถึงการใช้รหัสลับเพ่ือการล็อกอินในการบริหารบัญชี	สามารถ 
	 	 โอนเงนิท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ	โอนเงนิแบบครัง้ละ 
	 	 หลายรายการ	และบริหารการจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว 
	 	 และตรงเวลา
 2. บรกิารไอซบีซีอิีนเทอรเ์นต็แบงกก์ิง้สำาหรบัลกูคา้บคุคล-อำานวย 
	 	 ความสะดวกยิง่ขึน้ดว้ยธรุกรรมการเงนิผา่นอนิเทอรเ์นต็	ลกูคา้ 
	 	 สามารถบริหารบัญชี	 ด้านเงินฝากประจำา	 บริการโอนเงิน 
	 	 ท้ังภายในและภายนอกประเทศ	 บริการแจ้งเตือนการเปลี่ยน 
	 	 แปลงยอดบัญชีเงินฝาก	 บริการบัตรเครดิต	 และบริการอื่นๆ 
		 	 ที่ใช้ง่าย	ซึ่งมั่นใจได้ในความสะดวก	ปลอดภัย	ทุกที่	ทุกเวลา
 3. บัตร ICBC E-zy Card-ยกระดับความสะดวกในการฝากเงิน 
	 	 สำาหรับลูกค้าบุคคล	เพียงมีบัตร	ICBC	E-zy	Card	ก็สามารถ 
	 	 ฝากเงินและเช็คได้ผ่านบริการ	Bill	Payment	 ณ	 สาขาของ 
	 	 ธนาคารท่ีร่วมให้บริการท่ัวประเทศ	(ธนาคารกรุงเทพและธนาคาร 
	 	 กสิกรไทย)	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม	
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Cash Management
	 ธนาคารพรอ้มใหบ้ริการ	Cash	Management	เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในด้านการบริหารเงินเต็มประสิทธิภาพ	 เพ่ิมความ
สะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัยยิ่งขึ้น	ดังนี้
 1. บริการ Auto Sweeping-บริการที่ช่วยโอนเงินอัตโนมัติจาก 
	 	 บญัชอีอมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันเม่ือเงนิในบญัชกีระแส 
	 	 รายวันมีไม่เพียงพอ	
 2. บรกิาร ICBC Balance Change Alert-บรกิารแจง้เตอืนทุกการ 
	 	 เปลีย่นแปลงของยอดบัญชีผา่นทาง	SMS/อเีมล	ใหล้กูคา้ทราบ 
	 	 ความเคล่ือนไหวของบัญชีทุกท่ี	ทุกเวลา	ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์ 
	 	 และบญัชกีระแสรายวันทกุประเภท	โดยสามารถเลอืกรบัขอ้มลู 
	 	 เป็นภาษาไทย	จีน	หรืออังกฤษ
 3. บรกิารโอนเงนิเพือ่จา่ยเงนิเดอืนพนักงาน-อำานวยความสะดวก 
	 	 ใหธุ้รกจิทกุขนาด	ใหก้ำาหนดวนัจา่ยเงนิเดอืนและโอนเงนิเดอืน 
	 	 เข้าบัญชีของพนักงานตามคำาส่ัง	โดยไม่ต้องทำารายการท่ีธนาคาร 
		 	 และลูกค้าสามารถส่งคำาสั่งจ่ายเงินเดือนเป็นเงินหยวน	 โดย 
	 	 ธนาคารจะใช้อตัราแลกเปลีย่นของธนาคารเพือ่ทำาการตดับญัช ี
	 	 เงินบาทของบริษัท	 และโอนเงินบาทเข้าบัญชีของพนักงาน 
	 	 กอ่นทำาการแลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นเงนิหยวนเขา้บญัชสีกลุเงนิ 
	 	 หยวนของพนักงาน
 4. บริการ Direct Credit-ให้การชำาระสินค้าเป็นเร่ืองง่าย	 โดย 
	 	 ลูกค้าสามารถโอนเงินชำาระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้รับเงินได้ 
	 	 หลายรายในคำาสั่งเดียวทั่วประเทศ	ตรงตามกำาหนดเวลา	โดย 
	 	 ไมต่อ้งทำารายการทีธ่นาคาร	และธนาคารจะจดัสง่ใบยนืยนัการ 
	 	 ทำารายการ	(Credit	Advice)	ใหแ้กล่กูคา้เพือ่สง่มอบใหผู้ร้บัเงนิ 
	 	 ต่อไป	

บริการสกุลเงินหยวน
	 ธนาคารให้บริการสกุลเงินหยวนครบวงจรสำาหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล	 มุ่งบริการเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ	 การลงทุน	 
และให้การทำาธุรกรรมระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นเรื่องสะดวก	
รวดเร็ว	และคุ้มค่า
 1. บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน	-ให้บริการท้ังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
	 	 และบญัชเีงนิฝากประจำา	เพ่ือเตมิเตม็ประสทิธภิาพการจดัการ 
	 	 เงินหยวน	 โดยช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 
	 	 แลกเปลีย่น	และมดีอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน	ทัง้ยงัอำานวยความ 
	 	 สะดวกดว้ยบริการชำาระเงนิหยวนใหผู้รั้บเงนิในประเทศจนีตาม 
	 	 ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารประชาชนจีน	(People’s	Bank 
	 	 of	China)
 2. บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน-ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
	 	 หยวน	ณ	วันที่ทำารายการในการคำานวณ		ทำาให้ผู้รับโอนได้รับ 
	 	 เงนิหยวนโอนเขา้บัญชเีป็นจำานวนเงนิทีแ่นน่อน	ลดความเสีย่ง 
	 	 ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน	 และผู้รับเงินได้รับการยกเว้นค่า 

	 	 ธรรมเนยีมปลายทาง	กรณทีีบ่ญัชผีูร้บัโอนเปน็บญัชีของธนาคาร 
	 	 ไอซีบีซีในประเทศจีน	 สามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกัน	 
	 	 นอกจากน้ี	 ยังสามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางอื่นได้ 
	 	 อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย
 3. บริการด้านเงินหยวน-ธนาคารให้บริการด้านเงินหยวนที่ 
	 	 หลากหลายภายใต้กลุ่ม	 ICBC	 ซ่ึงให้บริการด้านธุรกรรม 
	 	 เงนิหยวนมากทีส่ดุทัว่โลกผา่นเครอืขา่ยทีค่รอบคลมุโดยเฉพาะ 
	 	 ในประเทศจีน	ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินเป็นธนบัตรเงิน 
	 	 หยวนได้จากบัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน	 หรือนำาธนบัตรเงิน 
	 	 หยวนมาทำาธรุกรรมโอนเงนิไปประเทศจนีไดผ้า่นทกุสาขาของ 
	 	 ธนาคาร	 หรือใช้บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน	 โดยรับ 
	 	 อัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจ

บริการสินเชื่อ
	 ธนาคารพรอ้มใหบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ครบวงจรสำาหรบัธรุกจิทัง้ขนาด
ย่อม	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้
ลกูคา้สามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งราบรืน่	เสรมิศกัยภาพในการเตบิโต
ต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง	ทั้งยังมีบริการสินเชื่อสำาหรับลูกค้าบุคคล	
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว	โดยมีบริการต่างๆ	ดังนี้
 1. บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดกลางและ 
  ขนาดใหญ่-ผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ือสำาหรับธุรกิจขนาดกลาง 
	 	 และขนาดใหญ่	 เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจใน 
	 	 รูปแบบต่างๆ	ท้ังเพ่ือการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ	การสนับสนุน 
	 	 การขยายตัวและการลงทุนของธุรกิจ	 การปรับโครงสร้าง 
	 	 ทางการเงิน	 ตลอดจนการส่งเสริมธุรกรรมเพื่อการค้าทั้ง 
	 	 ภายในประเทศและระหว่างประเทศ		
 2. บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดเล็กและ 
  ขนาดย่อม (SME)-บริการจัดแพ็กเกจวงเงินสินเชื่อตาม 
	 	 ความต้องการและความเหมาะสมของธุรกิจ	SME	 แต่ละราย	 
	 	 พรอ้มสรรพดว้ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารท่ีหลากหลาย	ทัง้สนิเชือ่ 
	 	 ระยะสั้น	ระยะยาว	วงเงินหมุนเวียนสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์	 
	 	 ตลอดจนวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมต่างประเทศ
 3. บริการสินเชื่อเพื่อ SME แบบมีหลักประกัน-สำาหรับ 
	 	 ผูป้ระกอบการ	SME	ทีต่อ้งการเงนิทนุหมนุเวยีน	หรอืเพือ่เสรมิ 
	 	 ความก้าวหน้าของธุรกิจ	 เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจเป็น 
	 	 หลักประกัน	 ให้สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง	100%	 ของมูลค่า 
	 	 หลักประกัน	
 4. สินเชื่อที่มีเงินฝากในต่างประเทศเป็นหลักประกัน-หากลูกค้า 
	 	 มีบัญชีเงินฝากกับสาขาหรือธนาคารในเครือของกลุ่ม	 ICBC	 
	 	 ในต่างประเทศ	 (ไม่จำากัดสกุลเงินฝาก)	 สามารถใช้บัญชี 
	 	 ดังกล่าวเป็นหลักประกัน	เพื่อรับวงเงินสินเชื่อสูงถึง	95%	ของ 
	 	 จำานวนเงินฝากในต่างประเทศที่นำามาเป็นหลักประกัน
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 5. Account Receivable Financing-ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง 
	 	 แก่ธุรกิจ	สำาหรับลูกค้าที่ดำาเนินธุรกิจโดยมีการรับชำาระเงินค่า 
	 	 สินค้าตามเครดิตเทอมที่ผู้ซื้อกำาหนด	 หากสินค้าหรือบริการ 
	 	 ของลกูคา้ถกูจดัสง่และมีใบเรยีกเกบ็เงนิทีร่อการจา่ยชำาระเงนิ 
	 	 จากผู้ประกอบการหลัก	ตามระยะเวลาการชำาระเงินที่ตกลงไว้	 
		 	 ก็สามารถนำาใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้ามาเปลี่ยนเป็น 
	 	 สินเชื่อกับธนาคาร	 เพื่อนำาไปใช้ดำาเนินธุรกิจต่อได้ทันที	 โดย 
	 	 ให้วงเงินสูงถึง	80%	ของใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้า
 6. สินเช่ืออเนกประสงค์สินทรัพย์แลกเงิน-ตอบโจทย์ความต้องการ 
	 	 ทางการเงนิทีห่ลากหลาย	โดยลกูคา้สามารถนำาสนิทรัพยท์ีม่อียู	่ 
	 	 เชน่	บา้น	ทีด่นิ	อาคารพาณชิย	์มาเปลีย่นเปน็เงนิกูอ้เนกประสงค ์
	 	 เพื่อใช้จ่ายตามความต้องการ		รับวงเงินสูงสุด	70%	ของราคา 
	 	 ประเมินแต่ไม่เกิน	15	ล้านบาท	

	 ในการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ		ธนาคารมีรูปแบบบริการสิน
เชื่อที่หลากหลาย	เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท	
โดยจำาแนกประเภทของการให้สินเชื่อ	ดังนี้
1. สินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียน	 เป็นประเภทเงินกู้ระยะสั้น	 เพื่อเสริม 
	 สภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับธุรกิจ			
	 -	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	(Overdraft)
	 -	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
	 -	 เงินกู้ระยะสั้น	ระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี
2. สินเชือ่เพือ่การลงทนุ	เป็นประเภทเงนิกูร้ะยะยาว	1	ปีข้ึนไป	สำาหรบั 
	 สนบัสนนุการขยายตวัของธรุกจิ	เชน่	การซือ้เครือ่งจกัร	การซือ้ท่ีดนิ 
	 การขยายโรงงาน	 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 การปรับโครงสร้าง 
	 ทางการเงิน
	 -	 เงินกู้ระยะกลาง	ตั้งแต่	1-3	ปี
	 -	 เงินกู้ระยะยาว	3	ปีขึ้นไป
	 -	 สินเชื่อโครงการ	(Project	Financing)
	 -	 เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน	(Syndicate	Loan)
3. สินเชื่อเพื่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ	เป็นบริการ 
	 เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำาเข้าและส่งออก	
	 -	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	(L/C)
	 -	 สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า	(Trust	Receipt)
	 -	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ	(Domestic	Letter	of	 
	 	 Credit:	DLC)
	 -	 สินเชื่อเพื่อชำาระเจ้าหนี้การค้าภายในประเทศ	(Local	Trust	 
	 	 Receipt)
	 -	 ต๋ัวเรยีกเก็บบลิเงินคา่สนิคา้นำาเข้า	(Import	Bills	for	Collection)
	 -	 การออกหนังสือค้ำาประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือ	(Shipping	 
	 	 Guarantee)

	 -	 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก	(Export	Bills	Negotiation/ 
	 	 Purchase)
	 -	 ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	และ	 
	 	 Hedging
4. อาวัลและการค้ำาประกัน
	 -	 การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน	หรือตั๋วแลกเงิน
	 -	 หนังสือค้ำาประกันเพื่อการประมูลงาน	(Bid	Bond)
	 -	 หนงัสอืค้ำาประกนัการปฏบิตัติามสญัญา	(Performance	Bond)
	 -	 หนังสือค้ำาประกันเงินรับล่วงหน้า	(Advance	Payment	Bond)
	 -	 หนังสือค้ำาประกันผลงาน	(Retention	Bond)
	 -	 หนังสือค้ำาประกันเพื่อการซ่อมบำารุง	(Maintenance	Bond)
	 -	 หนังสือค้ำาประกันการซื้อสินค้า	(Purchase	Bond)

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
	 ธนาคารให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านการส่ง
ออก	การนำาเข้า	และการออกหนังสือค้ำาประกันระหว่างประเทศในทุก
ประเภทธุรกิจและกลุ่มอตุสาหกรรม	ดว้ยเครือขา่ยธนาคารตัวแทนทีม่ี
อยูท่ั่วโลก	ชว่ยเพิม่ความคลอ่งตวัให้การตดิตอ่	ให้การทำาธรุกจิระหวา่ง
ประเทศของลูกค้าดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น
 1. เลต็เตอรอ์อฟเครดติเพือ่การนำาเขา้-สำาหรบัผูน้ำาเขา้ทีต่อ้งการ 
	 	 เปิด	L/C	เพื่อชำาระเงินแก่ผู้ส่งออก	ธนาคารจะทำาการเปิด	L/C	 
	 	 แก่ผู้ส่งออกตามใบคำาขอของลูกค้า	และเมื่อได้รับเอกสารทาง 
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	 	 การคา้ทีถ่กูต้องและครบถว้นจากธนาคารผูส้ง่ออกแลว้	ธนาคาร 
	 	 ไอซบีซี	ี(ไทย)	จะดำาเนินการรับรองการชำาระเงนิ	(หรอืชำาระเงนิ) 
	 	 ไปยงัธนาคารผูส้ง่ออก	ดว้ยบริการทีร่วดเร็วผา่นเครอืขา่ยของ 
	 	 กลุม่	ICBC	ทัว่โลก	โดยสามารถเลอืกประเภทของ	L/C	ไดต้าม 
	 	 ที่ต้องการ	ดังนี้
	 	 -	 L/C	ที่สามารถโอนได้	
	 	 -	 L/C	ฉบับที่สองที่มี	L/C	ฉบับแรกรองรับการเปิด
	 	 -	 L/C	ที่มีการชำาระเงินทันที
	 	 -	 L/C	ที่มีการชำาระเงินตามเวลาที่กำาหนด
	 	 -	 L/C	ท่ีกำาหนดให้ผู้ขายสินค้านำาต๋ัวเงินพร้อมเอกสารประกอบ 
	 	 	 ไปขึ้นเงินกับธนาคาร	
	 	 -	 L/C	ที่มีการกำาหนดเวลาในการชำาระเงิน
	 	 นอกจากนี	้ยงัครอบคลมุทัง้บรกิารการชำาระเงนิตาม	L/C	แทน	 
	 	 (สินเชื่อทรัสต์รีซีท)	การสลักหลังใบตราส่ง	การสลักหลังใบสั่ง 
	 	 ปล่อยสินค้า	และบริการออกหนังสือค้ำาประกันการรับสินค้า
 2. ทรสัต์รซีที-บริการชำาระเงนิคา่สนิคา้โดยธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย) 
	 	 เป็นผู้ดำาเนินการแทนภายใต้	L/C	เพื่อการนำาเข้า	หรือภายใต้ 
	 	 เงื่อนไขการชำาระเงินสดเมื่อมีการส่งมอบสินค้า	 หรือโอนเงิน 
	 	 คา่สนิคา้	ชว่ยเตมิเตม็ความตอ้งการเงนิสดระยะสัน้	ท้ังยงัเพิม่ 
	 	 ความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจโดยคู่ค้าจะได้รับชำาระเงินอย่างฉับไว
 3. การเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ-บริการแจ้ง 
	 	 เอกสารเพ่ือเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้าซึ่งผู้ส่งออกใน 
	 	 ต่างประเทศส่งมาเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารของผู้ส่งออก 
	 	 ในตา่งประเทศใหผู้น้ำาเขา้ทราบตามเงือ่นไขในการซือ้ขายท่ีได ้
	 	 ตกลงกันระหว่างผู้นำาเข้าและผู้ส่งออกในต่างประเทศ
 4. การออกหนงัสอืค้ำาประกนัใหก้บับริษทัเจา้ของเรอืหรอืตวัแทน 
  เจ้าของเรือเพ่ือรับสินค้า-ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำา 
	 	 ประกันให้กับผู้นำาเข้าเพ่ือนำาไปย่ืนต่อบริษัทเรือ	ในกรณีท่ีผู้นำาเข้า 
	 	 ซื้อสินค้าจากต่างประเทศและสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อย 
	 	 แล้ว	 แต่เอกสารการค้า	(Shipping	Document)	 ยังมาไม่ถึง 
	 	 ทั้งนี้	เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าของผู้นำาเข้า 
	 	 ไว้ที่ท่าเรือ

 5. เลต็เตอรอ์อฟเครดติเพือ่การสง่ออก-สำาหรบัผูส้ง่ออกทีต่อ้งการ 
	 	 ความมั่นใจในการชำาระเงินบนความน่าเชื่อถือของธนาคาร 
	 	 ผู้เปิด	L/C	 จากผู้ซื้อ	 หรือผู้ที่ต้องการสินเช่ือจากเล็ตเตอร์ 
	 	 ออฟเครดิต	รวมถึงผู้ท่ีต้องการใช้บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
	 	 ของธนาคาร	เช่น	สินเชื่อเพื่อการส่งออก	การรับซื้อตั๋วสินค้า 
	 	 ออก	การรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก	
 6. บริการรับซื้อ/รับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้ L/C-บริการรับซื้อ/ 
	 	 ซือ้ลดเอกสารสนิคา้ออกจากผูส้ง่ออกใหไ้ดร้บัเงนิทนัทหีลงัจาก 
	 	 ส่งสินค้าลงเรือแล้วเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำาเงินไปใช้ 
	 	 ดำาเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
 7. สินเชื่อเพื่อการส่งออกภายใต้แพ็คกิ้งเครดิต-บริการสินเชื่อ 
	 	 ก่อนการส่งออกสำาหรับผู้ส่งออก	ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการ 
	 	 ผลิตสินค้าตามคำาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ	 
	 	 ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ลูกค้าให้ดำาเนินธุรกิจได้
 8. บรกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศ-บรกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศ 
	 	 ช่วยให้การรับหรือส่งเงินโอนเพ่ือชำาระค่าสินค้า	เงินทุน	เงินปันผล 
		 	 คา่นายหนา้	คา่ธรรมเนยีม	เพือ่การศกึษา	หรอืเพือ่วตัถปุระสงค ์
	 	 อื่นๆ	 ผ่านทางสวิฟท์หรือโทรเลข	(T/T)	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
		 	 ปลอดภัย	ด้วยเครือข่ายของกลุ่ม	ICBC	ที่มีอยู่ทั่วโลก	

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
	 ธนาคารใหบ้รกิารซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศในหลายสกลุเงนิหลกั	
รวมท้ังบรกิารให้คำาแนะนำาและขอ้มลูขา่วสารและทิศทางอตัราดอกเบีย้
และอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตรา	เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิและประกอบ
การตดัสนิใจของลกูคา้	โดยปจัจบุนัผลติภณัฑท์ีธ่นาคารใหบ้รกิาร	ไดแ้ก	่
	 -	 รายการซื้อขายทันที	(Spot)	
	 -		 รายการซื้อขายล่วงหน้า	(Forward)	
	 -		 รายการสวอป	(Swap)

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต 
	 บริการโอนเงินจำานวนมากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนที่มีอยู่
กับธนาคารอื่นภายในประเทศไทย	ที่ผู้รับโอนสามารถรับเงินได้ภายใน
วันที่ทำาการโอน	และสามารถใช้บริการได้จากทุกสาขาของธนาคารทั่ว
ประเทศไทย
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กิจกรรมธนาคาร

 ธนาคารไอซบีซี	ี	(ไทย)	ไดร้บัเกยีรตจิาก	ฯพณฯ	หนงิ	ฟูข่ยุ 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย	 
เป็นประธานในพิธีเปิดสาขารัชดาภิเษก	เพ่ือขยายการให้บริการ 
แก่ลูกค้ามากข้ึน	 โดยขณะน้ีธนาคารมีสาขาให้บริการท้ังหมด	 
20	สาขา	ทั้งในกรุงเทพมหานคร	และต่างจังหวัด	

เปิดสาขารัชดาภิเษก ขยายการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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ส่งเสริมการออม
	 เพือ่สง่เสรมิการออมของประชาชนและขยายฐานลกูคา้เงนิฝาก	
ธนาคารร่วมออกบูธในงาน	Post	Today	Investment	Expo	2013	
โดยนำาเสนอบริการเงินฝากดอกเบี้ยสูงพิเศษให้กับลูกค้าเฉพาะ 
ในงานเท่านั้น	

เปิดประตูสู่เมืองจีน ในงาน Money Expo 2013
	 ธนาคารไอซบีซี	ี	(ไทย)	นำาผลติภณัฑท์างการเงนิท่ีหลากหลายมาเสนอให้กับผูใ้ชบ้ริการ	อาทิ	บริการเงนิฝาก	บัตรเดบิต	บัตรเครดติ 
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง	 เป็นต้น	 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	 ทั้งนี้ธนาคารได้รับรางวัลบูธสวยงาม 
ดีเด่น	ภายใต้คอนเซ็ปต์	“ประตูสู่เมืองจีน”	ที่ทำาให้ทุกธุรกรรมระหว่างประเทศไทย-จีน	เป็นไปโดยสะดวกราบรื่น	พร้อมบริการ
เงินหยวนครบวงจร			
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กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	ได้ตระหนักถึงการเป็นองค์กร 
ที่มีคุณภาพ	 มีบรรษัทภิบาล	 และมีส่วนร่วมในการ 
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 ธนาคารจึงให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ 
ดำาเนินธุรกิจธนาคารโดยได้ดำาเนินโครงการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้ยัง 
ปลูกฝังจิตอาสาให้กับพนักงานในการสละเวลาเพื่อ 
ทำาประโยชน์และตอบแทนสิ่งดีๆ	ให้กับสังคม

	 ปีที่ผ่านมาธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง		
ซึ่งถือเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ	ทั้งในด้านการให้โอกาส	แบ่งปันความรู้และมอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด	ทางอารมณ์	รวมถึงสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ในอนาคต	

	 ธนาคารได้จัดกิจกรรม	 “ส่งความสุขวันเด็ก”	 โดยนำาเจ้าหน้าท่ีธนาคารมาเป็น 
พ่ีๆ	 อาสาสมัครร่วมส่งความสุขให้กับเด็กๆ	 ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	 
จังหวัดนนทบุรี	 พร้อมมอบเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่	 เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพ 
พลามัยที่ดีและส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆ	 นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบ 
นมกล่องยูเอชที	และน้ำายาล้างขวดนม	ให้กับสถานสงเคราะห์นำาไปใช้ประโยชน์
และดูแลเด็กๆ	ในบ้านด้วย
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	 นอกจากน้ี	 ธนาคารได้จัดกิจกรรม	 เพ่ือเยาวชนด้อยโอกาสใน
ชื่อโครงการ	 “เปิดโลกกว้างกับไอซีบีซี	(ไทย)”	 นำาเยาวชนจากสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	 และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
ทุ่งมหาเมฆกว่า	80	 คน	 เดินทางไปทัศนศึกษา	 ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	
อำาเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ	 ได้ศึกษา
สภาพแวดลอ้มทางทะเล	และการอนุรักษพั์นธ์ุเตา่ทะเลไทย	เดก็ๆ	จะได ้
เรยีนรูถ้งึพนัธุเ์ตา่ทะเลชนิดตา่งๆ	วงจรชีวิตเตา่	เข้าชมบอ่เพาะพนัธุเ์ตา่ 
ที่ใกล้สูญพันธ์ุ	 และที่สำาคัญยังได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
ใหอ้ยู่คูท่อ้งทะเลไทย	นอกจากนี	้เดก็ๆ		ยงัไดร้ว่มปลอ่ยเตา่คนืสูท้่องทะเล 
ธรรมชาติอีกด้วย



Share



Together
We Share Prosperity
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุจิำานวน	3	ท่าน	โดยมคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร	กรรมการทั้ง	3	ท่าน	ได้แก่	ดร.โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	
และนางลดัดา	ศริวิฒันาโกศล	ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการธนาคารใหท้ำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมการตรวจสอบของธนาคาร	โดยมวีาระการดำารง
ตำาแหน่ง	2	ปี

	 ในปี	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต	 อำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารตามที่ได้มีการกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำานวนทั้งสิ้น	 
6	ครัง้	โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเขา้ร่วมประชมุครบถว้นทกุครัง้	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารรายงานสาระสำาคญัของการปฏบิตัิ
หน้าที่ในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ	ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินประจำางวดคร่ึงปีและงบการเงินประจำาปีของธนาคาร
และงบการเงินรวม	 ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน	 รวมถึงการพิจารณาข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ 
งบการเงินของผู้สอบบัญชี	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบัญชี	โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง		
นอกจากนี้	ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วย	1	ครั้ง	 เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่	ข้อจำากัดในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตลอดจนข้อกังวลใดๆ	ที่พบจากการตรวจสอบ

	 จากการพจิารณาความเหน็ของผูส้อบบัญชีตอ่งบการเงนิของธนาคารตลอดจนประเดน็ท่ีพบจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช	ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่า	ธนาคารมีกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินที่มีระบบการควบคุมที่ดีเพียงพอ	และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้จิารณาและมีความเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบัญชีว่างบการเงนิมคีวามถกูตอ้งตามท่ีควร	และมกีารเปดิเผยขอ้มลูท่ีเชือ่ถอืไดอ้ยา่งเพยีงพอและ 
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ผลของการพิจารณางบการเงินประจำาปีและการพิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดครึ่งปีตามอำานาจที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารนำาเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพือ่รบัทราบตามลำาดบัในการประชมุ
ครัง้ถัดไป	ในสว่นของประเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบทีร่ะบุในรายงานของผูส้อบบญัช	ี(Management	Letter)	ไดม้กีารนำาเสนอใหค้ณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาและรับทราบด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้	ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีนั้น	ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระโดย
ปราศจากขอ้จำากดัใดๆ	ขอ้กงัวลของผูส้อบบัญชนีัน้ไดม้กีารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและรบัทราบวา่ทางผูบ้รหิารท่ีเกีย่วขอ้ง
ได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

2. ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม	และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของธนาคารและ
บริษัทย่อย	 ทั้งในส่วนของการปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและการรายงานของผู้สอบ
บัญชีของธนาคาร	ทั้งนี้	อาจมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องตามควร	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำาเนินการเพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมที่
ดีและเพียงพอ	 ในปี	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
ม่ันใจวา่	ธนาคารมกีารปฏบิตังิานอยา่งราบร่ืนและสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งภายหลงัจากการโอนยา้ยระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของ
ธนาคารประสบความสำาเร็จ	และจากผลการสอบทานสำาหรับปี	2556	นั้น	ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	
  
	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสนับสนุนการริเริ่มของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกรอบแนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อนำามาใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตโดยรวม 
ที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวภายในปี	2014	 และดำาเนินการรวมถึงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง
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	 ในส่วนของระบบการตรวจสอบของธนาคาร	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปีรวมถึงแผนการ
ตรวจสอบที่มีการปรับปรุงแก้ไข	 และดำาเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่าขอบเขตของการตรวจสอบได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญของธนาคาร
และส่วนงานหรือกระบวนการทำางานที่มีความเสี่ยงสูงตามผลการประเมินความเสี่ยง	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผล
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติเป็นประจำาทุกไตรมาส

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม	 ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการในการกำากับ
ดแูลและตดิตามแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่รวจสอบพบจากการตรวจสอบอยา่งเหมาะสมเพยีงพอ	รวมทัง้มกีารจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม	และสามารถสนับสนุนให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำากับดูแลที่ดี

3.	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
	 คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารผ่านกระบวนการตรวจสอบของ
ธนาคาร	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีการพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ	 ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของธนาคารผ่านการรายงานของฝ่ายกำากับการปฏิบัติการเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

	 ในส่วนของการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในปี	2556	จากผลของการกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มี
การดำาเนนิการตลอดทัง้ป	ีไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นสาระสำาคญัเกีย่วกบัการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำาหนดของหนว่ยงานท่ีกำากบัดแูลธนาคาร	
หรือประเด็นที่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ธนาคารได้มีการจัดให้มีระบบการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

4.	 ผู้สอบบัญชี	
	 อ้างถึงแนวนโยบายของ	Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	Limited	(“ICBC”)	บริษัทแม่ของธนาคารที่กำาหนดแนวทางให้บริษัท
ย่อยทุกแห่งใช้บริการการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน	ทั้งนี้	เพื่ออำานวยความสะดวกในกระบวนการสอบบัญชีของทั้งกลุ่ม	สำาหรับปี	
2556		บรษิทัเคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบัญช	ีจำากดั	ไดร้บัการแนะนำาจาก	ICBC	ให้เปน็ผูส้อบบญัชขีองธนาคารและบรษัิทยอ่ย	ถงึแมว้า่กระบวนการ
ในการพจิารณาสงักดัของผูส้อบบญัชจีกัดำาเนนิการผา่นการแนะนำาของ	ICBC	ในกระบวนการพจิารณาของธนาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบยงั
คงพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความเป็นอิสระ	คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีตามปกติเช่นเดิม	

	 ผลของการพิจารณาทีด่ำาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสนอขอแตง่ตัง้	บรษัิท	เคพเีอ็มจ	ีภูมไิชย	สอบบญัช	ีจำากดั	มาเปน็ผูส้อบบญัช ี
ของธนาคารและของบรัษัทย่อยสำาหรับปี	2556	 พร้อมอัตราค่าตอบแทนท่ีมีการเจรจาต่อรองโดยบริษัทแม่ของธนาคารจักมีการนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่าง 
ตรงไปตรงมาเพือ่เปน็ประโยชนต์อ่ธนาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของตนเองเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้

  ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)34 รายงานประจำาปี 2556

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลปี 2556

	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลของธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร
จำานวน	3	คน	โดยประธานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของธนาคาร	 โดยทำาหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร	พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ	รวมถึงดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 ในปี	2556	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำาคัญ	ดังนี้
 •	 พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ครบถ้วน	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำาหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพือ่ดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการ	และกรรมการชดุยอ่ย	รวมถงึแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึ่งเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
 •	 พิจารณาทบทวนการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร	 เพื่อให้กรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเต็มท่ี	 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร	และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	 โดยเปรียบเทียบโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกับสถาบัน 
การเงนิอืน่	และกำาหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพือ่เสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาอนุมัติ
 •	 พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายโบนัสของประธานคณะบริหารเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
 •	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ	เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
 •	 พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลปี	2556
 •	 พิจารณาทบทวน	 และเสนอการปรับปรุงแก้ไขแบบการประเมินการทำางานของคณะกรรมการธนาคาร	 เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่ออนุมัติ
 •	 พิจารณาเห็นชอบการต่ออายุการทำางานของผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ท่ีจะเกษียณอายุ	 เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อนุมัติ
 •	 พจิารณารบัทราบขอ้ร้องเรียนของธนาคารและใหข้้อเสนอแนะเกีย่วกบักรณขีอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วเพือ่ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการปฏบิตัิ
อย่างเป็นธรรม	และเสนอคณะกรรมการพิจารณา		

	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลมเีจตนารมณท์ีจ่ะทำาหนา้ทีอ่ยา่งดทีีส่ดุในการดแูลใหธ้นาคารบรหิารงานภายใตก้รอบของ
คณุธรรมและจรยิธรรม	รวมถงึดำาเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม	โดยคำานงึถงึผลประโยชนข์องผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยอยา่งเหมาะสม		คณะกรรมการ 
สรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลเช่ือม่ันว่าการมีธรรมาภบิาลท่ีดเีปน็ปจัจยัสำาคญัอยา่งยิง่ในการบรหิารจดัการธนาคารให้มคีวามมัน่คง	สามารถ 
รักษาความมีชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้า	ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชนและสังคมตลอดไป	

ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย
ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดำาเนินงาน
	 ในปี	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรหลังภาษี	1,014	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2555	จำานวน	501	ล้านบาท	หรือร้อยละ	98	และมีกำาไรก่อน
ภาษี	1,260	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2555	จำานวน	573	ล้านบาท	หรือร้อยละ	83	โดยมีรายการสำาคัญดังนี้

	 	 	 	 	 	(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 	 		 	 เปลี่ยนแปลง	
	 	 	 งบกำ�ไรข�ดทุน	 2555	 2554	 (ร้อยละ)

	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ			 4,147				 3,162				 31%
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย			 1,087			 	849			 	28%
	 ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิและร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย			 5,234				 4,011			 	30%
	 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน			 (1,776)			 (1,652)		 	(8)%
	 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น		 	3,458				 2,359				 47%
	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	ขาดทุนจากการด้อยค่า		
								รวมทรัพย์สินรอการขาย				 (2,375)			 (1,672)		 	(42)%
	 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งจากการบริหาร		
							สินทรัพย์ของ	บสท			 177				 -			 n/a
	 กำ�ไรก่อนภ�ษี			 	 1,260			 	687			 	83%
	 ภาษีเงินได้			 	 (246)		 	(174)		 	(41)%
	 กำ�ไรหลังภ�ษี			 	 1,014			 	513				 98%

	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	มีจำานวน		4,147	ล้านบาท	สูงกว่าปี		2555	จำานวน		985	ล้านบาท	หรือร้อยละ		31	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	มีจำานวน	 
1,087	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2555	จำานวน	238	ล้านบาท	หรือร้อยละ	28	สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากหนี้สูญรับคืน	จำานวน	 
99	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	64	และกำาไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ	จำานวน		51	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ		225	คา่ใชจ้า่ย 
จากการดำาเนินงานมีจำานวน	1,776	 ล้านบาท	 สูงกว่าปี	2555	 จำานวน	124	 ล้านบาทหรือร้อยละ	8	 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ 
ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริการ

	 ในป	ี2556	ธนาคารและบริษทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยหนีส้ญู	สำารองหนีส้งสยัจะสญู	ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวมทรพัยส์นิรอการขาย	จำานวน		2,375	
ล้านบาท	สูงกว่าปี	2555	จำานวน	703	ล้านบาท	หรือร้อยละ	42	และมีการกลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์
ของ	บสท.จำานวน	177	ล้านบาท		

	 ในปี	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.64	บาท	สูงกว่าปี	2555	จำานวน	0.32	บาท	หรือร้อยละ	98			
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ฐานะการเงิน
	 ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษทัยอ่ย	ณ	สิน้ปี	2556	สนิทรพัยร์วมมจีำานวน	176,714	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ป	ี2555	จำานวน		47,100	
ล้านบาทหรือร้อยละ	36	โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีมีการขยายตัวจาก	106,504	ล้านบาท	เป็น	137,943	ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	จำานวน		31,440	ล้านบาทหรือร้อยละ	30				
	 	 	 	 	 	(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 	 		 	 เปลี่ยนแปลง	
	 	 	 ร�ยก�รที่สำ�คัญในงบดุล	 31	ธ.ค.56	 31	ธ.ค.55	 (ร้อยละ)

	 สินทรัพย์รวม	 	 176,714	 129,614		 36%
	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	 137,943	 106,504		 30%
	 เงินรับฝาก	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	และเงินกู้ยืม	 156,938	 111,710		 40%

	 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย	ณ	สิ้นปี	2556	มีจำานวน	160,530	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	จำานวน	46,176	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	40	สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและเงินกู้ยืมจำานวน		45,228	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	40		
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย	ณ	สิ้นปี	2556	มีจำานวน	16,184	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	จำานวน	924	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	6	ส่วนใหญ่เป็นผลจากธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรหลังภาษีในปี	2556	จำานวน	1,014	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคาร
และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	10.18	บาทต่อหุ้น	เพิ่มขึ้นจาก	9.59	บาทต่อหุ้น	ณ	สิ้นปี	2555	

คุณภาพสินทรัพย์
	 ธนาคารมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร	ที่ร้อยละ	1.22	ลดลงจากร้อยละ	1.71	
ณ	สิ้นปี	2555	เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจะมีอัตราส่วนดังกล่าว	อยู่ที่ร้อยละ	0.89	ลดลงจากสิ้นปี	2555	ที่มีสัดส่วนร้อยละ	1.32

(หน่วย	:	ร้อยละ)

	 	 อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ	(%)	 	 31	ธ.ค.56	 31	ธ.ค.55

	 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	 1.22	 1.71	
	 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	(หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	 0.89	 1.32
	 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง																						 	 13.67				 	14.23
   
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น	14,881	ล้านบาท	โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	จำานวน	14,505	ล้านบาท	และเงิน
กองทุนชั้นที่	2	จำานวน	376	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	13.67	
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 เงินกองทุน	 	 	 31	ธ.ค.56	 31	ธ.ค.55

	 เงินกองทุนชั้นที่	1		 	 14,505	 14,003	
	 เงินกองทุนชั้นที่	2		 	 376	 534	
	 รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย	 	 14,881	 14,537	

(หน่วย	:	ร้อยละ)

	 อัตร�ส่วนก�รดำ�รงเงินกองทุน
 
	 เงินกองทุนชั้นที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 	 13.32%	 13.72%
	 เงินกองทุนชั้นที่	2	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 	 0.35%	 0.51%
	 เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 	 13.67%	 14.23%

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
	 ชื่อผู้สอบบัญชี			
	 1)	นางสาวพรรณทิพย์		กุลสันติธำารงค์	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4208
		 2)	นางสาวสมบูรณ์		ศุภศิริภิญโญ	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	3731
		 3)	นางวิไล		บูรณกิตติโสภณ	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	3920

	 ทัง้นี	้ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีกบัธนาคาร/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูเ้กีย่วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

				สำ�นักง�นสอบบัญชีที่สังกัด 
				บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด
  
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(บริษัทย่อยของธนาคาร)	 เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร	
 
	 ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธน�ค�รและบริษัทย่อย
	 คา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ย	สำาหรับรอบปบีญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	เปน็จำานวน	3,670,808	บาท	ซึง่จากจำานวนดงักลา่ว 
เปน็ค่าสอบบญัชขีองธนาคารจำานวน	2,620,808	บาท	และบรษัิทยอ่ยของธนาคารไดแ้ก	่บรษัิทลสีซิง่ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	จำานวน	1,050,000	บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นธน�ค�รไอซีบีซี	(ไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)
 
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อยและของ
เฉพาะธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	ตามลำาดบั	ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร	ณ	 
วันที่	31	ธันวาคม	2556	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคาร	 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร	 สำาหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร
	 ผู้บรหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบ 
การเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผน 
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	
แตไ่ม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะ
สมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิการนำาเสนอ
งบการเงินโดยรวม
	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

คว�มเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้	แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร
ไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ตามลำาดับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	
ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะธนาคาร	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุก�รณ์ที่เน้น	
	 โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข	ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อธนาคารและ
บริษัทย่อยจากการนำานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำามาแสดงนี้นำามาจากงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	ณ	วันที่	และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	และได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่	1	มีนาคม	2556	และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	ที่ได้ปรับปรุงย้อนหลังต่อตัวเลขเปรียบเทียบและ
เห็นว่ามีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

(พรรณทิพย์ กุลสันติธำารงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4208

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	กรุงเทพมหานคร
28	มีนาคม	2557
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งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด  	 	 403,646			 368,845			 289,865	 402,877	 367,960			 289,369

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ			 8			 7,453,544			 6,148,596			 9,741,811			 7,144,502			 5,980,601			 9,681,032	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์			 9			 402,466			 122,210			 403,884			 402,466			 122,210			 403,884	

เงินลงทุนสุทธิ			 10			 30,832,130			 15,814,076			 11,428,643			 30,832,130			 15,814,076			11,428,643	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ			 11,	12			 463,197			 388,150			 336,816			 4,554,874			 4,054,874		 3,540,920	

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ		 13	 	 	 	 	 	 		

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี			 	 146,114,549			113,221,465			 72,334,970			105,172,664			 93,602,314		 	63,343,799	

	 ดอกเบ้ียค้างรับ			 	 206,896			 150,654			 140,539			 218,880			 165,775			 147,027	

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ			 	 146,321,445			113,372,119			 72,475,509			105,391,544			 93,768,089			63,490,826	

 หัก	รายได้รอตัดบัญชี			 	 (8,171,356)			(6,717,030)			(4,782,912)			 -				 (779)		 	(1,295)

 หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ			 16			 (3,397,761)			(2,083,082)			(1,196,682)			(2,423,467)		 	(1,688,810)		 	(824,401)

 หัก	ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี		 17			 (19,461)			 (23,997)			 (12,386)			 (19,461)			 (23,997)			 (12,386)

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ				 134,732,867			104,548,010			 66,483,529			102,948,616		 	92,054,503			62,652,744	

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ			 18			 987,883		 1,056,259			 1,198,139			 869,984			 953,251			 1,164,977	

ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ			 19			 179,926			 163,841		 171,200			 113,329			 121,399			 143,663	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ			 20			 72,426			 76,895			 89,998			 62,465			 64,773			 76,295	

สิทธิการเช่าสุทธิ			 	 175,758			 186,410			 197,062			 175,758			 186,410			 197,062	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ			 21			 359,660				 216,116			 221,559			 66,173			 106,092			 138,364	

รายได้ค้างรับสุทธิ			 	 312,610			 208,837			 113,400			 299,337			 188,680			 102,895	

ลูกหน้ีตามสัญญาหลักประกันของตราสารอนุพันธ์			 	 135,287			 579			 64,572			 135,287			 579			 64,572	

ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ			 	 171,903			 283,847			 246,119			 92,413			 135,488			 173,931	

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ			 22			 30,763			 31,165			 24,076			 18,471			 20,485			 18,389	

รวมสินทรัพย์			 	 176,714,066			129,613,836			 91,010,673			148,118,682			120,171,381			90,076,740	

(พันบาท)หมายเหตุ

       งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

      31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม			 31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม

                				สินทรัพย์  2556	 2555	 	2555			 2556			 2555			 2555

	 	 	 		 	 	 (ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)			 	 (ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)40 รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสิน		         
เงินรับฝาก			 24	 83,734,809	 67,205,115	 20,832,339	 83,734,983	 67,208,062		 20,833,789
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 25	 44,785,767	 36,190,027	 1,491,510	 42,585,767	 33,690,027		 1,491,510
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม	 	 15,458	 13,535		 29,230		 15,458	 13,535		 29,230
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์	 9	 1,131,227		 129,041		 671,593		 1,131,227		 129,041		 671,593
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 26	 28,417,377		 8,315,368	 51,451,656	 3,250,820	 2,725,376		 51,451,656
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 27	 133,347	 116,294	 113,130	 103,145	 93,310		 94,671	
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน	 28	 132,450	 328,700		 326,050		 132,450		 328,700		 326,050
ดอกเบ้ียค้างจ่าย	 	 685,900		 542,006	 421,714	 536,615	 483,706		 421,714
หน้ีสินอ่ืน	 29	 1,493,432		 1,514,140		 1,090,294		 817,044		 657,467		 530,075
รวมหน้ีสิน	 	 160,529,767	 114,354,226	 76,427,516		132,307,509	 105,329,224		 75,850,288
   
ส่วนของเจ้�ของ	 	 	 	 	 	 	 		
ทุนเรือนหุ้น	 30	 	 	 	 	 	 		
	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล	451,081	หุ้น		 	 	 	 	 	 		
	 	 มูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท		 	 	 	 	 	 	 		
	 	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล	 	 	 	 	 	 		
	 	 451,081	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	 	 4,023	 4,023	 4,511	 4,023	 4,023		 4,511
		 	 หุ้นสามัญ	1,590,001,864	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท	 	 	 	 	 	 		
	 	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นสามัญ	1,590,001,864	หุ้น		 	 	 	 	 	 		
	 	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	 	 14,182,817		 14,182,817		 15,900,018		 14,182,817		 14,182,817		 15,900,018
		 ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว         
	 	 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล	451,081	หุ้น		 	 	 	 	 	 		
	 	 มูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล	 	 	 	 	 	 		
	 	 451,081	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	 	 4,023	 4,023	 4,511	 4,023	 4,023		 4,511
		 	 หุ้นสามัญ	1,590,001,864	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท	 	 	 	 	 	 		
	 	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นสามัญ	1,590,001,864	หุ้น		 	 	 	 	 	 		
	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	 	 14,182,817	 14,182,817	 15,900,018	 14,182,817	 14,182,817		 15,900,018
	องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ										10.3,	31,	32	 198,651	 287,916		 124,616	 198,651	 	287,916		 124,616
	กำาไรสะสม         
	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 ทุนสำารองตามกฏหมาย	 31	 200,000	 100,000	 -	 200,000	 100,000		 -
		 	 ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุนสะสม)	 	 1,598,808		 684,854		 (1,445,988)	 1,225,682		 	267,401		 (1,802,693)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธน�ค�ร	 	 16,184,299		 15,259,610		 14,583,157		 15,811,173		 14,842,157		 14,226,452
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	-		 	-		 -		 -		 -		 	-	
รวมส่วนของเจ้�ของ	 	 16,184,299		 15,259,610		 14,583,157		 15,811,173		 14,842,157		 14,226,452
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้�ของ	 	 176,714,066		129,613,836		 91,010,673		148,118,682		120,171,381		 	90,076,740
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(พันบาท)หมายเหตุ

       งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

      31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม			 31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม

             หน้ีสินและส่วนของเจ้�ของ  2556	 2555	 	2555			 2556			 2555			 2555

	 	 	 		 	 	 (ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)			 	 (ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

(น�ยจ้ือกัง	หล่ี)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(น�ยก้ัวหุย	ซง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(พันบาท)หมายเหตุ

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

	 	 	 		 		 	 สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี			 สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี  

	 	 	 		 		 	 31	ธันว�คม		 31	ธันว�คม

	 	 	 		 2556			 2555			 2556			 2555

	 	 	 		 (ปรับปรุงใหม่)			 (ปรับปรุงใหม่)	

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

รายได้ดอกเบี้ย			 37			 7,939,081			 6,078,724				 5,533,283				 4,713,661	

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			 38			 3,792,125			 2,917,115		 3,089,854			 2,805,081	

	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		 	 4,146,956			 3,161,609			 2,443,429			 1,908,580	

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ			 	 410,325			 368,673			 84,557			 59,990	

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ			 	 13,505			 1,118			 13,505			 1,118	

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ		 39		 396,820			 367,555			 71,052			 58,872	

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ		 40			 73,494			 22,645			 73,612			 22,645	

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน			 41			 3,829			 12,257		 	3,829			 12,257	

ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม			 12			 91,558			 43,983		 	-		 	-			

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์	ทรัพย์สินรอการขาย     

	 และสินทรัพย์อื่น			 	 158,473			 159,402			 148,388			 139,225	

หนี้สูญรับคืน			 	 252,965			 154,040			 176,088			 106,158	

เงินปันผลรับ			 	 7,945			 7,139			 24,454			 264,993	

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ			 	 102,177			 82,344		 	29,471			 22,037	

	 รวมรายได้จากการดำาเนินงาน			 	 5,234,217			 4,010,974			 2,970,323		 	2,534,767	

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ      

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน			 	 1,027,237			 992,475			 653,015			 616,406	

	 ค่าตอบแทนกรรมการ			 42			 16,487		 	14,924			 16,337			 14,324	

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์		 		 180,856			 166,031			 116,494			 124,901	

	 ค่าภาษีอากร			 	 193,792		 178,992			 163,042			 143,076	

	 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 	 20,696			 31,464			 16,864			 27,769	

	 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจาก	 	 	 	 	

	 	 การบริหารสินทรัพย์ของ	บสท.		 	28			 (176,591)			 -		 	(176,591)		 	-			

	 ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย	(กลับรายการ)			 	 510,153			 309,849		 	(93,522)		 	66,503	

	 อื่นๆ		 		 336,154			 267,729			 136,234			 119,498	

	 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ			 	 2,108,784			 1,961,464			 831,873			 1,112,477	

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า			 43			 1,865,477			 1,362,010			 810,873			 900,402	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้			 	 1,259,956		 	687,500		 	1,327,577		 	521,888	

ภาษีเงินได้			 44			 246,002		 	174,347			 269,295		 	69,484	

กำ�ไรสำ�หรับปี			 	 1,013,954		 	513,153			 1,058,282		 	452,404



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)42 รายงานประจำาปี 2556

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(พันบาท)หมายเหตุ

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

        สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี			 สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี  

	 	 	 		 		 	 31	ธันว�คม		 31	ธันว�คม

	 	 	 		 2556			 2555			 2556			 2555

	 	 	 		 (ปรับปรุงใหม่)			 (ปรับปรุงใหม่)	

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 44	 	 	 	 	

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย			 	 (111,582)			 204,125			 (111,582)		 	204,125	

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		 		 22,317			 (40,825)			 22,317		 	(40,825)

	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษี			 	 (89,265)			 163,300			 (89,265)			 163,300	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	 924,689			 676,453			 969,017			 615,704	

การแบ่งปันกำาไร

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร			 	 1,013,954			 513,153			 1,058,282			 452,404	

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม				 	 -			 -			 -		 	-			

กำ�ไรสำ�หรับปี	 	 1,013,954			 513,153			 1,058,282			 452,404

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็จเสร็จรวม  

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร			 	 924,689			 676,453			 969,017			 615,704	

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม			 	 -			 -			 -			 -			

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		 	 924,689			 676,453			 969,017		 	615,704	

กำาไรต่อหุ้นของธนาคาร

	 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น	(บ�ท)			 45			 0.64			 0.32			 0.67			 0.28

(น�ยจ้ือกัง	หล่ี)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(น�ยก้ัวหุย	ซง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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45

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(พันบาท)

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

        สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี			 สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี  

	 	 	 		 		 	 31	ธันว�คม		 31	ธันว�คม

	 	 	 		 2556			 2555			 2556			 2555

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้			 	 1,259,956			 687,500			 1,327,577			 521,888	

รายการปรับปรุง      

	 	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี			 	 83,982			 90,425			 59,061			 74,627	

	 	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า			 	 1,865,477				 1,362,010			 810,873			 900,402	

	 	 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร			 	 520			 58			 -			 1	

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย			 	 (157,815)			 (157,126)			 (147,191)			 (137,303)

	 	 ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย	(กลับรายการ)			 	 510,153			 309,849		 (93,522)			 66,503	

	 	 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน			 	 (3,829)			 (12,257)		 	(3,829)			 (12,257)

	 	 กำาไรจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ			 	 -			 (6,946)		 	-			 (6,946)

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์			 	 (1,178)			 (2,276)			 (1,197)			 (1,923)

	 	 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ			 	 (73,494)		 	(22,645)			 (73,612)			 (22,645)

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(โอนกลับรายการ)			 	 17,054			 3,164			 9,836			 (1,361)

	 	 ประมาณการหนี้สินอื่น			 	 3,750			 2,650			 3,750			 2,650	

	 	 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจาก	 	 	 	 	 	

	 	 	 การบริหารสินทรัพย์ของ	บสท.			 	 (176,591)			 -		 (176,591)		 -			

	 	 รายได้อื่นจากการปรับมูลค่าลูกหนี้อื่น			 	 (2,121)			 (2,219)			 (2,121)			 (2,219)

	 	 ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมตัดบัญชี			 	 11,606			 -			 728				 -			

	 	 ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม			 	 (91,558)			 (43,983)			 -		 	-			

	 	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ			 	 (4,146,956)			 (3,161,609)			 (2,443,429)			 (1,908,580)

	 	 รายได้เงินปันผล			 	 (7,945)			 (7,139)			 (24,454)			 (264,993)

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ย			 	 7,194,025			 5,260,400			 4,794,690			 3,887,115	

	 	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย			 	 (2,737,026)			 (1,481,230)			 (2,763,433)			 (1,429,012)

	 	 เงินสดรับเงินปันผล			 	 7,945			 7,139			 7,945			 7,139	

	 	 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้			 	 (203,614)		 	(335,941)			 (57,685)		 	(181,438)

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์      

	 และหนี้สินดำ�เนินง�น		 	 3,352,341			 2,489,824			 1,227,396			 1,491,648	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง      

	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			 	 (1,342,124)			 3,582,585			 (1,201,074)			 3,689,797	

	 	 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์			 	 560,999			 578,738			 560,999			 578,738	

	 	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้			 	 (32,068,990)			 (39,406,514)			 (11,726,781)			 (30,273,550)

	 	 ทรัพย์สินรอการขาย			 	 (228,155)			 (1,878)			 379,787			 291,491	

	 	 ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของตราสารอนุพันธ์			 	 (134,708)		 	63,993			 (134,708)		 	63,993	

	 	 ลูกหนี้อื่น			 	 143,765			 (29,851)			 74,896			 46,321

	 	 สินทรัพย์อื่น			 	 (24,576)			 14,703			 (29,848)			 59,912



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)46 รายงานประจำาปี 2556

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(พันบาท)

       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

        สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี			 สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี  

	 	 	 		 		 	 31	ธันว�คม		 31	ธันว�คม

	 	 	 		 2556			 2555			 2556			 2555

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)      

	 	 เงินรับฝาก			 	 16,529,694			 46,372,776			 16,526,921			 46,374,273	

	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		 	 8,595,739			 34,698,518			 8,895,739			 32,198,518	

	 	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม			 	 1,923			 (15,695)			 1,923			 (15,695)

	 	 หนี้สินตราสารอนุพันธ์			 	 234,424			 (816,970)			 234,542		 (816,970)

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 	 (32,723)			 79,590			 20,542		 60,080	

	 	 หนี้สินอื่น			 	 (172,787)			 419,146			 (36,602)		 91,777	

	 	 	 เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	ได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	 		 (4,585,178)		 48,028,965			 14,793,732			 53,840,333	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	

  รับดอกเบี้ย			 	 602,176			 730,611			 602,176			 730,611	

	 	 รับเงินปันผล			 	 16,510			 6,604			 16,510		 	257,854	

	 	 เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น			 	 (15,087,411)			 (4,172,817)			 (15,087,411)			 (4,172,817)

	 	 เงินลงทุนในลูกหนี้เพิ่มขึ้น			 	 (7,112)			 (82,295)			 (7,112)			 (82,295)

	 	 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			 	 -		 (13,954)			 (500,000)			 (513,954)

	 	 ซื้ออุปกรณ์			 	 (77,893)		 	(35,675)			 (32,227)			 (13,628)

	 	 ขายอุปกรณ์			 	 1,312			 3,315			 1,196		 	1,927	

	 	 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 	 (16,570)		 	(19,519)		 	(14,556)	 		(16,348)

	 	 	 เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน			 	 (14,568,988)			 (3,583,730)			 (15,021,424)			 (3,808,650)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

	 	 จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว			 	 (895,290)			 (1,225,745)			 (258,787)		 	(1,224,230)

	 	 เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว			 	 25,018,709			 277,158,843			 5,453,021			 271,568,851	

	 	 เงินสดจ่ายชำาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว		 		 (4,928,305)			 (320,295,131)			 (4,928,305)	 	(320,295,131)

	 	 จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			 	 (6,147)			 (4,222)			 (3,320)		 	(2,582)

	 	 	 เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดห�เงิน	 		 19,188,967			 (44,366,255)			 262,609			 (49,953,092)

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ			 	 34,801			 78,980			 34,917		 	78,591	

เงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม			 	 368,845			 289,865			 367,960			 289,369	

เงินสด	ณ	วันที่	31	ธันว�คม			 	 403,646			 368,845			 402,877			 367,960	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1	 ข้อมูลทั่วไป

2	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

4	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5	 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

6	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

7	 การดำารงเงินกองทุน

8	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

9	 ตราสารอนุพันธ์

10	 เงินลงทุนสุทธิ

11	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

12	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

13	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

14	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

15	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

16	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

17	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

18	 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

19	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ

20	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

21	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22	 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

23	 สินทรัพย์จัดชั้น

24	 เงินรับฝาก

25	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)

26	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

27	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

28	 ประมาณการหนี้สินอื่น

29	 หนี้สินอื่น

30	 ทุนเรือนหุ้น

31	 สำารอง

32	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

33	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

34	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

35	 สัญญาเช่าระยะยาว

36	 ส่วนงานดำาเนินงาน

37	 รายได้ดอกเบี้ย

38	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

39	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

40	 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

41	 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

42	 ค่าตอบแทนกรรมการ

43	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

44	 ภาษีเงินได้

45	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

46	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

สารบัญ



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)48 รายงานประจำาปี 2556

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่	28	มีนาคม	2557

1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	(“ธนาคาร”)	 เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	622	 

ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	

	 บริษัทใหญ่ในระหว่างปี	ได้แก่	ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	โดยถือหุ้นในธนาคารคิดเป็นร้อยละ		97.70	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วของธนาคาร	

	 ธนาคารดำาเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายสาขา	 รายละเอียดของ 

บริษัทย่อยของธนาคาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11	และ	34

2.	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์ก�รถือปฏิบัติ

	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

(“สภาวิชาชีพบัญชี”)	และแสดงรายการตามข้อกำาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่	สนส.	11/2553	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	เรื่อง	

การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัท

ย่อย	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	ดังต่อไปนี้		

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12		 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 ส่วนงานดำาเนินงาน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	34/2555	 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

	 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของธนาคารและ

บริษัทย่อย	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3

	 นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้	สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ	 ซึ่งมีผลบังคับสำาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	 มกราคม	2557	 เป็นต้นไป	 และไม่ได้มีการนำามาใช้สำาหรับ 

การจดัทำางบการเงนินี	้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมท่ี่เกีย่วกบัการดำาเนนิงานของธนาคารและบรษัิทยอ่ยไดเ้ปดิเผย 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	46

(ข)	 เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการที่สำาคัญในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

	 -	ตราสารอนุพันธ์ซึ่งถือไว้เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

	 -	สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นและนำ�เสนองบก�รเงิน

	 งบการเงนินีจ้ดัทำาและแสดงหนว่ยเงนิตราเปน็เงนิบาท	ซึง่เปน็สกลุเงนิที่ใชใ้นการดำาเนนิงานของธนาคารและบรษิทัยอ่ย	ขอ้มลูทางการเงนิ 

ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)	 ก�รประม�ณก�รและใช้วิจ�รณญ�ณ

	 ในการจัดทำางบการเงนิน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ผูบ้รหิารตอ้งใชว้จิารณญาณ	ประมาณการ	และขอ้สมมตฐิานหลาย 

ประการ	ซึง่มผีลกระทบตอ่การกำาหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงานจำานวนเงนิท่ีเกีย่วกบัสนิทรพัย์	หนีส้นิ	รายได	้และคา่ใชจ้า่ย	ผลทีเ่กดิขึน้ 

จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกใน

งวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

	 ขอ้มูลเกีย่วกบัการประมาณความไมแ่น่นอนและขอ้สมมตฐิานท่ีสำาคญัในการกำาหนดนโยบายการบญัช	ีมผีลกระทบสำาคญัตอ่การรบัรูจ้ำานวน

เงินในงบการเงินได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	(ธ)	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	6	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	 ตราสารอนุพันธ์

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10	 เงินลงทุนสุทธิ

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28	 ประมาณการหนี้สินอื่น

3.	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

ก)	 ภ�พรวม

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	ดังที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	2	ธนาคารและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชี	ดังนี้

	 -	 การบัญชีภาษีเงินได้

	 -	 การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 -	 การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

	 -	 การบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

	 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	(ข)	ถึง	3	(จ)	

ดังนี้	

(ข)		ก�รบัญชีภ�ษีเงินได้

	 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้	 รอการตัดบัญชีใน 

งบการเงนิ		สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช	ีคอื	จำานวนภาษเีงนิไดท้ีก่จิการไดร้บัคนืหรอืตอ้งจา่ยในอนาคตตามลำาดบั	ซึง่เกดิจาก

ผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งมลูคา่ทางบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นินัน้	

และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ	4	(ธ)		



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)50 รายงานประจำาปี 2556

	 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยถอืปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี	12	สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ตัง้แตว่นัท่ี	1	มกราคม	2556	เปน็ตน้ไป 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน	ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

(ค)	 ก�รบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21(ปรับปรุง	2552)	เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ	ที่ใช้ในการรายงาน	ซึ่ง

เปน็สกลุเงนิทีพ่จิารณาวา่เป็นสกลุเงนิในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ	มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่21(ปรบัปรงุ	2552)	

กำาหนดใหก้จิการระบสุกลุเงนิที่ใชใ้นการดำาเนนิงานและแปลงคา่รายการท่ีเปน็สกลุตา่งประเทศให้เปน็สกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนนิงาน	และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	ซึ่งมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	ได้

ให้คำานิยามสำาหรับเงินตราต่างประเทศ	คือ	เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ

	 ผู้บริหารกำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบาท	 ดังนั้น	 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์	 

หนี้สิน	และกำาไรสะสมของธนาคารและบริษัทย่อย

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน			 	 590			 429			 346	 116			 178			 169

	 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน			 	 230			 213			 124			 50			 72			 31				

	 	 	 		 	 360			 216			 222		 	66			 		106	 138

	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ	(ลดลง)			 	 (50)			 (72)		 	(31)		 	(50)		 (72)			 (31)

	 กำาไรสะสมเพ่ิมข้ึน			 	 410			 288			 253			 116			 178			 169

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธน�ค�รเพ่ิมข้ึน			 	 360			 216			 222		 66			 106			 138

	 รวมส่วนของเจ้�ของเพ่ิมข้ึน			 	 360		 216			 222			 66			 106			 138

(ล้านบาท)

       งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

      31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม			 31	ธันว�คม			31	ธันว�คม			 1	มกร�คม

	 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันท่ี	  2556	 2555	 	2555			 2556			 2555			 2555

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(เพ่ิมข้ึน)/ลดลง			 122		 	35			 (62)		 	9

	 กำาไรสำาหรับปีเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)			 122			 35			 (62)		 	9									

 กำ�ไรต่อหุ้น	เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)  

	 -	 กำ�ไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�น	(บ�ท)		 	0.08			 0.02			 (0.04)		 	0.01

(ล้านบาท)

 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม 2556		 2555		 2556		 2555
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(ง)	 ก�รนำ�เสนอข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�น

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน		

นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำาเนินงาน	 และนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป	 ธนาคารและ

บรษิทัยอ่ยไดป้รบัยอ้นหลงัขอ้มลูตามสว่นงานในงบการเงนิสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2555	ทีร่วมอยู่ในงบการเงนิ	2556	ของธนาคารและ

บรษิทัย่อยเพือ่วตัถปุระสงค์ในการใหข้อ้มลูเปรียบเทยีบ	ท้ังนี	้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วกระทบเพยีงการเปดิเผยขอ้มลูเท่านัน้	และไมม่ผีลกระทบ 

ต่อสินทรัพย์	หนี้สิน	หรือกำาไรต่อหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	นำาเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน	จึงมีการเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอ

และการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน	ทัง้นี	้ขอ้มลูสว่นงานอา้งองิจากขอ้มลูภายในที่ไดร้ายงานตอ่ผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงาน 

ของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว	ที่ผ่านมา

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยนำาเสนอขอ้มลูสว่นงานตามสว่นงานธรุกจิและสว่นงานภมูศิาสตรต์ามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่14	เรือ่งการเสนอข้อมลู 

ทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 การเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อข้อมูลส่วนงานที่เคยนำาเสนอในงบการเงิน

ของธนาคารและบริษัทย่อย	และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	36

(จ)	 ก�รบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

	 สภาวชิาชพีบญัชไีดม้กีารออกแนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ	โดยจดัประเภทลกูหนีท้ีร่บัซือ้หรอืรบัโอน 

มาเปน็เงินใหสิ้นเช่ือ	เว้นแตธ่นาคารและบริษทัยอ่ยมเีจตนารมณท่ี์จะขายลกูหนีน้ัน้ตอ่ไปในอนาคตจงึจะจดัประเภทเปน็เงนิลงทนุ	ซึง่ธนาคารและ

บรษิทัยอ่ยไดถ้อืปฏบิตัสิำาหรบัรอบระยะเวลารายงานท่ีเริม่ในวันท่ี	1	มกราคม	2556	เปน็ตน้ไป	ท้ังนี	้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วกระทบเพยีงการเปดิเผย 

ข้อมูลเท่านั้น	และไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์	หนี้สิน	หรือกำาไรต่อหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย	โดยยังไม่มีรายการดังกล่าวในงวดปัจจุบัน

	 การจัดประเภทสำาหรับลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาก่อนวันที่	1	 มกราคม	2556	 จะยังคงจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ต่อไป	

ซึ่งนำาหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้

4.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ	 สำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)	 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“ธนาคารและบริษัทย่อย”)	และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

	 บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีอำานาจควบคุมทางตรงหรือทางอ้อมในการ

กำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น	 เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง					

	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำาเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของธนาคาร	 ยกเว้นการคิด	 ค่าเสื่อมราคา

ของยานพาหนะของบริษัทย่อย	ซึ่งบริษัทย่อยใช้วิธีผลรวมจำานวนปี	อย่างไรก็ดี	ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะที่

แตกต่างกัน	ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมในภาพรวมอย่างมีนัยสำาคัญ	



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)52 รายงานประจำาปี 2556

	 ผลขาดทนุในบรษิทัยอ่ยจะตอ้งถกูปนัสว่นไปยงัสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีำานาจควบคมุ	แมว้า่การปนัสว่นดงักลา่วจะทำาใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีำานาจ

ควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

	 การสูญเสียอำานาจควบคุม	

	 เมื่อมีการสูญเสียอำานาจควบคุม	 ธนาคารและบริษัทย่อยจะตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินในบริษัทย่อย	 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น	กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้

ในกำาไรหรือขาดทุน	ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่สูญเสียอำานาจควบคุม	และจัดประเภท

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย	ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่	

	 บริษัทร่วม		

	 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ	 โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย

ทางการเงนิและการดำาเนนิงานแตไ่มถ่งึระดบัทีจ่ะควบคมุนโยบายดงักลา่ว	การมอีทิธพิลอยา่งมนียัสำาคญัถกูสนันษิฐานวา่มอียู	่เมือ่ธนาคารและ

บริษัทย่อยมีอำานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ	20	ถึงร้อยละ	50		

	 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มบันทกึในงบการเงนิรวมโดยใชวิ้ธสีว่นไดเ้สยี	(เงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีของบรษิทัทีถ่กูลงทนุ)	โดยรบัรูร้ายการเริม่

แรกด้วยราคาทุน	รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทำารายการดังกล่าว	

	 งบการเงนิรวมไดร้วมสว่นแบ่งในกำาไรหรือขาดทนุของธนาคารและบรษิทัยอ่ย	และกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัทีถ่กูลงทนุ	ภายหลงั

จากการปรบัปรงุนโยบายการบญัชีใหเ้ปน็นโยบายเดยีวกนักบัของธนาคารและบรษิทัยอ่ย	นบัจากวนัทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัสำาคญั	จนถงึวนัทีก่าร

มีอทิธพิลอยา่งมนียัสำาคญันัน้สิน้สดุลง	เมือ่สว่นแบ่งผลขาดทนุทีธ่นาคารและบรษิทัยอ่ยไดร้บัมจีำานวนเกนิกวา่สว่นไดเ้สยีในบรษิทัที่ไปลงทุนนัน้ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของธนาคารและบริษัทย่อยจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป	 เว้นแต่กรณีที่

ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมาย	หรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน	

	 การตัดรายการในงบการเงินรวม

	 ยอดคงเหลอืและรายการของกจิการภายในกลุม่และรายไดแ้ละรายจา่ยท่ียงัไมร่บัรูท่ี้เกดิขึน้จากรายการของกจิการภายในกลุม่ไดถ้กูตดัออกใน

การจัดทำางบการเงนิรวม	กำาไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัรว่มถกูตดัรายการกบัเงนิลงทนุ	เทา่ทีธ่นาคารและบรษัิทย่อย 

มสีว่นได้เสียในกิจการทีถู่กลงทนุน้ันขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิข้ึนจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักำาไรท่ียงัไมเ่กดิขึน้จรงิ	แตเ่ท่าท่ีเมือ่ไมม่หีลกัฐาน 

การด้อยค่าเกิดขึ้น			

	 ธนาคารและบรษิทัย่อยไมถ่อืวา่การลงทนุในกองทนุรวมทีม่สีดัสว่นการลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ	50	ของหนว่ยลงทนุเปน็เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

เน่ืองจากธนาคารไม่มีอำานาจควบคุมในการกำาหนดนโยบายการเงินและการดำาเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าว	 รวมถึงกรณีที่ธนาคารและ 

บริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหน้ี	 ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทำาให้ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50	 หรือ 

ร้อยละ	20	ของทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าว	ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมตามลำาดับ	เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว	และจะจัดประเภทเงินลงทุน

ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

(ข)	 ร�ยได้

 

 ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

	 ดอกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาของเงนิใหส้นิเชือ่โดยคำานวณจากยอดเงนิตน้ทีค่งคา้ง	ธนาคารและ

บรษิทัย่อยจะหยดุรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑค์งคา้งสำาหรบัเงนิใหส้นิเชือ่ทีผ่ดินดัชำาระเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้เกนิกำาหนดสามเดอืนนบัจาก 
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วนัครบกำาหนดชำาระ	และจะยกเลกิรายการดอกเบ้ียคา้งรบัที่ไดบ้นัทกึเปน็รายไดแ้ลว้นัน้ออกจากบญัช	ีสำาหรบัการบนัทกึรายไดด้อกเบีย้รบัหลงัจาก 

นั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำาระหนี้ที่ค้างเกินกำาหนดดังกล่าวแล้วทั้งหมด

	 ธนาคารรบัรู้รายไดด้อกเบ้ียสำาหรับลกูหน้ีภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหมต่ามเกณฑค์งคา้งเชน่เดยีวกบัเงนิให้สนิเชือ่ทีก่ลา่วขา้งตน้	โดย

อิงจากอัตราดอกเบ้ียทีล่กูหนีต้อ้งจา่ยชำาระตามสญัญา	(ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้ตัง้พกัท่ีคดิกบัลกูหนี	้แตก่ำาหนดให้จา่ยชำาระในอนาคต)	ยกเวน้หนีต้าม

สญัญาปรบัโครงสร้างหน้ีทีอ่ยูร่ะหวา่งการตดิตามผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม	่ซึง่จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑเ์งนิสด 

จนกวา่ลกูหนีจ้ะปฏบัิตติามเงือ่นไขการปรับโครงสร้างหนีต้ดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สามเดอืนหรอืสามงวดการชำาระเงนิแลว้แตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่

	 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว	 ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะตั้งพักไว้	 และตัดจำาหน่ายเป็น

รายได้เฉลี่ยเท่าๆ	กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น

	 รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

	 บรษิทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเชา่ซ้ือและรายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิตามระยะเวลาของสญัญาเชา่ซือ้และ

สญัญาเชา่การเงนิ	บริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายได	้เมือ่ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิผดินดัและคา้งชำาระคา่งวดเกนิกวา่สามเดอืน

ขึน้ไปนับจากวันครบกำาหนดชำาระตามสัญญา	และจะยกเลิกรายการรายได้ค้างรับที่ได้บนัทกึเปน็รายได้แล้วนั้นออกจากบญัชี	สำาหรับการบนัทกึ

รายได้รับ	หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำาระหนี้ที่ค้างเกินกำาหนดดังกล่าวแล้วทั้งหมด

	 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

	 ดอกเบีย้จากเงนิลงทนุถอืเป็นรายไดต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ	สว่นเงนิปนัผลจากเงนิลงทุนจะถอืเปน็รายไดเ้มือ่สทิธิในการรบัเงนิปนัผล

เกิดขึ้น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่เกิดรายการหรือวันที่ครบกำาหนดชำาระ

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่เกิดรายการหรือวันที่ครบกำาหนดชำาระ

	 ค่าธรรมเนียมและบริการ

	 ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	ส่วนรายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว	โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

(ค)	 ค่�ใช้จ่�ย

	 ดอกเบี้ยจ่าย

	 ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง	

 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน

	 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน	 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตาม

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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(ง)	 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญ�ข�ยคืน/หลักทรัพย์ข�ยโดยมีสัญญ�ซื้อคืน

	 ธนาคารมีการทำาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทำาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมีการกำาหนดวันเวลา	

และราคาทีแ่นน่อนในอนาคต	จำานวนเงนิทีจ่า่ยสำาหรับหลกัทรัพยซ์ือ้โดยมสีญัญาขายคนืในอนาคตแสดงเปน็สว่นหนึง่ของบญัช	ี“รายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงนิ”	ดา้นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ	โดยหลกัทรพัยภ์ายใตส้ญัญาขายคนืดงักลา่วถอืเปน็หลกัประกนั	ในขณะทีห่ลักทรพัย์ 

ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี	 “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”	 ด้านหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ด้วยจำานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว	โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน	

	 ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการ	ซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายแล้วแต่กรณี

(จ)	 ตร�ส�รอนุพันธ์

	 ธนาคารเขา้ทำารายการเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธเ์พือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้	และเพือ่บรหิารความเสีย่ง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเอง	โดยธนาคารวัดมูลค่ารายการตราสารอนุพันธ์โดยแยกตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

	 ประเภทเพื่อค้า	(Trading	Book)

	 ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ธนาคารวัดมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยมูลค่ายุติธรรม	และรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจาก

การวัดมูลค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

	 มลูค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศใชอ้ตัราแลกเปลีย่นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานสำาหรบั

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาดังกล่าว

	 ประเภทที่มิใช่เพื่อค้า	(Banking	Book)

	 ณ	 วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 ธนาคารวัดมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียและสัญญา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างดังต่อไปนี้

	 (ก)	 ส่วนที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	กำาไรหรือขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	 ส่วนเกินหรือ

ส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา	 และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจาก

การดำาเนินงานด้วยเช่นกัน

	 (ข)	 สว่นทีเ่ปน็การแลกเปลีย่นอตัราดอกเบ้ียจะถกูบันทกึตามเกณฑค์งคา้งเชน่เดยีวกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีถกูปอ้งกนัความเสีย่ง	คอืรบัรู ้

รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

	 ทั้งนี้การวัดมูลค่าดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฉ)	 เงินลงทุน

 

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

	 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะธนาคารบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิรีาคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่	(ถา้ม)ี	สว่นการ

บนัทกึบัญชเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี	ซึง่การบนัทึกตามวธิสีว่นไดเ้สยีนี	้เงนิลงทุนจะถกูบนัทึกครัง้แรกในราคาทนุ

ที่ซื้อมา	และจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ

	 ในกรณีที่ธนาคารได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้	ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทำาให้ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ	50	หรืออัตรา

รอ้ยละ	20	ของทนุชำาระแลว้ของบริษทัดงักลา่ว	ธนาคารจะไมถ่อืเงนิลงทุนดงักลา่วเปน็เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มตามลำาดบั	เนือ่งจาก

ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว	และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)



55

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

	 ตราสารหนีซ่ึ้งธนาคารและบริษทัยอ่ยตัง้ใจและสามารถถอืจนครบกำาหนดจดัเปน็ประเภทเงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกำาหนด	เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบ 

กำาหนดแสดงในราคาทนุตดัจำาหน่าย	หกัดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน	ผลตา่งระหวา่งราคาทุนท่ีซือ้มากบัราคาไถถ่อนของตราสารหนี ้

จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

	 ตราสารหนี้และตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	 นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำาหนด	 

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	 ภายหลังการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม	 และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่า	และผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ	ส่วนผลขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่และผลตา่งจากการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของรายการทีเ่ปน็ตวัเงนิรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ	เมือ่มกีารตดัจำาหนา่ยเงนิลงทนุ	

จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าในกำาไรหรือขาดทุน	 ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย 

จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์	

	 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 มูลค่ายุติธรรมคำานวณจากสูตรท่ีกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น

	 ตราสารหนีภ้าคเอกชนในกรณทีีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบั	หรอืสามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคลอ่งจะใชร้าคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นมูลค่ายุติธรรม	 ในกรณีท่ีไม่มีราคาซ้ือขายจะคำานวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือของสถาบันการเงนิอืน่ปรับดว้ยคา่ความเสีย่งทีเ่หมาะสม	ทัง้นี	้เปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนด	

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ	 หรือไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่องจะใช้มูลค่ายุติธรรมท่ีประเมิน

โดยสถาบันการเงินที่ออกหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว	 เงินลงทุนในลูกหนี้ในกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจะคำานวณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใช้เส้นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่คิดคำานวณได้	ณ	วันลงทุน	โดยธนาคารจะปรับเพิ่ม/ลดค่าความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่ได้มีการลงทุน

	 หลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย	ณ	วันทำาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	

	 หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 การจำาหน่ายเงินลงทุน

	 รายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุนจะบันทึก	ณ	วันที่เกิดรายการ	(Trade	Date)	ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้จะบันทึก	ณ	วันที่ครบ

กำาหนดชำาระ	(Settlement	Date)

	 เมือ่มกีารจำาหน่ายเงนิลงทนุ	ผลตา่งระหว่างจำานวนเงนิสทุธท่ีิไดร้บัและมลูคา่ตามบญัช	ีและรวมถงึกำาไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัย ์

ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

	 ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่	 การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนท่ีจำาหน่ายไปและเงินลงทุนที่

ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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	 ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

	 ในกรณีทีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเปน็อกีประเภทหนึง่	ธนาคารจะปรบัมลูคา่ของเงนิลงทุนดงักลา่วใหมโ่ดยใช้

มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนจะบันทึกในกำาไรหรือ

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน	หรือแสดงเป็นส่วนเกิน	(ต่ำากว่า)	ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่

มีการโอนเปลี่ยน

	 ธนาคารพิจารณาว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปด้อยค่า	 เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี 

นัยสำาคัญและเปน็ระยะเวลานานหรือมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่	การท่ีจะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมนียัสำาคญัหรอืเปน็ระยะเวลานาน

หรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

(ช)	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ	 ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ	

รายได้รอตัดบัญชีและส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	 ลูกหนีต้ามสญัญาเชา่ซ้ือและสญัญาเชา่การเงนิแสดงมลูคา่ตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิคงคา้งสทุธจิากยอดคงเหลอืของรายได้

จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

(ซ)	 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยใช้อัตราร้อยละขั้นต่ำาตามที่

กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยสำาหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ	(รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้)	และลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พเิศษ	ธนาคารกนัสำารองในอตัราไมต่่ำากว่าร้อยละ	1	และ	2	ตามลำาดบัของยอดหนีเ้งนิตน้คงคา้ง	(ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั)	หลงัหักมลูคา่หลกัประกนั 

ที่คำานวณขึ้นตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	และลูกหนี้	และเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	ธนาคารได้กันสำารองในอัตราร้อยละ	100	ของ

สว่นขาดของมลูหนีค้งคา้งตามบญัชกีบัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลกูหนีห้รอืมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่

จะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน	 โดยใช้อัตราคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย

	 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ที่อ้างอิงจากจำานวนเดือนค้างชำาระและใช้

อัตราการตั้งสำารองตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษกันสำารองในอัตราร้อยละ	

1	และ	2	ตามลำาดับของยอดลูกหนี้ที่ค้างชำาระสุทธิ	หลังหักมูลค่าหลักประกันที่คำานวณขึ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส่วน

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพกันสำารองในอัตราร้อยละ	100	ของส่วนขาดของมูลหนี้คงค้างชำาระสุทธิกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

จากการจำาหน่ายหลักประกันซึ่งคำานวณตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 นอกจากนั้นแล้ว	 ธนาคารมีนโยบายการกันสำารองเพิ่มเติมในส่วนของหนี้จัดชั้นปกติ	 และกล่าวถึงเป็นพิเศษทั้งในส่วนของธนาคารและ 

บริษัทย่อย	 โดยกันสำารองในอัตราที่สูงกว่าอัตราร้อยละขั้นต่ำาที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้	 อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่พิจารณา

จากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ดังกล่าวจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต	 และอัตราส่วนสูญเสียหากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้น้ันคืน

ได้ทั้งหมด	 นอกจากนี้	 ธนาคารจะปรับปรุงด้วยจำานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้โดยพิจารณาลูกหนี้เป็นรายกรณีไป	 

จากการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว	 ประวัติการชำาระหนี้ของลูกหนี้	 ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้	 มูลค่าของหลักประกัน	

และสภาวะเศรษฐกิจแวดล้อม
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	 ธนาคารตัดจำาหน่ายหน้ีสญูตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย	และตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะบรหิารของธนาคาร	ทัง้นี	้บนัทกึโดยการ
โอนกลบัรายการคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและลดหน้ีสญูและหนีส้งสยัจะสญูในกำาไรหรอืขาดทุนจากการดำาเนนิงาน	ในขณะเดยีวกนับนัทกึตดัหนีส้ญู 
โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	 ส่วนหนี้สูญได้รับคืน	 ธนาคารบันทึกรับรู้เป็นรายได้ในกำาไรหรือขาดทุนจากการ
ดำาเนินงาน

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งสำารองระหว่างปี	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

(ฌ)	ก�รปรับโครงสร้�งหนี้ที่มีปัญห�
	 ธนาคารบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 ในกรณทีีเ่ปน็การปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหาโดยการรบัโอนทรพัยช์ำาระหนีแ้ละ/หรอืแปลงหนีเ้ปน็ทนุ	ธนาคารจะบนัทกึสนิทรพัยแ์ละ/หรอื
เงินลงทุนที่ได้รับโอน	 เพื่อชำาระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย	(ถ้ามี)	 แต่ไม่เกินยอดเงินต้น
และดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี	 ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และส่วน 
ได้เสียที่ได้รับโอนมาจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	โดยคำานึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เดิมด้วย

	 ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้	ธนาคารจะบันทึกส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการคำานวณมลูคา่ยตุธิรรมของลกูหน้ีหลงัปรับโครงสรา้งหนี	้โดยการคำานวณมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดท่ีคาดวา่จะไดร้บัตามเงือ่นไขใหม ่
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำาสำาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารในการคิดลด	ส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่คำานวณได้ที่ต่ำากว่า
ราคาตามบัญชีเดิมจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในกำาไรหรือขาดทุนจากการ
ดำาเนนิงานในงวดทีม่กีารปรับโครงสร้างหน้ี	คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ดงักลา่วจะทยอยตดับญัชรีบัรูเ้ปน็รายไดใ้นกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน 
ตามระยะเวลาที่เหลือตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี	 หรือจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

	 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา	ซ่ึงเกิดจากการลดเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

(ญ)	ทรัพย์สินรอก�รข�ย
	 ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน	ณ	วันที่ได้รับมาหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอ้างอิงจาก
ราคาประเมินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

	 กำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่ายทรัพยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน	เมือ่มกีารโอน 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	

	 ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ประกอบกบัการใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน	ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายได้	และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ	

(ฎ)	 ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์

	 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
	 ที่ดินแสดงตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)58 รายงานประจำาปี 2556

	 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์	

 

	 ส่วนประกอบของรายการอาคารและอปุกรณแ์ตล่ะรายการทีม่อีายกุารใหป้ระโยชน์ไมเ่ทา่กนัตอ้งบนัทกึแตล่ะสว่นประกอบทีม่นียัสำาคญัแยก

ต่างหากจากกัน

 

 สินทรัพย์ที่เช่า

	 การเชา่สนิทรพัย์ซึง่ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสีย่งและผลตอบแทนสว่นใหญจ่ากการครอบครองทรพัยส์นิท่ีเชา่นัน้ๆ	ให้จดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน	 ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงนิขัน้ต่ำาทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่า	ณ	วันทีท่ำาสญัญาเช่าแลว้แตจ่ำานวนใดจะต่ำากวา่	หกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

ค่าเช่าที่ชำาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา	 เพ่ือทำาให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่

สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่ตามบญัชขีองรายการอาคารและอปุกรณ	์ถา้มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นข้าง

แน่ทีธ่นาคารและบรษิทัยอ่ยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้	และสามารถวดัมลูคา่ตน้ทนุของรายการนัน้ไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื 

ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบำารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้

ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าเสือ่มราคาคำานวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ	์ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอืตน้ทุนในการเปลีย่น

แทนอื่น	หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	

	 คา่เสือ่มราคาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกำาไรหรือขาดทนุจากการดำาเนนิงาน	คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ	(ยกเว้นการคิดค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะของบริษัทย่อย	ซึ่งจะคำานวณจากราคาทุนหลังหักมูลค่า 

คงเหลือโดยใช้วิธีผลรวมจำานวนปี)	ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้	ดังนี้	

	 อาคาร	 34	ปี

	 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน	 1-3,	5	และ	10	ปี

	 ยานพาหนะ	 5	ปี

	 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน

	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	 และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี	 และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม

	 การจำาหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยตดัรายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์ออกจากบญัชเีมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัย	์หรอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ 

ในอนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย	์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์คอืผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทน 

สุทธทิีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์โดยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน	เมือ่ธนาคารและบรษิทัยอ่ย 

ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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(ฏ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนทีธ่นาคารและบรษิทัยอ่ยซือ้มาและมอีายกุารใชง้านจำากดั	แสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสมและผลขาดทนุจาก 

การด้อยค่าสะสม	

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสนิทรพัยเ์มือ่กอ่ให้เกดิประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคต	โดยรวมเปน็สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบไุด ้

ที่เกี่ยวข้องนั้น	ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าตัดจำาหน่าย  

	 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

	 คา่ตดัจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรง	ซึง่โดยสว่นใหญจ่ะสะทอ้นรปูแบบทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรพัยน์ัน้ 

ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน	โดยเริม่ตดัจำาหนา่ยสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน	เมือ่สนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน	์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้	ดังนี้

	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 5	ปี

	 ค่าธรรมเนียมสมาชิก	 10	ปี

	 วิธีการตัดจำาหน่าย	ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์	และมูลค่าคงเหลือ	จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม	

(ฐ)	 สิทธิก�รเช่�

	 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	 ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน	

คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า	30	ปี

(ฑ)	 ก�รข�ยลูกหนี้ตั๋วเงิน

	 ธนาคารบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบผู้ซื้อไม่มีสิทธิไล่เบี้ยโดยการตัดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประเภทตั๋วเงินออกจากบัญชี

	 ธนาคารบนัทกึการขายลดตัว๋เงนิที่ไมม่กีารใหอ้าวลัหรอืรบัรองแบบผูซ้ือ้มสีทิธไิลเ่บีย้เปน็หนีส้นิภายใตบ้ญัช	ี“ภาระจากการขายลกูหนีต้ัว๋เงนิ” 

และจะบนัทกึรายการขายลดตัว๋เงนิทีม่ธีนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิอืน่ใหก้ารอาวลัหรอืรบัรองแบบผูซ้ือ้มสีทิธไิลเ่บีย้โดยการตดัลกูหนีเ้งนิ

ให้สินเชื่อประเภทตั๋วเงินออกจากบัญชี	และเปิดเผยภาระดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของ	“หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า”

(ฒ)	ก�รด้อยค่�

	 ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองธนาคารและบรษิทัยอ่ยไดร้บัการทบทวน	ณ	ทกุวนัทีร่ายงานวา่มขีอ้บง่ชีเ้รือ่งการดอ้ยคา่หรอืไม	่	ในกรณทีีม่ขีอ้บง่ชี ้

จะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน		

	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

	 เม่ือมีการลดลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์างการเงนิเผือ่ขาย	ซึง่ไดบ้นัทกึในสว่นของเจา้ของ	และมคีวามชดัเจนวา่สนิทรพัยด์งักลา่วมี

การดอ้ยคา่	ยอดขาดทนุสะสมซ่ึงเคยบันทกึในส่วนของเจา้ของจะถูกบนัทึกในกำาไรหรอืขาดทุนโดยไมต่อ้งปรบักับยอดสนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่ว 

ยอดขาดทนุสะสมทีบั่นทกึในกำาไรหรือขาดทนุเป็นผลตา่งระหวา่งราคาทนุทีซ่ือ้กบัมลูคา่ยตุธิรรมในปจัจบุนัของสนิทรพัยห์กัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)60 รายงานประจำาปี 2556

	 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำาหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย	 คำานวณโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต	คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	สำาหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด	

	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย	คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

	 มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่สนิทรัพยท์างการเงนิ	หมายถงึ	มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	 ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต 
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	 โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	 ซึ่งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์		

	 การกลับรายการด้อยค่า
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ	เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง	และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	 สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและ
ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
 
	 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนิอืน่ๆ	ทีเ่คยรบัรูใ้นงวดกอ่นจะถกูประเมนิ	ณ	ทกุวนัทีท่ีอ่อกรายงานวา่มขีอ้บง่ชี ้
เรือ่งการดอ้ยคา่หรอืไม	่ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการ	หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคำานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนื 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ 
ค่าตัดจำาหน่าย	เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน	

(ณ)	หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย
	 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียบันทกึเร่ิมแรกในมลูคา่ยตุธิรรมหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิ	ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้
จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย		

(ด)	 ผลประโยชน์ของพนักง�น

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลด
กระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้

	 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น	หากธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ทำางานให้ในอดีต	และภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	 ธนาคารและบริษัทย่อยดำาเนินโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
ที่กำาหนดไว้

	 โครงการสมทบเงิน
	 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยจา่ยเงนิสมทบเป็นจำานวนเงนิทีแ่น่นอนไปอกีกจิการหนึง่แยกตา่งหาก	(กองทนุสำารองเลีย้งชพี)	และจะไมม่ภีาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพ่ิมเติม	 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

พนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ
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	 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

	 ธนาคารและบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยทีต้่องจา่ยให้แก่พนกังาน	เมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจาก 

งานสำาหรับพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ

	 ภาระผกูพนัสทุธขิองธนาคารและบรษิทัยอ่ยจากโครงการผลประโยชนท่ี์กำาหนดไวถ้กูคำานวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิ

จากการทำางานของพนักงานในปัจจบัุนและในงวดกอ่น	ๆ 		ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลดกระแสเงนิสดเพือ่ใหเ้ปน็มลูคา่ปจัจบุนั	อตัราคดิลด 

เป็นอัตรา	 ณ	 วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล	 ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อย	

และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

	 การคำานวณน้ันจดัทำาโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภัยท่ีไดร้บัอนญุาต	โดยวธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประมาณการไว	้ซึง่ตอ้งอาศยัสมมตฐิานตา่งๆ	

ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตราการลาออกของพนักงาน	และอัตรามรณะ	เป็นต้น	

	 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายของโครงการ

ผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

(ต)	 ประม�ณก�รหนี้สิน

	 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต	และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าว		

	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

	 ในการคำานวณส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่โอนให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	 (“บสท.”)	 นั้น	

ธนาคารประมาณการจากจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหรือผู้ค้ำาประกัน	ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการ

กำาหนดข้อสมมติฐานของอัตราร้อยละที่จะได้รับจากมูลหนี้คงค้างตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือจากมูลค่าหลักประกัน	 ซึ่งฝ่ายบริหารเห็น

ว่าเหมาะสมกับข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ี	 การใช้ข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันและสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตอาจมีผลต่อจำานวนประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้บันทึกไว้แล้ว	

 คดีฟ้องร้อง

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี

ที่ถูกฟ้องร้องแล้ว	และได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	อย่างไรก็ตาม	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก

ที่ประมาณการไว้	

(ถ)	 เงินตร�ต่�งประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน	(บาท)	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิและเปน็เงนิตราตา่งประเทศ	ณ	วนัทีร่ายงาน	แปลงคา่เปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 

ณ	วันนั้น	กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
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(ท)	 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า		

	 ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า	เม่ือได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

(ธ)	 ภ�ษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี

เงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ	เว้นแต่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธรุกจิหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของ

เจ้าของหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	 ได้แก่	 ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ	 โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีท่ีต้องเสียภาษี	 

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ	

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินและจำานวน

ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี		

	 การวดัมลูคา่ของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะทอ้นถงึผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกดิจากลกัษณะวธิกีารท่ีธนาคารและบรษัิทยอ่ยคาดวา่จะ

ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์	หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	

	 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชวัีดมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการ		โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศ

ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	

	 ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ธนาคารและบริษัทย่อยต้องคำานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษทีี่ไมแ่นน่อนและอาจทำาใหจ้ำานวนภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ขึน้	และมดีอกเบีย้ท่ีตอ้งชำาระ	ธนาคารและบรษัิทยอ่ยเชือ่วา่ไดต้ัง้ภาษี

เงนิได้ค้างจา่ยเพยีงพอสำาหรับภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจา่ยในอนาคต		ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปจัจยั	รวมถงึการตคีวามทางกฎหมาย

ภาษ	ีและจากประสบการณ์ในอดตี	การประเมนินีอ้ยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน	และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบั

เหตุการณ์ในอนาคต	ข้อมูลใหม่ๆ	อาจจะทำาให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่

มีอยู่	การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหกักลบได้	เมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรพัย์

ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจบุนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั	และภาษีเงนิไดน้ีป้ระเมนิโดยหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีหนว่ยงานเดยีวกนั

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชจีะบันทกึตอ่เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กำาไรเพือ่เสยีภาษีในอนาคตจะมจีำานวนเพยีงพอกบั

การใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว		สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตัดบญัชจีะถูกทบทวน	ณ	ทกุวนัทีร่ายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่

ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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(น)	 กำ�ไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีของผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญและ 

หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายระหว่างปี

	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2555	การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมดอายุ	ดังนั้น	สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเทียบเท่ากับหุ้นสามัญ

(บ)	 ร�ยง�นท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

	 ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะบริหารของธนาคาร	(ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน)	จะแสดงถึงรายการที่

เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรง	รวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล	

5.	 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกรอบในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย	 เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพและสม่ำาเสมอ	คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย	และให้รายงาน

การปฏิบัติตามให้กับคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

	 ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่เป็นความเสีย่งทีธ่นาคารและบรษัิทยอ่ยไดร้บัความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการท่ีคูส่ญัญาของธนาคารและบรษิทัยอ่ย

ไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพันตามสญัญาได	้ธนาคารและบรษิทัยอ่ยไดเ้ปดิเผย	การกระจกุตวัทีม่นียัสำาคญัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่

ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13.3	และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูตามทีแ่สดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ	ความเสีย่งสำาหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการ

เงินข้อ	33

	 ธนาคารไดม้กีารบริหารความเสีย่งในขัน้ตอนของการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่	การวเิคราะห์ความเสีย่งและความสามารถในการชำาระหนี	้และ

การสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อของธนาคารอันจะช่วยป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบ้ีย	หมายถงึ	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด	ซึง่สง่ผลกระทบ 

ต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	การดำาเนินงาน	และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย	

	 ธนาคารไดม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้	โดยการปรบัโครงสรา้งและสดัสว่นการถอืครองสนิทรพัย	์และหนีส้นิทีม่รีะยะเวลาการปรบั 

อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด	 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)64 รายงานประจำาปี 2556

     งบการเงินรวม

       	 31	ธันว�คม	2555
     อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึน
	 	 	 		 ลงตามอัตราตลาด	 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	 ไม่มีดอกเบ้ีย	 รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด			 	 -	 	-	 369	 369
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 81	 5,009	 1,059	 6,149
เงินลงทุนสุทธิ	 	 2,650	 12,938	 226	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 	 41,455	 62,777	 2,272	 106,504
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 44,186	 80,724	 3,926	 128,836

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก	 	 3,399	 63,625	 181	 67,205
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 2,883	 33,257	 50	 36,190
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 -	 	-	 14	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 8,315	 -	 8,315
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 6,282	 105,197	 245	 111,724
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 37,904	 (24,473)	 3,681	 17,112
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 	-	 (103)	 (103)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 -	 	-	 (372)	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 	 19,400	 (19,372)	 (4,129)	 (4,101)
	 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

     งบการเงินรวม

       	 31	ธันว�คม	2556
     อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึน
	 	 	 		 ลงตามอัตราตลาด	 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	 ไม่มีดอกเบ้ีย	 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	
เงินสด			 	 -	 -	 404	 404
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 201	 	5,986	 1,267	 7,454
เงินลงทุนสุทธิ	 	 3,010	 27,568	 254	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 	 63,785	 71,412	 2,746	 137,943
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 66,996	 104,966	 4,671	 176,633
       
หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก	 	 6,406	 77,068	 261	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 3,511	 41,018	 257	 44,786
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 -	 	-	 15	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 28,417	 -	 28,417
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 9,917	 146,503	 533	 156,953
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 57,079	 (41,537)	 4,138	 19,680
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 	-	 (226)	 (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 -	 	-	 (228)	 (228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 	 14,500	 (14,556)	 (6,096)	 (6,152)
	 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญจำาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้	ดังนี้
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     งบการเงินเฉพาะธนาคาร

        31	ธันว�คม	2555
     อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึน
	 	 	 		 ลงตามอัตราตลาด	 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	 ไม่มีดอกเบ้ีย	 รวม

     งบการเงินเฉพาะธนาคาร

        31	ธันว�คม	2556
     อัตราดอกเบ้ียปรับข้ึน
	 	 	 		 ลงตามอัตราตลาด	 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	 ไม่มีดอกเบ้ีย	 รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด			 	 -	 -	 403	 403
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 3	 	5,986	 1,156	 7,145
เงินลงทุนสุทธิ	 	 3,010	 27,568	 254	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 	 63,785	 40,034	 1,354	 105,173
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 66,798	 73,588	 3,167	 143,553

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก	 	 6,406	 77,068	 261	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 3,511	 38,818	 257	 42,586
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 -	 -	 15	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 3,251	 -	 3,251
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 9,917	 119,137	 533	 129,587
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 56,881	 (45,549)	 2,634	 13,966
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 (5,826)	 (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 -	 -	 (228)	 (228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 	 14,500	 (14,556)	 (6,096)	 (6,152)
	 (1)	สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	
เงินสด			 	 -	 -	 368	 368
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 1	 	5,009	 971	 5,981
เงินลงทุนสุทธิ	 	 2,650	 12,938	 226	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 	 41,455	 50,464	 1,682	 93,601
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 44,106	 68,411	 3,247	 115,764

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก	 	 3,402	 63,625	 181	 67,208
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 2,883	 30,757	 50	 33,690
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 -	 -	 14	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 2,725	 -	 2,725
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 6,285	 97,107	 245	 103,637
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 37,821	 	(28,696)	 3,002	 12,127
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 (5,703)	 (5,703)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 -	 -	 (372)	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 	 19,400	 (19,372)	 (4,129)	 (4,101)
	 (1)	สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 369	 -	 369
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 -	 4,894	 196	 -	 -	 1,059	 -	 6,149
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 3,416	 1,890	 9,592	 690	 226	 -	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 52	 56,745	 14,536	 31,445	 1,454	 -	 2,272	 106,504
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 52	 65,055	 16,622	 41,037	 2,144	 1,654	 2,272	 128,836
             
หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 7,627	 43,999	 15,119	 279	 -	 181	 -	 67,205
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,883	 32,287	 52	 918	 -	 50	 -	 36,190
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 14	 -	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 14	 544	 1,214	 6,543	 -	 -	 -	 8,315
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 10,524	 76,830	 16,385	 7,740	 -	 245	 -	 111,724
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 (10,472)	 (11,775)	 237	 33,297	 2,144	 1,409	 2,272	 17,112
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	   
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 -	 -	 -	 -	 -	 (103)	 -	 (103)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 -	 -	 -	 -	 -	 (372)	 -	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 -	 9,600	 1,700	 (11,272)	 -	 (4,129)	 -	 (4,101)
 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31	ธันวาคม	2555

(ล้านบาท)

1-5	ปี1-3	เดือน 3-12	เดือน

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย
เกิน	5	ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบ้ีย

สินเช่ือ
ด้วย

คุณภาพ รวม
เม่ือ

ทวงถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 404	 -	 404
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 201	 3,392	 2,594	 -	 -	 1,267	 -	 7,454
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 12,292	 6,842	 9,972	 1,472	 254	 -	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 71	 76,733	 17,701	 38,368	 2,324	 -	 2,746	 137,943
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 272	 92,417	 27,137	 48,340	 3,796	 1,925	 2,746	 176,633

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 16,060	 56,224	 10,344	 846	 -	 261	 -	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 3,511	 39,908	 2	 1,108	 -	 257	 -	 44,786
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 15	 -	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 -	 11,014	 5,632	 11,771	 -	 -	 -	 28,417
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 							19,571	 		107,146	 15,978	 13,725	 -	 	533	 -	 156,953
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 				(19,299)	 	(14,729)	 	11,159	 34,615	 3,796	 1,392	 2,746	 19,680
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 -	 -	 -	 -	 -	 (226)	 -	 (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 -	 -	 -	 -	 -	 (228)	 -	 (228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 -	 6,000	 1,500	 (7,556)	 -	 (6,096)	 -	 (6,152)
	 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31	ธันวาคม	2556

(ล้านบาท)

1-5	ปี1-3	เดือน 3-12	เดือน

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย
เกิน	5	ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบ้ีย

สินเช่ือ
ด้วย

คุณภาพ รวม
เม่ือ

ทวงถาม

เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียภายใน

เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียภายใน

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ	 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำาหนดตามสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียแล้วแต่ 
วันใดจะถึงก่อนแสดงได้	ดังนี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 403	 -	 403
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 3	 					3,392	 2,594	 -	 -	 1,156	 -	 7,145
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 12,293	 6,842	 9,972	 1,471	 254	 -	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 9,518	 76,403	 11,305	 6,576	 17	 -	 1,354	 105,173
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 9,521	 92,088	 20,741	 16,548		 1,488	 1,813	 1,354	 143,553
             
หนี้สินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 16,060	 56,224	 10,344	 846	 -	 261	 -	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 3,511	 37,708	 2	 1,108	 -	 257	 -	 	42,586
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 15	 -	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 -	 3,241	 -	 10	 -	 -	 -	 3,251
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 		19,571	 		97,173	 		10,346	 			1,964	 -	 533	 -	 129,587
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 		(10,050)	 (5,085)	 			10,395	 14,584	 	1,488	 1,280	 1,354	 13,966
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	    
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 -	 -	 -	 -	 -	 	(	5,826)	 -	 (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 -	 -	 -	 -	 -	 (228)	 -	 	(228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 -	 6,000	 1,500	 (7,556)	 -	 (6,096)	 -	 (6,152)
 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
31	ธันวาคม	2556

(ล้านบาท)

1-5	ปี1-3	เดือน 3-12	เดือน

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย
เกิน	5	ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบ้ีย

สินเช่ือ
ด้วย

คุณภาพ รวม
เม่ือ

ทวงถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 368	 -	 368
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 -	 4,814	 196	 -	 -	 971	 -	 5,981
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 3,712	 1,594	 9,592	 690	 226	 -	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 13,174	 56,558	 10,477	 11,657	 53	 -	 1,682	 93,601
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 13,174	 65,084	 12,267	 21,249	 743	 1,565	 1,682	 115,764

หนี้สินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 7,630	 43,999	 15,119	 279	 -	 181	 -	 67,208
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,883	 29,787	 52	 918	 -	 50	 -	 33,690
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 14	 -	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 14	 544	 1,214	 953	 -	 -	 -	 2,725
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 10,527	 74,330	 16,385	 2,150	 -	 245	 -	 103,637
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 2,647	 (9,246)	 (4,118)	 19,099	 743	 1,320	 1,682	 12,127
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 -	 -	 -	 -	 -	 (5,703)	 -	 (5,703)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 -	 -	 -	 -	 -	 (372)	 -	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 -	 9,600	 1,700	 (11,272)	 -	 (4,129)	 -	 (4,101)
 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
31	ธันวาคม	2555

(ล้านบาท)

1-5	ปี1-3	เดือน 3-12	เดือน

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย
เกิน	5	ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบ้ีย

สินเช่ือ
ด้วย

คุณภาพ รวม
เม่ือ

ทวงถาม

เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียภายใน

เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียภายใน



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)68 รายงานประจำาปี 2556

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย	 ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยคำานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือ 

ในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	และอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สรุปได้	ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้	 	 	 	 	 	 	 		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	 	 3,611	 86	 2.38	 10,124	 398	 3.93
เงินลงทุน		 	 18,344	 721	 3.93	 13,112	 601	 4.59
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(2)	 	 127,441	 7,131	 5.60	 81,668	 5,079	 6.22
 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	 	 	 		
เงินรับฝาก	 	 74,010	 2,129(1)	 2.88	 42,707	 1,263(1)	 2.96
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หน้ีสิน)	 	 39,171	 597	 1.52	 15,626	 332	 2.12
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 	 18,321	 676	 3.69	 31,364	 1,032	 3.29

	 (1)		ไม่รวมเงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย

 (2)		สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี       
   

(ล้านบาท) (ล้านบาท)ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ียดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียอัตราเฉล่ีย อัตราเฉล่ีย

2556 2555

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้	 	 	 	 	 	 	 		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	 	 3,455	 86	 2.49	 10,010	 398	 3.98
เงินลงทุน		 	 18,344	 721	 3.93	 13,112	 601	 4.58
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(2)	 	 103,562	 4,726	 4.56	 74,016	 3,714	 5.02

หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	 	 	 		
เงินรับฝาก	 	 74,603	 2,129(1)	 2.85	 42,709	 1,263(1)	 2.96
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หน้ีสิน)	 	 36,294	 479	 1.32	 14,318	 279	 1.95
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 	 2,573	 92	 3.57	 29,641	 973	 3.28

	 (1) ไม่รวมเงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย      
	 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี   

(ล้านบาท) (ล้านบาท)ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ียดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียอัตราเฉล่ีย อัตราเฉล่ีย

2556 2555
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	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่ธนาคารจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด	เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน

สินทรัพย์เป็นเงินสดได้	หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้

	 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสม	 สามารถรองรับการจ่ายคืน

หนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงกำาหนดชำาระได้เพียงพอในภาวะปกติ	 และมีแผนฉุกเฉินเพื่อการจัดการสภาพคล่องสำาหรับในภาวะวิกฤติ	 รวมทั้งมี

การบรหิารสภาพคลอ่งทีเ่หมาะสมระหว่างตน้ทนุและผลตอบแทน	โดยนโยบายการบรหิารสภาพคลอ่งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	คณะบริหารของธนาคาร	และคณะกรรมการธนาคารตามลำาดับ	

		 ในการบรหิารสภาพคลอ่ง	สายบรหิารเงนิจะเปน็ผูร้วบรวมประมาณการความตอ้งการของการใชเ้งนิ	และพจิารณาจดัหาแหลง่เงนิทุนท่ีเหมาะสม	 

สอดคลอ้ง	และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบักลยทุธ์และแผนธรุกจิของธนาคาร	สำาหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง	ธนาคารมกีารกำาหนด 

เพดานความเสี่ยงระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง	การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	การรายงานส่วนต่างสภาพคล่อง	และผลของการบริหาร

สภาพคล่องให้กับคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	(ALCO)	ทราบเป็นรายเดือน	ส่วนสายบริหารและควบคุมความเสี่ยงจะมีหน้าที่ 

ในการตดิตามและควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่ดม้กีารอนมุตัไิว้	พร้อมท้ังรายงานความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทราบอย่างสม่ำาเสมอ	

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้จัดทำาแผนฉุกเฉินสภาพคล่องไว้เพื่อรองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่อง	 โดยมีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงาน	

และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ	ไว้อย่างชัดเจน	

	 คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

	 1.	 ทบทวนและรับรองความถูกต้องของสมมติฐานของสายบริหารเงิน	

	 2.	 	กำาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่อง	รวมถึงการบริหารสภาพคล่องประจำาวัน	

	 3.	 ดูแลให้มีการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการกำาหนดนโยบายและกระบวนการในการควบคุมและจำากัดความเสี่ยง 

	 	 สภาพคล่องอย่างเหมาะสม

	 4.	 กำาหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย 

	 5.	 ดูแลให้ธนาคารมีระบบข้อมูลที่เพียงพอในการวัดผล	ติดตาม	ควบคุม	และรายงานความเสี่ยงสภาพคล่อง

	 6.	 	อนุมัติขอบเขตของช่องว่างระหว่างระยะเวลาการกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืมเงินที่ไม่สัมพันธ์กัน	

	 7.	 กระจายแหล่งเงินทุน

	 8.	 ให้การรับรองความถูกต้องของแผนการหาเงินทุนฉุกเฉิน

	 โครงสรา้งการบริหารสภาพคลอ่งของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิเปน็แบบกระจายอำานาจ	โดย	บรษิทั	ลสีซิง่ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	ซึง่เปน็บรษัิทย่อย 

มีอำานาจในการบริหารสภาพคลอ่งของตนเองอยา่งเปน็อสิระ	แหลง่เงนิทนุหลกัของ	บรษิทั	ลสีซิง่ไอซบีซี	ี(ไทย)	จำากดั	มาจากธนาคาร	ซึง่ธนาคาร

จะให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่อง	 โดยจะพิจารณาวงเงินตามอำานาจดำาเนินการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร	 นอกจากนี้	 

ธนาคารมกีารควบคมุและตดิตามดแูลความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของบรษิทัยอ่ยเปน็ประจำา	และมกีารรายงานสว่นตา่งสภาพคล่องของบรษัิทย่อย 

ให้กับคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินพิจารณาทุกเดือน	

	 แหลง่ที่ใชไ้ปของเงนิทนุสว่นใหญข่องธนาคารคอืการปลอ่ยกูใ้หก้บัลกูคา้นติบิคุคล	และการลงทนุในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งในระดบัต่ำาและ

ยอมรับได้	โดยจะมีการกำาหนดวงเงินเพื่อให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม	เช่น	การกำาหนดวงเงินแต่ละภาคอุตสาหกรรม	การกำาหนดวงเงิน

สินเชื่อต่อราย	เป็นต้น	สำาหรับแหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารส่วนใหญ่มาจากการรับฝากจากประชาชนและเงินกู้ยืม	ธนาคารมีการกำาหนด

แนวทางเพื่อลดการกระจุกตัวของการรับฝากเงิน	 เช่น	 เพดานสูงสุดในการรับฝากต่อรายลูกค้า	 เพดานสำาหรับการรับฝากเงินต่อรายนิติบุคคล	

และต่อรายรัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)70 รายงานประจำาปี 2556

	 ธนาคารมนีโยบายในการถอืสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งสงูในระดบัทีเ่หมาะสมและสามารถเปลีย่นเปน็เงนิสดไดอ้ยา่งรวดเรว็	เพือ่รองรบัความเสีย่ง 

ด้านสภาพคล่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	 สำาหรับแนวทางในการดำารงระดับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องจะสอดคล้องกับการคาดการณ์

ระดบัความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งในแตล่ะสถานการณ์	ซึง่แบง่เปน็	3	ระดบั	ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิ	การเมอืง	และตลาดเงนิในขณะนัน้	โดยจะม ี

การติดตามอัตราส่วนดังกล่าวเป็นรายวัน		

 

	 ธนาคารมีรายงานข้อมูลด้านสภาพคล่องและการกำาหนดเพดานในการบริหารสภาพคล่อง	ดังนี้

	 1.	 รายงานรายวันสำาหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องซ่ึงใช้ในการกำาหนดแนวทางระดับสภาพคล่องท่ีธนาคารควรดำารงไว้	 ได้แก่ 

	 	 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อผู้ฝากเงินรายใหญ่	20	รายแรก

	 2.	 รายงานรายวันสำาหรับขนาดและประเภทของสินทรัพย์สภาพคล่องและผลตอบแทน

	 3.	 รายงานสว่นต่างสภาพคลอ่งซ่ึงแสดงถงึประมาณการกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจา่ยในแตล่ะชว่งเวลา	และสว่นตา่งสภาพคลอ่ง 

	 	 สะสมซึ่งจะมีทั้งตามอายุคงเหลือตามสัญญาและตามการปรับตามพฤติกรรม	 โดยธนาคารมีการจัดทำารายงานส่วนต่างสภาพคล่อง 

	 	 เป็นรายเดือนสำาหรับในภาวะปกติและจัดทำารายงานไตรมาสสำาหรับการทดสอบในภาวะวิกฤติตามสถานการณ์ที่ธนาคารกำาหนดไว้

	 4.	 รายงานรายเดือนสำาหรับอัตราส่วนที่วัดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซ่ึงใช้เป็นตัววัดระดับสภาพคล่องของธนาคาร	 รวมถึงเป็น 

	 	 ตัวบ่งชี้ระดับการเตือนภัย	เช่น	เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก	เงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์	เงินลงทุนต่อสินทรัพย์	สินทรัพย์สภาพคล่องต่อ 

	 	 สินทรัพย์	สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากระยะสั้น	1	เดือน	เงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์	 เงินฝากต่อสินทรัพย์	สัดส่วนผู้ฝากเงินรายใหญ่ 

	 	 ต่อเงินฝากรวม	อัตราการถอนเงินสูงสุดต่อวัน	และอัตราการฝาก	เป็นต้น

	 5.	 รายงานรายปีสำาหรับการประเมินความเสี่ยงตนเองสำาหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 6.	 รายงานรายเดือนสำาหรับธุรกรรมหรือวงเงินที่ไม่เป็นไปตามอนุมัติ

	 7.	 รายงานรายเดือนสำาหรับอัตราส่วนขาดดุลสภาพคล่องสุทธิต่อเงินฝาก	สัดส่วนการรับฝากเงินจากนิติบุคคล	รัฐวิสาหกิจ	และบุคคลธรรมดา

	 ธนาคารมีการจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤติรายไตรมาส	 โดยธนาคารจะทำาการทบทวนการตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อม	

กลยทุธ์ในการดำาเนนิธุรกจิ	และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต	โดยจดัทำาท้ังเหตกุารณก์รณท่ีีเกดิขึน้เฉพาะธนาคารเอง	กรณวีกิฤตทิัง้

ระบบ	และกรณีทีเ่ปน็ผลรวมของทัง้สองกรณทีีค่ดิวา่จะเป็นผลกระทบทีร่นุแรง	และกำาหนดแนวทางเพือ่รองรบัหากเกดิภาวะวกิฤตขิึน้	นอกจากนี	้ 

ธนาคารยังได้จัดเตรียมแบบรายงานอัตราส่วนการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ	(Liquidity	

Coverage	Ratio:		LCR)	และแบบรายงานอัตราส่วนแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุนที่มีความมั่งคง	(Net	Stable	Funding	Ratio:		NSFR)	

ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด
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สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 404	 -	 404
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 1,463	 	3,381	 2,596	 -	 -	 14	 -	 7,454
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 11,601	 6,253	 11,252	 1,472	 254	 -	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ(1)	 121	 22,657	 32,770	 70,285	 9,364	 -	 2,746	 137,943
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 1,584	 37,639	 41,619	 81,537	 10,836	 672	 2,746	 176,633

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 	16,321	 56,224	 10,344	 846	 -	 -	 -	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 		3,768	 39,908	 2	 1,108	 -	 -	 -	 44,786
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 						15	 -	 -	 	-	 -	 -	 -	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 			-	 11,014	 5,632	 11,771	 -	 -	 -	 28,417
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 20,104	 107,146	 15,978	 13,725	 -	 -	 -	 156,953
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 (18,520)	 (69,507)	 25,641	 67,812	 	10,836	 672	 2,746	 19,680
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 										-	 	(169)	 	(57)	 	-	 -	 -	 -	 (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 							(	36)	 (187)	 	(5)	 -	 -	 -	 -	 (228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 						(19)	 	(666)	 (4,292)	 (732)	 -	 (443)	 -	 	(6,152)
 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31	ธันวาคม	2556

(ล้านบาท)

1-5	ปี เกิน	5	ปี0-3	เดือน 3-12	เดือน

ไม่มี
กำาหนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์
ท่ีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวม

เม่ือ
ทวงถาม

	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาจำาแนกได้	ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 369	 -	 369
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 1,152	 4,799	 198	 -	 -	 -	 -	 6,149
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 1,066	 1,903	 11,929	 690	 226	 -	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 584	 17,120	 28,781	 49,562	 8,185	 -	 2,272	 106,504
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 1,736	 22,985	 30,882	 61,491	 8,875	 595	 2,272	 128,836

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 7,808	 43,999	 15,119	 279	 -	 -	 -	 67,205
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,768	 32,452	 52	 918	 -	 -	 -	 36,190
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 14	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 14	 544	 1,214	 6,543	 -	 -	 -	 8,315
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 10,604	 76,995	 16,385	 7,740	 -	 -	 -	 111,724
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	(8,868)	 (54,010)	 14,497	 53,751	 	8,875	 595	 2,272	 17,112
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 							(5)	 (49)	 (49)	 -	 -	 -	 -	 (103)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 (31)	 (341)	 -	 -	 -	 -	 -	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 (753)	 9,482	 	(286)	 (12,510)	 -	 (34)	 -	 (4,101)
	 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31	ธันวาคม	2555

(ล้านบาท)

1-5	ปี เกิน	5	ปี0-3	เดือน 3-12	เดือน

ไม่มี
กำาหนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์
ท่ีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวม

เม่ือ
ทวงถาม

ครบกำาหนดภายใน

ครบกำาหนดภายใน



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)72 รายงานประจำาปี 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 403	 -	 403
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 1,154	 	3,381	 2,596	 -	 -	 14	 -	 7,145
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 11,601	 6,253	 11,252	 1,472	 254	 -	 30,832
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 		9,568	 22,327	 26,373	 38,494	 7,057	 -	 1,354	 105,173
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	10,722	 37,309	 35,222	 49,746	 8,529	 671	 1,354	 143,553

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 				16,321	 	56,224	 10,344	 846	 -	 -	 -	 83,735
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 				3,768	 37,708	 	2	 1,108	 -	 -	 -	 42,586
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 15	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 15
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 -	 3,241	 -	 10	 -	 -	 -	 3,251
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 20,104	 97,173	 10,346	 1,964	 -	 -	 -	 129,587
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	(9,382)	 (59,864)	 24,876	 47,782	 	8,529	 671	 1,354	 13,966
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	        
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 -	 (169)	 (57)	 (5,600)	 -	 -	 -	 (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 (36)	 (187)	 (5)	 -	 -	 -	 -	 (228)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 (19)	 (666)	 (4,292)	 (732)	 -	 (443)	 -	 (6,152)
 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31	ธันวาคม	2556

(ล้านบาท)

1-5	ปี เกิน	5	ปี0-3	เดือน 3-12	เดือน

ไม่มี
กำาหนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์
ท่ีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวม

เม่ือ
ทวงถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินสด	 		 -	 -	 -	 -	 -	 368	 -	 368
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 984	 4,799	 198	 -	 -	 -	 -	 5,981
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 1,066	 1,903	 11,929	 690	 226	 -	 15,814
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 13,706	 16,933	 24,722	 29,774	 6,784	 -	 1,682	 93,601
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 14,690	 22,798	 26,823	 41,703	 7,474	 594	 1,682	 115,764
             
หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	
เงินรับฝาก		 7,811	 43,999	 15,119	 279	 -	 -	 -	 67,208
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,768	 29,952	 52	 918	 -	 -	 -	 33,690
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 14	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 14	 544	 1,214	 953	 -	 -	 -	 2,725
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 10,607	 74,495	 16,385	 2,150	 -	 -	 -	 103,637
ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 4,083	 (51,697)	 10,438	 39,553	 	7,474	 594	 1,682	 12,127
ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 	  
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 (5)	 (49)	 (49)	 (5,600)	 -	 -	 -	 (5,703)
เลตเตอร์ออฟเครดิต	 (31)	 (341)	 -	 -	 -	 -	 -	 (372)
ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 (753)	 9,482	 (286)	 (12,510)	 -	 (34)	 -	 (4,101)
 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี         
      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31	ธันวาคม	2555

(ล้านบาท)

1-5	ปี เกิน	5	ปี0-3	เดือน 3-12	เดือน

ไม่มี
กำาหนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์
ท่ีไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวม

เม่ือ
ทวงถาม

ครบกำาหนดภายใน

ครบกำาหนดภายใน
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	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น	คอื	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น	อนัอาจมผีลใหม้ลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

เปลีย่นแปลงไป	หรอืทำาใหเ้กดิความผนัผวนตอ่รายได	้หรอืมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ	เนือ่งจากธนาคารมธีรุกรรมทีเ่กีย่วกบัการ

ปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ	ทำาใหธ้นาคารอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นได	้อยา่งไรกต็าม	ธนาคารมนีโยบายในการ 

ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น	โดยการบริหารจดัการสถานะเงนิตราตา่งประเทศสทุธขิองธนาคารและดำาเนนิการภายใตน้โยบายบรหิาร

ความเสี่ยง		

	 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสำาคัญ	มีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสด			 	 -	 80	 -	 -	 -	 80

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 1,344	 2,607	 1	 1	 6	 3,959

เงินลงทุนสุทธิ	 	 9,890	 2,918	 -	 -	 -	 12,808

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)	 	 37,688	 123	 -	 47	 -	 37,858

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 48,922	 5,728	 1	 48	 6	 54,705

หน้ีสินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 		

เงินรับฝาก		 	 423	 72	 12	 1	 -	 508

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 28,688	 1	 454	 -	 -	 29,143

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวมหน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 29,111	 73	 466	 1	 -	 29,651

ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 19,811	 5,655	 (465)	 47	 6	 25,054

ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 		

การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 (2)	 (216)	 -	 -	 -	 (218)

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 (140)	 (81)	 (2)	 (5)	 -	 (228)

ภาระผูกพันอ่ืนรวมตราสารอนุพันธ์	 	 (20,247)	 (5,629)	 466	 (43)	 -	 (25,453)

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย	ณ	31	ธันวาคม	2556	 	 32.8136	 5.4087	 0.313042	 45.0217	 1	 		

	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 (1)	 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญช ี     

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31	ธันวาคม	2556



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)74 รายงานประจำาปี 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสด			 	 -	 36	 -	 -	 -	 36

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 1,631	 1,526	 -	 4	 5	 3,166

เงินลงทุนสุทธิ	 	 8,166	 -	 -	 -	 -	 8,166

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)	 	 19,421	 574	 -	 16	 -	 20,011

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 29,218	 2,136	 -	 20	 5	 31,379

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินรับฝาก		 									 439	 58	 13	 2	 -	 512

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 		 	15,326	 -	 514	 -	 -	 15,840

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวมหน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 15,765	 58	 527	 2	 -	 16,352

ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 13,453	 2,078	 (527)	 18	 5	 15,027

ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 		

การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 (98)	 -	 -	 (98)

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 (264)	 (43)	 (26)	 (39)	 -	 (372)

ภาระผูกพันอ่ืนรวมตราสารอนุพันธ์	 	 (14,615)	 (1,999)	 507	 (15)	 -	 (16,122)

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย	ณ	31	ธันวาคม	2555	 	 30.6316	 4.9164	 0.3545	 40.5563	 1	 		

	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31	ธันวาคม	2555
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สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด			 	 -	 80	 -	 -	 -	 80

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 1,344	 2,607	 1	 1	 6	 3,959

เงินลงทุนสุทธิ	 	 9,890	 2,918	 -	 -	 -	 12,808

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)	 	 37,688	 123	 -	 47	 -	 37,858

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 48,922	 5,728	 1	 48	 6	 54,705

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินรับฝาก		 	 423	 72	 12	 1	 -	 508

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 28,688	 1	 454	 -	 -	 29,143

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวมหน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 29,111	 73	 466	 1	 -	 29,651

ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 19,811	 5,655	 (465)	 47	 6	 25,054

ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	         

การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 (2)	 (216)	 -	 -	 -	 (218)

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 (140)	 (81)	 (2)	 (5)	 -	 (228)

ภาระผูกพันอ่ืนรวมตราสารอนุพันธ์	 	 (20,247)	 (5,629)	 466	 (43)	 -	 (25,453)

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย	ณ	31	ธันวาคม	2556	 	 32.8136	 5.4087	 0.313042	 45.0217	 1	 		

	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31	ธันวาคม	2556



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)76 รายงานประจำาปี 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	   

เงินสด			 	 -	 36	 -	 -	 -	 36

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 1,631	 1,526	 -	 4	 5	 3,166

เงินลงทุนสุทธิ	 	 8,166	 -	 -	 -	 -	 8,166

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)	 	 19,421	 574	 -	 16	 -	 20,011

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 29,218	 2,136	 -	 20	 5	 31,379

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	    

เงินรับฝาก		 	 439	 58	 13	 2	 -	 512

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 15,326	 -	 514	 -	 -	 15,840

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 15,765	 58	 527	 2	 -	 16,352

ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสุทธิ	 	 13,453	 2,078	 (527)	 18	 5	 15,027

ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	 		

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม	 	 -	 -	 (98)	 -	 -	 (98)

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 (264)	 (43)	 (26)	 (39)	 -	 (372)

ภาระผูกพันอื่นรวมตราสารอนุพันธ์	 	 (14,615)	 (1,999)	 507	 (15)	 -	 (16,122)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	ณ	31	ธันวาคม	2555	 	 30.6316	 4.9164	 0.3545	 40.5563	 1	 	

			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31	ธันวาคม	2555
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	 ตราสารอนุพันธ์

	 ธนาคารประกอบธรุกรรมเกีย่วกบัตราสารอนพุนัธเ์ปน็ไปตามปกตธิรุกจิของธนาคารเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้	และเพ่ือการบรหิาร 

ความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

	 ธนาคารมนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งดา้นตราสารอนพุนัธ	์โดยกำาหนดนโยบายและวงเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง	รวมทัง้มกีารตดิตาม 

และควบคุมความเสี่ยง	 รวมถึงการรายงานธุรกรรมด้านตราสารอนุพันธ์	 ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำาระที่เกี่ยวข้องกับตราสาร

อนุพันธ์	 โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดยรวม	 ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออันทำาให้

ธนาคารควบคุมระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

	 ธนาคารได้มีการทำาสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย	เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือและเงินลงทุนดังต่อไปน้ี							

(ล้านบาท)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 	 	 	 	 	

รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 14,750	 2557-2559	 20,150	 2556-2558

รับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 	 250	 2557	 750	 2556-2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

จำานวนเงิน
ตามสัญญาครบกำาหนด ครบกำาหนด

31	ธันวาคม	2555

(ล้านบาท)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 	 	 	 	

รับอัตราดอกเบี้ยคงที่จากเงินต้นสกุลเงินบาท	 	

และจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่จากเงินต้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 	 1,181	 2558-2559	 919	 2558-2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

จำานวนเงิน
ตามสัญญาครบกำาหนด ครบกำาหนด

31	ธันวาคม	2555

	 ธนาคารได้มกีารทำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ตา่งสกลุเงนิ	เพือ่เปน็เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งท่ีเกีย่วเนือ่งกบัเงนิลงทนุในตราสารหนี ้

ต่างประเทศดังต่อไปนี้			



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)78 รายงานประจำาปี 2556

สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	 	 	 	 	    

สัญญาซื้อ	 	 12,473	 -	 12,473	 5,361	 -	 5,361

สัญญาขาย	 	 25,288	 -	 25,288	 16,505	 -	 16,505

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย	 	 7,500	 7,500	 15,000	 9,100	 11,800	 20,900

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ยต่�งสกุลเงิน         

สัญญาขาย	 	 -	 1,181	 1,181	 -	 919	 919

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ไม่เกิน	
1	ปี

ไม่เกิน	
1	ปี

มากกว่า	
1	ปี

มากกว่า	
1	ปีรวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจำาแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสรุปได้	ดังนี้

6.	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป	หรือมูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะต้องจ่าย

เพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงินโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคำานวณตามหลักการของตลาดที่ใช้กันทั่วไป

	 มูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินและมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญสรุปได้	ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 		 	 	

เงินสด			 	 404	 404		 369	 369

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 7,454	 7,454		 6,149	 6,149

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	 402	 63		 122	 82

เงินลงทุนสุทธิ	 	 30,832	 30,832		 15,814	 15,814

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	 	 134,733	 134,181		 104,548	 104,538

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 173,825	 172,934		 127,002	 126,952

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555
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หนี้สินทางการเงิน	 	 	     

เงินรับฝาก	 	 83,735	 83,737		 67,205	 67,205

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 44,786	 44,786		 36,190	 36,190

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 15	 15		 14	 14

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	 1,131	 895		 129	 112

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 28,417	 28,491		 8,315	 8,371

รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 158,084	 157,924		 111,853	 111,892

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 		 	 	

เงินสด			 	 403	 403		 368	 368

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 7,145	 7,145		 5,981	 5,981

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	 402	 63		 122	 82

เงินลงทุนสุทธิ	 	 30,832	 30,832		 15,814	 15,814

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	 	 102,949	 102,971		 92,055	 92,045

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน	 	 141,731	 141,414		 114,340	 114,290

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 		 	 	

เงินรับฝาก	 	 83,735	 83,737		 67,208	 67,208

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	 42,586	 42,586		 33,690	 33,690

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 15	 15		 14	 14

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	 1,131	 895		 129	 112

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 3,251	 3,251		 2,725	 2,733

รวมหนี้สินท�งก�รเงิน	 	 130,718	 130,484		 103,766	 103,757

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

 

 

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่าตามบัญชี

ยอดคงเหลือ

มูลค่าตามบัญชี

ยอดคงเหลือ

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

31	ธันวาคม	2556

31	ธันวาคม	2556

31	ธันวาคม	2555

31	ธันวาคม	2555



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)80 รายงานประจำาปี 2556

	 วิธีก�รและข้อสมมติฐ�นในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รท�งก�รเงิน

	 วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินสรุปได้	ดังนี้

 

	 เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินสด	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินระยะสั้น	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนั้น	 ถือตามจำานวนเงินที่แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ	สว่นการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมสำาหรับรายการท่ีมอีตัราดอกเบีย้คงท่ีคำานวณโดยใชว้ธิกีารหาสว่นลดกระแสเงนิสดโดยใช้

อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน	ซึ่งใช้กับตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

		 มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันจริงในตลาด	 ถ้าไม่มีราคาที่ซื้อขายกันจริงในตลาดก็ใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์อื่นที่เทียบเคียง

กันได้หลังปรับปรุงค่าความเสี่ยงแล้ว	หรือใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์นั้น

	 เงินลงทุนทั่วไป	

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปถือตามจำานวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบ่อย	และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อยา่งมนียัสำาคญัในความเสีย่งของการใหส้นิเชือ่ถอืตามมลูคา่ตามบญัช	ีสว่นมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิให้สนิเชือ่แกล่กูหนีท่ี้มอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละ

มีการเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ภายใน	1	ปขีองวันทีร่ายงานประมาณโดยใชม้ลูคา่ตามบญัช	ีณ	วนัท่ีรายงาน	สว่นมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิให้สนิเชือ่แก่

ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อื่นๆ	ประมาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสด	โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่คิดกับเงินให้สินเชื่อ 

แก่ลูกหนี้ที่ให้กับผู้กู้ยืมที่มีลักษณะและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่คล้ายกัน	

	 เงินรับฝาก	

	 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิรับฝากประเภทเมือ่ทวงถามถอืตามมลูคา่ตามบญัช	ีสำาหรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิรบัฝากประเภททีม่กีารเปลีย่นอตัรา

ดอกเบี้ย	 รายการของตลาดเงินที่มีระยะเวลาคงที่	 ใบรับฝากเงินและเงินรับฝากประเภทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ภายใน	1	 ปีจากวันที่รายงานนั้นประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี	 สำาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คำานวณโดย 

วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันกับจำานวนที่จะครบกำาหนดในแต่ละเดือน
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	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 มลูคา่ยตุธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิและตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	และหรอืรายการทีม่อีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั	

ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่รายงาน	ส่วนมูลค่าตลาดของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	และมีวันครบกำาหนดเหลืออยู่มากกว่า	1	ปี	

คำานวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปัจจุบัน	ซึ่งใช้กับตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

	 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามมูลค่าตามบัญชี

	 ตราสารอนุพันธ์	

	 มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาอตัราแลกเปลีย่น	สญัญาอตัราดอกเบีย้	และสญัญาอืน่ๆ	พจิารณาจากการประมาณการของการรบัและจา่ยเงนิสด

จากการเลิกสัญญาหรือราคาตลาดของสัญญานั้นๆ	ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	

  

7.	 การดำารงเงินกองทุน

	 	 ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ	 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำารง 

เงินกองทุน	ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้และแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้องใช้

มาตรการในการวัดมูลค่าสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการโดยการคำานวณตามวิธีทางการบัญชีที่กฎหมาย

กำาหนด	นอกจากน้ัน	จำานวนเงนิและประเภทของเงนิกองทนุของธนาคารและบรษิทัยอ่ยขึน้อยูก่บัความเหน็ของธนาคารแหง่ประเทศไทยเกีย่วกบั 

ส่วนประกอบน้ำาหนักของความเสีย่งและปัจจยัอืน่ๆ	ดว้ย	อยา่งไรกต็าม	ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัเงนิกองทุนและขอ้กำาหนดอืน่ๆ	ของทางราชการอาจจะ 

มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

 

		 ธนาคารดำารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	โดยดำารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับ

สนิทรพัย์เสีย่งตามหลกัเกณฑวิ์ธกีารและเงือ่นไขทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	ตามหนงัสอืเวยีนท่ีประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเมือ่

วันที่	8	พฤศจิกายน	2555	และวันที่	17	ธันวาคม	2555	ธนาคารถูกกำาหนดให้คำานวณเงินกองทุนตามวิธี	Basel	III	ทั้งนี้	ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงินได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ์	Basel	III	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป	
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เงินกองทุนชั้นที่	1	

เงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	

	 ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	 14,186,840

	 ทุนสำารองตามกฎหมาย	 200,000

	 กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	 89,329

	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 95,302

 หัก	รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	 (66,173)

รวมเงินกองทุนชั้นที่	1	 14,505,298

เงินกองทุนชั้นที่	2	

	 เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	 632,764

	 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่	2	 (257,160)

รวมเงินกองทุนชั้นที่	2	 375,604

รวมเงินกองทุนต�มกฎหม�ย	 14,880,902

อัตร�ส่วนก�รดำ�รงเงินกองทุน   

เงินกองทุนขั้นที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 13.32	 6.00

เงินกองทุนขั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 13.32	 4.50

เงินกองทุนขั้นที่	2	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 0.35	 -

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 13.67	 8.50

(พันบาท)

(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารได้ดำารงเงินกองทุนตามหลักการกำากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง	Basel	III	 แล้วโดยธนาคารมี 

องค์ประกอบเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดตามแนวทาง	Basel	III	ดังนี้

ธนาคาร กฎหมายกำาหนด

	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำารงเงินกองทุนของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

การดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศใหม่	 สนส.	4/2556	 ลงวันท่ี	2	 พฤษภาคม	2556	 ธนาคารได้ทำาการเปิดเผยข้อมูล

การดำารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงสำาหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ไว้ใน	website	ของธนาคารที่	 

www.icbcthai.com	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2556	และธนาคารจะทำาการเปิดเผยข้อมูลการดำารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงสำาหรับธนาคาร

และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ภายในเดือนเมษายน	2557

	 การบริหารจัดการเงินกองทุน

	 การบรหิารจัดการเงนิกองทนุของธนาคารมวีตัถปุระสงค์ในการรกัษาฐานะเงนิกองทนุทีเ่ขม้แขง็เพือ่สนบัสนนุการพฒันาธรุกจิ	รวมทัง้เพือ่

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมาย	และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต
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8.	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

ในประเทศ         

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 846,620	 -	 846,620	 767,116	 -	 767,116

ธนาคารพาณิชย์	 	 330,236	 -	 330,236	 213,834	 600,000	 813,834

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 	 5,361	 1,450,000	 1,455,361	 1,951	 1,400,000	 1,401,951

สถาบันการเงินอ่ืน	 	 13,779	 854,400	 868,179	 48,262	 -	 48,262

รวม		 		 	 1,195,996	 2,304,400	 3,500,396	 1,031,163	 2,000,000	 3,031,163

บวก	ดอกเบ้ียค้างรับ	 	 111	 1,358	 1,469	 91	 -	 91

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 -	 (6,415)	 (6,415)	 -	 (20,000)	 (20,000)

รวมในประเทศ-สุทธิ	 	 1,196,107	 2,299,343	 3,495,450	 1,031,254	 1,980,000	 3,011,254

  

ต่างประเทศ	 	 	 	

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 	 247,870	 1,107,000	 1,354,870	 96,114	 1,531,580	 1,627,694

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	 	 848	 -	 848	 636	 -	 636

เงินหยวน	 	 25,186	 2,660,643	 2,685,829	 14,540	 1,478,952	 1,493,492

เงินยูโร		 	 657	 -	 657	 4,286	 -	 4,286

เงินดอลลาร์ฮ่องกง	 	 2,493	 -	 2,493	 2,451	 -	 2,451

เงินสกุลอ่ืน	 	 3,682	 -	 3,682	 2,606	 -	 2,606

รวม		 		 	 280,736	 	3,767,643	 4,048,379	 120,633	 3,010,532	 3,131,165

บวก	ดอกเบ้ียค้างรับ	 	 -	 3,566	 3,566	 -	 36,080	 36,080

หัก	รายได้รอตัดบัญชี	 	 -	 (56,402)	 (56,402)	 -	 -	 -

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 -	 (37,449)	 (37,449)	 -	 (29,903)	 (29,903)

รวมต่�งประเทศ-สุทธิ	 	 280,736	 3,677,358	 3,958,094	 120,633	 3,016,709	 3,137,342

รวมในประเทศและ	 	 	 	 	 	 	 		

	 ต่�งประเทศ-สุทธิ	 	 1,476,843	 		5,976,701	 7,453,544	 1,151,887	 4,996,709	 6,148,596

(พันบาท)

งบการเงินรวม

เมื่อ
ทวงถาม

เมื่อ
ทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555
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ในประเทศ         

  

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 846,620	 -	 846,620	 767,116	 -	 767,116

ธนาคารพาณิชย์	 	 26,559	 -	 26,559	 47,798	 600,000	 647,798

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 	 -	 1,450,000	 1,450,000	 -	 1,400,000	 1,400,000

สถาบันการเงินอ่ืน	 	 13,780	 854,400	 868,180	 48,262	 -	 48,262

รวม		 		 	 886,959	 2,304,400	 3,191,359	 863,176	 2,000,000	 2,863,176

บวก	ดอกเบ้ียค้างรับ	 	 106	 1,358	 1,464	 83	 -	 83

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 -	 (6,415)	 (6,415)	 -	 (20,000)	 (20,000)

รวมในประเทศ-สุทธิ	 	 887,065	 2,299,343	 3,186,408	 863,259	 1,980,000	 2,843,259

           

ต่างประเทศ         

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 	 247,869	 1,107,000	 1,354,869	 96,114	 1,531,580	 1,627,694

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	 	 848	 -	 848	 636	 -	 636

เงินหยวน	 	 25,185	 2,660,643	 2,685,828	 14,540	 1,478,952	 1,493,492

เงินยูโร		 	 657	 -	 657	 4,286	 -	 4,286

เงินดอลลาร์ฮ่องกง	 	 2,494	 -	 2,494	 2,451	 -	 2,451

เงินสกุลอ่ืน	 	 3,683	 -	 3,683	 2,606	 -	 2,606

รวม		 		 	 280,736	 3,767,643	 4,048,379	 120,633	 3,010,532	 3,131,165

บวก	ดอกเบ้ียค้างรับ	 	 -	 3,566	 3,566	 -	 36,080	 36,080

หัก	รายได้รอตัดบัญชี	 	 -	 (56,402)	 (56,402)	 -	 -	 -

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 -	 (37,449)	 (37,449)	 -	 (29,903)	 (29,903)

รวมต่�งประเทศ-สุทธิ	 	 280,736	 3,677,358	 3,958,094	 120,633	 3,016,709	 3,137,342

รวมในประเทศและ	 	 	 	 	 	 	 		

	 ต่�งประเทศ-สุทธิ	 	 1,167,801	 5,976,701	 7,144,502	 983,892	 4,996,709	 5,980,601

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อ
ทวงถาม

เมื่อ
ทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555
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สถาบันการเงิน	 94.27	 95.37

นิติบุคคล		 5.73	 4.63

รวม		 	 100.00	 100.00

(ร้อยละ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

อัตราแลกเปลี่ยน	 169,350	 153,168	 1,642,326	 31,471	 29,184	 5,822,671

รวม		 	 169,350	 153,168	 1,642,326	 31,471	 29,184	 5,822,671

	 (1) เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารมีภาระต้องจ่ายชำาระ

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมจำานวนเงิน จำานวนเงิน

หนี้สิน หนี้สินตามสัญญา(1) ตามสัญญา(1)
ประเภทความเสี่ยง

คู่สัญญา

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

9.	 ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

 

	 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

	 สัดส่วนการทำาธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำานวนเงินตามสัญญา

	 ตราสารอนุพันธ์ประเภทที่มิใช่เพื่อค้า	(เพื่อการธนาคาร)

	 ธนาคารมภีาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้	สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้	และสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย	 ซึ่งวัดมูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง	 โดยกำาไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานตามเกณฑ์คงค้าง	บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ	 “สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์”	หรือ	 “หนี้สินตราสารอนุพันธ์”	 ในงบแสดงฐานะการเงิน	และ

ดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามสัญญา	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้ค้างรับ”	หรือบันทึก

เป็น	“ดอกเบี้ยค้างจ่าย”	แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน
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อัตราแลกเปลี่ยน	 227,152	 916,461	 23,645,497	 62,712	 99,857	 16,170,535

อัตราดอกเบี้ย	 -	 -	 15,000,000	 -(3)	 -(3)	 20,900,000

อัตราแลกเปลี่ยน

	 และอัตราดอกเบี้ย	 5,964	 61,598	 1,181,290	 28,027(3)	 -(3)	 918,948

รวม		 	 233,116	 978,059	 39,826,787	 90,739	 99,857	 37,989,483

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ สินทรัพย์
มูลค่าบัญชี(2) มูลค่าบัญชี(2)จำานวนเงิน จำานวนเงิน

หนี้สิน หนี้สินตามสัญญา(1) ตามสัญญา(1)
ประเภทความเสี่ยง

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

(1)	เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารมีภาระต้องจ่ายชำาระ
(2)	มูลค่าตามบัญชีคือการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้างตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีตราสารอนุพันธ์ประเภทที่มิใช่เพื่อค้า
(3)	ไม่รวมส่วนที่เป็นดอกเบี้ยค้างรับและค้างจ่าย	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้ค้างรับ”	หรือบันทึกเป็น	“ดอกเบี้ยค้างจ่าย”	แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน

10.		 เงินลงทุนสุทธิ
	 10.1		จำ�แนกต�มประเภทของเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย	

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 17,769,346	 7,408,593

ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 12,719,010	 8,084,193

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 161,720	 133,137

เงินลงทุนในลูกหนี้	 89,407	 82,295

รวม		 	 30,739,483	 15,708,218

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำาหน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 13,060

รวม		 	 -		 13,060

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556
มูลค่ายุติธรรม

31	ธันวาคม	2555
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เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	 100,622	 104,716

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (7,975)	 (11,918)

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	 92,647	 92,798

รวมเงินลงทุนสุทธิ	 30,832,130	 15,814,076

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556
ราคาทุน

31	ธันวาคม	2555

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	พันธบตัรของธนาคารจำานวน	3,815	ลา้นบาท	ที่ไดจ้ดัประเภทเปน็เงนิลงทนุเผือ่ขาย	ซึง่ไดน้ำาไปวางเปน็ประกนั

ในการทำาสัญญาขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(31	 ธันวาคม	2555	 เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีข้อจำากัดในการถือครองและจำาหน่าย 

เงินลงทุน)	

	 10.2		จำ�แนกต�มระยะเวล�คงเหลือของตร�ส�รหนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 		 	 	

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 12,322,478	 3,951,651		 1,628,421	 17,902,550

ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 	 5,405,870	 7,050,750		 -	 12,456,620

เงินลงทุนในลูกหนี้	 	 89,407	 -		 -	 89,407

รวม		 		 	 17,817,755	 11,002,401		 1,628,421	 30,448,577

บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	 36,081	 250,004		 (156,899)	 129,186

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย	 	 17,853,836	 11,252,405		 1,471,522	 30,577,763

รวมตร�ส�รหนี้	 	 17,853,836	 11,252,405		 1,471,522	 30,577,763

 

 

(พันบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ปี-5	ปี รวม

31	ธันวาคม	2556
ครบกำาหนด
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เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 	 	 		

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 2,952,974	 3,756,048	 687,174	 7,396,196

ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 	 -	 7,831,207	 -	 7,831,207

เงินลงทุนในลูกหนี้	 	 -	 82,295	 -	 82,295

รวม		 		 	 2,952,974	 11,669,550	 687,174	 15,309,698

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	 3,140	 259,216	 3,027	 265,383

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย	 	 2,956,114	 11,928,766	 690,201	 15,575,081

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด       

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 13,060	 -	 -	 13,060

รวมตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด	 	 13,060	 -	 -	 13,060

รวมตร�ส�รหนี้	 	 2,969,174	 11,928,766	 690,201	 15,588,141

(พันบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ปี-5	ปี รวม

31	ธันวาคม	2555
ครบกำาหนด

	 10.3		ส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	

	 ตราสารหนี้	 129,186	 265,383

	 ตราสารทุน	 119,128	 94,512

รวม		 	 248,314	 359,895

หัก	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 (49,663)	 (71,979)

รวมสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี	 198,651	 287,916

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

	 10.4		ตั๋วสัญญ�ใช้เงินจ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย

	 ในปี	2544	ถึง	2546	ธนาคารได้โอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	(“บสท.”)	โดย	บสท.	ออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่ง

เปลี่ยนมือไม่ได้	โดยระบุรายละเอียดของจำานวนเงินตามราคาสินทรัพย์ที่รับโอน	วันออกตั๋วตามวันที่ได้รับโอนสินทรัพย์และวันถึงกำาหนดใช้เงิน

เมื่อสิ้นระยะเวลา	10	ปี	นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้อาวัล	แต่ทั้งนี้	บสท.	

อาจใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนดได้
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	 จากการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้	บสท.	ดังกล่าวข้างต้น	ธนาคารได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจาก	บสท.	จำานวน	2,599	ล้านบาท	โดยตั๋วสัญญา

ใช้เงินดังกล่าวทยอยครบกำาหนดในวันที่	31	ตุลาคม	2554	ถึงวันที่	30	กันยายน	2556	ซึ่งธนาคารได้จัดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไว้

เป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	และจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	บสท.	ได้มาชำาระเงินพร้อมไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำานวน	2,599	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	2,586	ล้านบาท)	

	 บสท.	จะคำานวณดอกเบ้ียตามอัตราเงินฝากเฉล่ียเป็นรายไตรมาส	โดยจะคำานวณ	ณ	วันทำาการสุดท้ายของปี	และ	บสท.	จะชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินปี 

	 ทัง้นี	้ธนาคารยงัมคีวามรบัผดิชอบรว่มกบั	บสท.	ในสว่นแบง่ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพในอนาคต	กลา่วคอื

	 -	 ในกรณีที่มีผลกำาไร	ผลกำาไรส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ	20	ของราคาโอน	ธนาคารและ	บสท.	จะแบ่งกันคนละครึ่ง	สำาหรับผลกำาไร 

	 	 ส่วนที่สอง	 ธนาคารรับไปทั้งหมด	 แต่เมื่อรวมกับผลกำาไรส่วนแรกแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

	 	 ด้อยคุณภาพกับราคาโอน	ผลกำาไรที่เหลือจากส่วนที่สอง	บสท.	จะรับไปทั้งหมด

	 -	 ในกรณีที่มีผลขาดทุน	 ผลขาดทุนส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ	20	 ของราคาโอน	 ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบ	 สำาหรับผลขาดทุน 

	 	 ส่วนที่สองที่เหลือจากส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ	20	ของราคาโอน	ธนาคารและ	บสท.	จะแบ่งกันคนละครึ่ง	ผลขาดทุนที่เหลือจาก 

	 	 ส่วนที่สอง	บสท.	จะรับไปทั้งหมด

	 โดยธนาคารต้องร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกำาไรหรือขาดทุนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีที่ห้าและสิ้นปีที่สิบนับแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2544

	 ในป	ี2556	ธนาคารไดรั้บแจง้ข้อมลูผลขาดทนุจากการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ	ภายหลงัจากการประมลูขายสนิทรพัยค์งเหลอืจาก	บสท. 

ในจำานวนทีต่่ำากวา่ทีบ่นัทกึไวใ้นครัง้แรก	ธนาคารจงึบนัทกึกลบัรายการประมาณการหนีส้นิท่ีตัง้ไว้	เพ่ือรองรับสว่นแบ่งผลขาดทุนจำานวน	177	ลา้นบาท 

จากเดิมที่ตั้งไว้จำานวน	222	 ล้านบาท	 โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายกลับรายการในค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น	 โดยธนาคารได้จ่ายเงินสำาหรับ 

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนี้จำานวน	23	ล้านบาท	ซึ่งได้บันทึกกลับรายการจากประมาณการหนี้สินที่ตั้งไว้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารมีประมาณการหนี้สินจำานวน	22	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	222	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง 

ของ	“ประมาณการหนี้สินอื่น”	

 

	 ในระหว่างปี	2556	ธนาคารได้รับแจ้งส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก	บสท.	เพิ่มขึ้นจากเดิม	ทำาให้ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่ได้รับแจ้งเป็นจำานวน	43	

ล้านบาท	ธนาคารอยู่ในระหว่างการเจรจากับ	บสท.	และเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนสุทธิที่จะต้องจ่ายชำาระ	ดังนั้น	ธนาคาร

จึงไม่พิจารณาตั้งประมาณการหนี้สินเพิ่มเติม

	 สำาหรบัปสีิน้สดุวันที	่31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารรบัรูด้อกเบีย้เปน็รายไดจ้ากตัว๋สญัญาใชเ้งนิของ	บสท.	เปน็จำานวนรวม	0.1	ลา้นบาท 

และ	0.6	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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	 10.5		เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธน�ค�รถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นไว้ต้ังแต่ร้อยละ	10	 ขึ้นไปของหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลน้ัน	 แต่ไม่เข้าข่าย

เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินลงทุนทั่วไปและจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว	มีดังนี้

	 10.6		เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญห�เกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

บริษัท	บางกอก	 ธุรกิจให้กู้ยืม			 หุ้นสามัญ	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ	 10	 200,000	 20,390

บีทีเอ็มยู	จำากัด			 และการลงทุน	 	 กรรมการของธนาคาร	 	 	 	 	

รวม	 	 	 	 	 	 	 20,390

(ร้อยละ) (พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ ราคาทุนทุนท่ีชำาระแล้ว

 

 บริษัท	บางกอก	 ธุรกิจให้กู้ยืม			 หุ้นสามัญ	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ	 10	 200,000	 20,390

บีทีเอ็มยู	จำากัด			 และการลงทุน	 	 กรรมการของธนาคาร	 	 	 	 	

รวม	 	 	 	 	 	 	 20,390

(ร้อยละ) (พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2555
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ ราคาทุนทุนท่ีชำาระแล้ว

บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดำาเนินงาน	 9,817	 1,842	 (7,975)	 13,911	 1,993	 (11,918)

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเผื่อการด้อยค่าราคาทุน

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน
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 บริษัท	ลีสซิ่ง					 ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบ							 99.99			 99.99	 4,250	 3,750	 4,250	 3,750	 -	 251

	 ไอซีบีซี									 ลีสซิ่งทางการเงิน			

	 (ไทย)	จำากัด(1)	 และเช่าซื้อ	 	 	 	 	 	 	 	 		

     
	 (1)	บริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ทุนชำาระแล้ว ราคาทุน เงินปันผลรับ

11.		เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

และ	2555	มีดังนี้

12.		เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

และ	2555	มีดังนี้

 บริษัทหลักทรัพย์		 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 23.56	 748	 305	 463	 497	 17	 	

ฟินันเซีย	ไซรัส	

จำากัด	(มหาชน)  

รวม		 	 	 	 	 	 305	 463	 497	 17

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทร่วม
ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศท่ีกิจ
การจัดต้ัง

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ

ทุนชำาระ
แล้ว

ราคา
ทุน

มูลค่าตาม

วิธีส่วน

ได้เสีย
เงิน

ปันผลรับ

	 มูลค่ายุติธรรม
สำาหรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนฯ

31	ธันวาคม	2556



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)92 รายงานประจำาปี 2556

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์		 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 24.08	 	731		 305		 388	 	286		 7	 	

ฟินันเซีย	ไซรัส	

จำากัด	(มหาชน)  

รวม		 	 	 	 	 	 305	 388	 286	 7	

บริษัทหลักทรัพย์		 23.56	 4,035	 2,069	 2,435	 1,907	 404

ฟินันเซีย	ไซรัส	

จำากัด	(มหาชน)                                                              

บริษัทหลักทรัพย์		 24.08	 4,206	 2,519	 1,812	 1,567	 182

ฟินันเซีย	ไซรัส	

จำากัด	(มหาชน) 

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

ลักษณะ
ธุรกิจ

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

ประเทศท่ี
กิจการจัดต้ัง

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์
รวม

หน้ีสิน
รวม

หน้ีสิน
รวม

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ

ทุนชำาระ
แล้ว

รายได้
รวม

รายได้
รวม

ราคา
ทุน

ค่าใช้จ่าย
รวม

ค่าใช้จ่าย
รวม

กำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิ

มูลค่าตาม

วิธีส่วน

ได้เสีย
เงิน

ปันผลรับ

	 มูลค่ายุติธรรม
สำาหรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนฯ

31	ธันวาคม	2555

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

31	ธันวาคม	2556

31	ธันวาคม	2555

	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท 

ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย	โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัท
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13.		เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
 
	 13.1		จำ�แนกต�มประเภทเงินให้สินเชื่อ

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

เงินเบิกเกินบัญชี	 	 769,928	 855,355		 769,928	 855,355

เงินให้กู้ยืม	 	 55,413,847	 35,805,964		 55,343,037	 35,554,049

ตั๋วเงิน			 	 29,182,699	 25,760,910		 49,059,699	 57,192,910

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	 	 56,501,643		 50,178,090		 -	 -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 4,246,432		 621,146		 -	 	-

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 	 146,114,549		 113,221,465		 105,172,664	 93,602,314

หัก	รายได้รอตัดบัญชี	 	 (8,171,356)		 (6,717,030)		 -	 (779)

รวม	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	 137,943,193		 106,504,435		 105,172,664	 93,601,535

บวก	ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 206,896		 150,654		 218,880	 165,775

รวม	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	

	 และดอกเบี้ยค้างรับ	 	 138,150,089	 106,655,089		 105,391,544	 93,767,310	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 		 	 	

	 -	 สำารองอัตราร้อยละขั้นต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.	 	 (1,527,493)	 (962,753)		 (954,025)	 (942,938)

	 -	 สำารองส่วนเกินอัตราร้อยละข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.	 (1,870,268)	 (1,120,329)		 (1,469,442)	 (745,872)

หัก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 (19,461)	 (23,997)		 (19,461)	 (23,997)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้�งรับสุทธิ	 	 134,732,867	 104,548,010		 102,948,616	 92,054,503



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)94 รายงานประจำาปี 2556

เงินบาท	 				 100,085,163	 -	 	100,085,163	 86,492,436	 -	 86,492,436

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 							7,892,287	 29,795,617	 37,687,904	 1,285,808	 18,135,480	 19,421,288

เงินหยวน		 12,926	 110,243	 123,169	 574,237	 -	 574,237

เงินยูโร	 	 46,842	 -	 46,842	 16,430	 -	 			16,430

เงินปอนด์สเตอร์ลิง	 						-	 -	 -	 44	 -	 44

เงินดอลลาร์สิงคโปร์	 115	 -	 115	 -	 -	 -

รวม(1)	 	 108,037,333	 29,905,860	 137,943,193	 88,368,955	 18,135,480	 106,504,435

	 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

เงินบาท	 	 67,314,634	 -	 67,314,634	 73,589,536	 -	 73,589,536

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 7,892,287	 29,795,617	 37,687,904	 1,285,808	 18,135,480	 19,421,288

เงินหยวน		 12,926	 110,243	 123,169	 574,237	 -	 574,237

เงินยูโร	 	 46,842	 -	 46,842	 16,430	 -	 16,430

เงินปอนด์สเตอร์ลิง	 -	 -	 -	 44	 -	 44

เงินดอลลาร์สิงคโปร์	 115	 -	 115	 -	 -	 -

รวม(1)	 	 75,266,804	 29,905,860	 105,172,664	 75,466,055	 18,135,480	 93,601,535

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

	 13.2		จำ�แนกต�มสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
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การเกษตรและเหมืองแร่	 269,214	 60,467	 -	 -	 11,947	 341,628

อุตสาหกรรมการผลิต	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการพาณิชย์	 52,288,822	 431,856	 -	 1,567	 782,461	 53,504,706

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการก่อสร้าง	 7,348,447	 65,481	 5,077	 -	 467,942	 7,886,947

การสาธารณูปโภคและบริการ	 19,465,584	 291,928	 -	 -	 64,079	 19,821,591

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 30,292	 6,198	 -	 2,505	 1,489	 40,484

อื่นๆ		 	 50,599,641	 4,339,009	 984,275	 407,919	 16,993	 56,347,837

รวม(1)	 	 130,002,000	 5,194,939	 989,352	 411,991	 1,344,911	 137,943,193

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ สงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2556

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ สงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2555

	 13.3		จำ�แนกต�มประเภทธุรกิจและก�รจัดชั้น						

การเกษตรและเหมืองแร่	 250,007	 67,352	 -	 	-	 11,947	 329,306

อุตสาหกรรมการผลิต	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการพาณิชย์	 35,072,964	 372,979	 516,703	 30,461	 415,297	 36,408,404

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการก่อสร้าง	 7,069,830	 47,836	 107,730	 36,337	 412,716	 7,674,449

การสาธารณูปโภคและบริการ	 13,860,899	 287,087	 64,514	 	-	 64,215	 14,276,715

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 40,287	 12,048	 2,878	 512	 2,397	 58,122

อื่นๆ		 	 43,730,449	 3,419,807	 365,124	 223,630	 18,429	 47,757,439

รวม(1)	 	 100,024,436	 4,207,109	 1,056,949	 290,940	 925,001	 106,504,435

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)96 รายงานประจำาปี 2556

การเกษตรและเหมืองแร่	 269,214	 60,467	 -	 -	 11,947	 341,628

อุตสาหกรรมการผลิต

	 และการพาณิชย์	 72,095,183	 431,856	 -	 1,567	 782,461	 73,311,067

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการก่อสร้าง	 7,348,447	 65,481	 5,077	 -	 467,942	 7,886,947

การสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 	 	 	

	 และบริการ	 19,465,584	 291,928	 -	 -	 64,079	 19,821,591

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 30,292	 6,198	 -	 2,505	 1,489	 40,484

อื่นๆ		 	 3,399,311	 354,643	 -	 -	 16,993	 3,770,947

รวม(1)	 	 102,608,031	 1,210,573	 5,077	 4,072	 1,344,911	 105,172,664

 (1)	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ สงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2556

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ สงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2555

การเกษตรและเหมืองแร่	 250,007		 67,352	 -	 -	 11,947	 329,306

อุตสาหกรรมการผลิต	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการพาณิชย์	 66,253,049	 372,979	 516,703	 30,461	 415,297	 67,588,489

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	

	 และการก่อสร้าง	 7,069,830	 47,836	 107,730	 36,337	 412,716	 7,674,449

การสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 	 	 	

	 และบริการ	 13,860,899	 287,087	 64,514	 -	 64,215	 14,276,715

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 40,287	 12,048	 2,878	 512	 2,397	 58,122

อื่นๆ		 	 3,272,678	 384,707	 76	 -	 16,993	 3,674,454

รวม(1)	 	 90,746,750	 1,172,009	 691,901	 67,310	 923,565	 93,601,535

 (1)	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.     

จัดชั้นปกติ	 130,200,893	 45,522,740	 1	 455,227

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 5,202,912	 1,351,981	 2	 27,040

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 989,382	 484,206	 100	 484,206

จัดชั้นสงสัย	 411,991	 212,109	 100	 212,109

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 1,344,911	 348,911	 100	 348,911

	 	 	 		 	 	 	 1,527,493

เงินสำารองส่วนเกิน	 	 	 	 1,870,268

รวม		 		 138,150,089	 47,919,947	 	 3,397,761

	 (1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หมายถึง	(ก)	ยอดคงค้างของเงินต้น	(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและ 
	 	 จดัชัน้กลา่วถงึเปน็พเิศษ	หรอื	(ข)	มลูหนีห้ลงัหกัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลกูหนี	้หรอืมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บั 

	 	 จากการจำาหน่ายหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการต้ังค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ(1)

อัตราท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

31	ธันวาคม	2556

เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.     

จัดชั้นปกติ	 100,162,551	 34,234,148	 1	 342,341

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 4,215,886	 1,142,393	 2	 22,848

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 1,060,578	 408,584	 100	 408,584

จัดชั้นสงสัย	 290,940	 130,229	 100	 130,229

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 925,134	 58,751	 100	 58,751

	 	 	 		 	 	 	 962,753

เงินสำารองส่วนเกิน	 	 	 	 1,120,329

รวม		 		 106,655,089	 35,974,105	 	 2,083,082

	 (1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หมายถึง	(ก)	ยอดคงค้างของเงินต้น	(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและ 
	 	 จดัชัน้กลา่วถงึเปน็พเิศษ	หรอื	(ข)	มลูหนีห้ลงัหกัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลกูหนี	้หรอืมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บั 

	 	 จากการจำาหน่ายหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ					

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการต้ังค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ(1)

อัตราท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

31	ธันวาคม	2555

	 13.4		จำ�แนกต�มประเภทก�รจัดชั้น



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)98 รายงานประจำาปี 2556

เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.     

จัดชั้นปกติ	 102,818,907	 59,529,006	 1	 595,290

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 1,218,547	 412,874	 2	 8,257

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 5,107	 -	 100	 -

จัดชั้นสงสัย	 4,072	 1,567	 100	 1,567

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 1,344,911	 348,911	 100	 348,911

	 	 	 		 	 	 	 954,025

เงินสำารองส่วนเกิน	 	 	 	 1,469,442

รวม		 		 105,391,544	 60,292,358	 	 2,423,467

	 (1)	ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หมายถึง	(ก)	ยอดคงค้างของเงินต้น	(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและ 

	 	 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	หรือ	(ข)	มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้	หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ 

	 	 รับจากการจำาหน่ายหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	

(พันบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการต้ังค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ(1)

อัตราท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

31	ธันวาคม	2556

เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.     

จัดชั้นปกติ	 90,899,986	 61,412,943	 1	 614,129

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 1,180,786	 475,508	 2	 9,510

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 695,530	 239,460	 100	 239,460

จัดชั้นสงสัย	 67,310	 21,707	 100	 21,707

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 923,698	 58,132	 100	 58,132

	 	 	 		 	 	 	 942,938

เงินสำารองส่วนเกิน	 	 	 	 745,872

รวม		 		 93,767,310	 62,207,750	 	 1,688,810

	 (1)	ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 หมายถึง	 (ก)	 ยอดคงค้างของเงินต้น	 (ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ)	 หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์ 

	 	 จดัชัน้ปกตแิละจดัชัน้กลา่วถงึเปน็พเิศษ	หรอื	(ข)	มลูหนีห้ลงัหกัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลกูหนี	้หรอืมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด 

	 	 ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	

(พันบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการต้ังค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ(1)

อัตราท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

31	ธันวาคม	2555
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	 13.5		เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภ�พ

 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารใชห้ลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยลงวนัท่ี	3	สงิหาคม	2551	เปน็เกณฑ์ในการพจิารณา 

เงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	ซ่ึงประกอบดว้ยเงนิใหส้นิเชือ่จดัชัน้ต่ำากวา่มาตรฐาน	สงสยั	สงสยัจะสญู	และสญูตามหลกัเกณฑก์ารจัดช้ันตามประกาศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ดังนี้

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ	(สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)	 1,679,372	 1,609,409		 981,927	 1,297,560

ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม	

	 (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	 1.18	 1.45		 0.89	 1.32

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ	(ก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)	 2,746,255	 2,272,888		 1,354,061	 1,682,775

ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม	

	 (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	 1.91		 2.04		 1.22	 1.71

	 13.6		เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้ร�ยได้

	 เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	(รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้	(เฉพาะเงินต้น)	 	 2,741,178		 1,662,912		 1,348,984	 1,072,798

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้

	 ต่อยอดสินเชื่อรวม(1)	 	 1.90		 1.49		 1.21	 1.09

 (1)	ฐานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ
  
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่นับรวมเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำาระที่ได้มีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว	และเข้าเงื่อนไข

การจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)100 รายงานประจำาปี 2556

	 13.7		เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย

(ล้านบาท)(ร้อยละต่อปี)

 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ จำานวนเงินต้นคงค้าง

วันครบกำาหนด 31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี		 วงเงินกู้หมุนเวียน	 เมื่อทวงถาม	 4.00	 4.20	 9,447	 13,122

(ไทย)	จำากัด	 วงเงินกู้หมุนเวียน			 ม.ค.	57-ก.ค.	58		 4.45-5.22	 4.00-5.22	 10,430	 18,310	

		 	 	 		 	 (31	ธันวาคม	2555:	

	 	 	 		 	 ม.ค.	57-ก.ค.	58)	 	 	 	 	 	

รวม		 		 	 	 	 	 19,877	 31,432

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 1,008	 574

ช่ือบริษัท ประเภทสินเช่ือ

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย	 1	 4	 4	 4	 1	 7	 7	 5

ถูกเพิกถอนจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์/อยู่ระหว่าง

การฟื้นฟูการดำาเนินงาน	 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้แสดงถึงจำานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำาตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	และค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญส่วนเพิ่มจำานวน	549	 ล้านบาท	(31	 ธันวาคม	2555:	260	 ล้านบาท)	 ซึ่งได้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารในงวดนี้สำาหรับ

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวนดังกล่าวนี้ได้จัดสรรให้กับลูกหนี้

ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(หมายเหตุ	15)	ในงบการเงินรวม	

	 13.8		เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญห�เกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น							

จำานวนราย

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย
ค้างรับ หลักประกัน

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

หลักประกัน
ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญจำานวนราย

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย
ค้างรับ
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(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	 	 134	 143

เงินสดที่รับชำาระจากลูกหนี้      

	 เงินต้น	 	 436	 254

	 ดอกเบี้ย	 	 117	 168

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การโอนสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง	 1	 9	 -	 -	 ที่ดินและ	 9	 9

	 เงื่อนไขการชำาระหนี้	 	 	 	 	 สิ่งปลูกสร้าง	 	 	

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้	 23	 769	 769	 3	ปี	 -	 -	 -

	 	 	 24	 778	 769	 	 	 9	 9

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	 753	 	 93,768	 	 	 	 	 	

  
	 (1)	ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่แสดงเป็นจำานวนก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้ตั้งไว้แล้วในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปัญหา	ณ	วันปรับโครงสร้างหนี้

ขาดทุนจาก
การปรับ

	 โครงสร้าง
หนี้(1)

มูลค่า
ยุติธรรม

ชนิดของ
สินทรัพย์

อายุถัวเฉลี่ยที่
เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

จำานวนหนี้ตามบัญชี สินทรัพย์ที่รับโอน

จำานวน
ราย

31	ธันวาคม	2555

14.		การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	รายละเอียดของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี	จำาแนกตามวิธีการปรับโครงสร้าง	สรุปได้ดังน้ี

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้	 17	 489	 489	 7	ปี	 7

	 	 	 		 17	 489	 489	 	 7

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	 1,066	 	 105,391	

อายุถัวเฉลี่ย
ที่เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้จำานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้

ขาดทุนจาก
การปรับ

	 โครงสร้างหนี้(1)

31	ธันวาคม	2556

จำานวนหนี้ตามบัญชี

	 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)102 รายงานประจำาปี 2556

	 ยอดคงคา้งของลกูหนีท้ีม่กีารปรบัปรงุโครงสรา้งหนีแ้ลว้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	สำาหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

ธนาคาร	มีจำานวน	1,305	ล้านบาท	และ	1,699	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารมีการกลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

จำานวน	1.0	ลา้นบาท	และ	0.8	ลา้นบาท	และมกีารตดัจำาหนา่ยคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนีด้งักลา่วเปน็รายไดด้อกเบีย้สำาหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	จำานวน	4.0	ล้านบาท	และ	2.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารไม่มีภาระผูกพันที่จะให้ลูกหนี้กู้เพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้

 

15.		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ2555	บริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อ/เช่า

การเงินสำาหรับรถยนต์	เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	1	ถึง	7	ปี	และคิดดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า	 17,839	 39,923	 2,592	 394	 60,748

หัก	รายได้รอตัดบัญชี	(1)	 (3,182)	 (4,646)	 (266)	 (77)	 (8,171)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำา

	 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	 14,657	 35,277	 2,326	 317	 52,577

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 1,982

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

	 และสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	 	 	 	 	 50,595

 (1)	สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูน้ีแสดงถงึจำานวนคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูขัน้ต่ำาตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยและคา่เผือ่หนีส้งสยั

จะสูญส่วนเพิ่มจำานวน	433	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	260	ล้านบาท)	ซึ่งได้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารในงวดนี้สำาหรับขาดทุน 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

มากกว่า	5	ปีไม่เกิน	1	ปี
หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้1-5	ปี รวม

31	ธันวาคม	2556
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ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า	 14,810	 34,346	 1,451	 192	 50,799

หัก	รายได้รอตัดบัญชี	(1)	 (2,689)	 (3,949)	 (43)	 (36)	 (6,717)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำา

	 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	 12,121	 30,397	 1,408	 156	 44,082

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 968

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

 และสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	 	 	 	 	 43,114

 (1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

มากกว่า	5	ปีไม่เกิน	1	ปี
หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้1-5	ปี รวม

31	ธันวาคม	2555

	 15.1	จำ�แนกต�มอ�ยุคงค้�ง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ2555	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	จำาแนกตามอายุลูกหนี้ค้างชำาระนับจากวันที่ที่ครบ

กำาหนดตามสัญญาได้ดังนี้

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ	 47,200	 40,458

เกินกำาหนดชำาระ:   

	 น้อยกว่า	90	วัน	 3,985	 3,035

	 91-180	วัน	 984	 365

	 181-365	วัน	 408	 223

	 มากกว่า	365	วัน	 -	 1

   52,577	 44,082

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 1,982	 968

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)104 รายงานประจำาปี 2556

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกินสงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2556

ยอดต้นปี		 342,341	 22,848	 408,584	 130,229	 58,751	 1,120,329	 2,083,082

หนี้สงสัยจะสูญ	 112,886	 4,192	 75,622	 81,880	 365,357	 749,939	 1,389,876

หนี้สูญตัดบัญชี	 -	 -	 -	 -	 (75,197)	 -	 (75,197)

ยอดปล�ยปี	 455,227	 27,040	 484,206	 212,109	 348,911	 1,870,268	 3,397,761

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกินสงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2555

ยอดต้นปี		 258,331	 13,681	 345,574	 193,069	 2,913	 383,114	 1,196,682

หนี้สงสัยจะสูญ	 84,010	 9,167	 63,010	 (62,840)	 503,710	 727,215	 1,324,272

หนี้สูญตัดบัญชี	 -	 -	 -	 -	 (447,872)	 -	 (447,872)

อื่นๆ		 	 -	 -	 -	 -	 	-	 10,000	 10,000

ยอดปล�ยปี	 342,341	 22,848	 408,584	 130,229	 58,751	 1,120,329	 2,083,082

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกินสงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2556

ยอดต้นปี		 614,129	 9,510	 239,460	 21,707	 58,132	 745,872	 1,688,810

หนี้สงสัยจะสูญ	 (18,839)	 (1,253)	 (239,460)	 (20,140)	 365,976	 723,570	 809,854

หนี้สูญตัดบัญชี	 -	 -	 -	 -	 (75,197)	 -	 (75,197)

ยอดปล�ยปี	 595,290	 8,257	 -	 1,567	 348,911	 1,469,442	 2,423,467

16.		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกินสงสัยจะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31	ธันวาคม	2555

ยอดต้นปี		 506,786	 701	 171,848	 83,836	 2,294	 58,936	 824,401

หนี้สงสัยจะสูญ	 107,343	 8,809	 67,612	 (62,129)	 64,093	 676,936	 862,664

หนี้สูญตัดบัญชี	 -	 -	 -	 -	 (8,255)	 -	 	(8,255)

อื่นๆ		 	 -	 -	 -	 -	 -	 10,000	 10,000

ยอดปล�ยปี	 614,129	 9,510	 239,460	 21,707	 58,132	 745,872	 1,688,810

17.		ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ยอดต้นปี		 23,997	 12,386

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี	 (673)	 14,265

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี	 (3,863)	 (2,654)

ยอดปล�ยปี	 19,461	 23,997

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

18.		ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

	 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่ได้มาจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดและรับชำาระหนี้จากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้	

	 ในบางกรณีที่ลูกหนี้ได้ทำาการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีโอนทรัพย์ชำาระหนี้	 ธนาคารอาจให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซื้อคืนทรัพย์สินดังกล่าว	

(Buyback	rights)	 หรืออาจให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือสินทรัพย์คืนก่อนผู้อ่ืน	(First	refusal	rights)	 ภายในระยะเวลาและราคาที่กำาหนดไว้ 

ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)106 รายงานประจำาปี 2556

	 รายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายมีดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31	ธันวาคม	2556

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้  

	 อสังหาริมทรัพย์

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 351,455	 -	 (23,215)	 328,240	 29,146

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก	 812,299	 -	 (103,328)	 708,971	 -

	 สังหาริมทรัพย์	 138,743	 1,440,736	 (1,360,824)	 218,655	 -

	 รวม	 	 1,302,497	 1,440,736	 (1,487,367)	 1,255,866	 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

	 ก�รข�ยทอดตล�ด  

	 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 108,242	 12,300	 (85,344)	 35,198	 -

	 รวม	 	 108,242	 12,300	 (85,344)	 35,198	 -

         

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย	 1,410,739	 1,453,036	 (1,572,711)	 1,291,064	 29,146

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (354,480)	 (375,087)	 426,386	 (303,181)	 (16,619)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ	 1,056,259	 1,077,949	 (1,146,325)	 987,883	 12,527

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31	ธันวาคม	2555

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้  

	 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 394,857	 9,000	 (52,402)	 351,455	 29,146

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก	 879,519	 -	 (67,220)	 812,299	 69,404

	 สังหาริมทรัพย์	 42,417	 1,043,749	 (947,423)	 138,743	 -

	 รวม	 	 1,316,793	 1,052,749	 (1,067,045)	 1,302,497	 98,550



107

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31	ธันวาคม	2555

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

	 ก�รข�ยทอดตล�ด	 	 	 	 	

	 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 174,809	 -	 (66,567)	 108,242	 -

	 รวม	 	 174,809	 -	 (66,567)	 108,242	 -

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย	 1,491,602	 1,052,749	 (1,133,612)	 1,410,739	 98,550

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (293,463)	 (264,458)	 203,441	 (354,480)	 (16,194)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ	 1,198,139	 788,291	 (930,171)	 1,056,259	 82,356

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

	 31	ธันวาคม	2556

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้      

 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 351,455	 -	 (23,215)	 328,240	 29,146

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก	 812,299	 -	 (103,328)	 708,971	 -

	 รวม	 	 1,163,754	 -	 (126,543)	 1,037,211	 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

	 ก�รข�ยทอดตล�ด       

	 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 108,242	 12,300	 (85,344)	 35,198	 -

	 รวม	 	 108,242	 12,300	 (85,344)	 35,198	 -

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย	 1,271,996	 12,300	 (211,887)	 1,072,409	 29,146

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (318,745)	 93,989	 22,331	 (202,425)	 (16,619)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ	 953,251	 106,289	 (189,556)	 869,984	 12,527



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)108 รายงานประจำาปี 2556

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31	ธันวาคม	2555

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้      

 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 394,857	 9,000	 (52,402)	 351,455	 29,146

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก	 879,519	 -	 (67,220)	 812,299	 69,404

	 รวม	 	 1,274,376	 9,000	 (119,622)	 1,163,754	 98,550

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

	 ก�รข�ยทอดตล�ด       

	 อสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	

	 -	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน	 174,809	 -	 (66,567)	 108,242	 -

	 รวม	 	 174,809	 -	 (66,567)	 108,242	 -

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย	 1,449,185	 9,000	 (186,189)	 1,271,996	 98,550

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (284,208)	 (56,538)	 22,001	 (318,745)	 (16,194)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ	 1,164,977	 (47,538)	 (164,188)	 953,251	 82,356

(พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงานที่ดิน ยานพาหนะ รวมอาคาร

ราคาทุน	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 8,500	 6,892	 375,519	 125,189	 516,100

เพิ่มขึ้น	 	 -	 -	 34,654	 7,303	 41,957

โอน	 	 -	 -	 102	 -	 102

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 (2,822)	 (14,257)	 (17,079)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ

	 1	มกร�คม	2556	 8,500	 6,892	 407,453	 118,235	 541,080

เพิ่มขึ้น	 	 -	 449	 62,664	 6,215	 69,328

โอน	 	 -	 3,783	 (3,750)	 -	 33

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 (8,669)	 (7,542)	 (16,211)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 8,500	 11,124	 457,698	 116,908	 594,230

19.		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงานที่ดิน ยานพาหนะ รวมอาคาร

ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 -	 (484)	 (253,678)	 (90,242)	 (344,404)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -	 (202)	 (32,974)	 (15,133)	 (48,309)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 2,283	 13,191	 15,474

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	 	 	 	 	 	 	

	 1	มกร�คม	2556	 -	 (686)	 (284,369)	 (92,184)	 (377,239)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -	 (305)	 (40,246)	 (12,083)	 (52,634)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 8,028	 7,541	 15,569

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 -	 (991)	 (316,587)	 (96,726)	 (414,304)

ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 -	 -	 (283)	 (213)	 (496)

กลับรายการด้อยค่า	 -	 -	 283	 213	 496

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	

	 1	มกร�คม	2556	 -	 -	 -	 -	 -	

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 -	 -	 -	 -	 -	

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 8,500	 6,408	 121,558	 34,734	 171,200

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	 	 	 	 	 	 	

	 1	มกร�คม	2556	 8,500	 6,206	 123,084	 26,051	 163,841

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 8,500	 10,133	 141,111	 20,182	 179,926

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวน

เงิน	12.7	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	13.6	ล้านบาท)

	 ราคาทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์	 ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ 

ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	249.6	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	424.4	ล้านบาท)



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)110 รายงานประจำาปี 2556

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงานที่ดิน ยานพาหนะ รวมอาคาร

ราคาทุน	 	 	 	 	 	 	 	
 
ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 8,500	 6,892	 326,246	 109,222	 450,860
เพิ่มขึ้น	 	 -	 -	 13,857	 -	 13,857
โอน	 	 -	 -	 102	 -	 102
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 (1,904)	 (10,752)	 (12,656)
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	 	 	 	 	 	 	
	 1	มกร�คม	2556	 8,500	 6,892	 338,301	 98,470	 452,163
เพิ่มขึ้น	 	 -	 449	 23,024	 -	 23,473
โอน	 	 -	 3,782	 (3,782)	 -	 -
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 -	 (7,480)	 (7,480)
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 8,500	 11,123	 357,543	 90,990	 468,156

ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	 	 	 	
ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 -	 (484)	 (226,275)	 (79,942)	 (306,701)
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -	 (202)	 (22,611)	 	(13,394)	 (36,207)
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 1,581	 10,563	 12,144
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	 	 	 	 	 	 	
	 1	มกร�คม	2556	 -	 (686)	 (247,305)	 (82,773)	 (330,764)
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -	 (305)	 (22,865)	 (8,373)	 (31,543)
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย	 -	 -	 -	 7,480	 7,480
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 -	 (991)	 (270,170)	 (83,666)	 (354,827)

ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 	 	 	 	 	
ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 -	 -	 (283)	 (213)	 (496)
กลับรายการด้อยค่า	 -	 -	 283	 213	 496
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ
	 1	มกร�คม	2556	 -	 -	 -	 -	 -
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 -	 -	 -	 -	 -

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	 	 	 	
ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 8,500	 6,408	 99,688	 29,067	 143,663
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	 	 	 	 	 	 	
	 1	มกร�คม	2556	 8,500	 6,206	 90,996	 15,697	 121,399
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 8,500	 10,132	 87,373	 7,324	 113,329
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ระหว่างพัฒนา
ค่าธรรมเนียม

สมาชิก รวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ราคาทุน	     

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 360,608	 3,511	 -	 364,119

เพิ่มขึ้น	 	 1,650	 762	 16,050	 18,462

โอน	 	 3,630	 (3,732)	 -	 (102)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 365,888	 541	 16,050	 382,479

เพิ่มขึ้น	 	 4,674	 899	 10,700	 16,273

จำาหน่าย	 	 (17)	 -	 -	 (17)

โอน	 	 325	 (357)	 -	 (32)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 370,870	 1,083	 26,750	 398,703

ค่าตัดจำาหน่าย     

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 (274,121)	 -	 -	 (274,121)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี	 (31,310)	 -	 (153)	 (31,463)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 (305,431)	 -	 (153)	 (305,584)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี	 (18,018)	 -	 (2,675)	 (20,693)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม		2556	 (323,449)	 -	 (2,828)	 (326,277)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 86,487	 3,511	 -	 89,998

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 60,457	 541	 15,897	 76,895

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 47,421	 1,083	 23,922	 72,426

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน	2.7	ล้านบาท	

(31	ธันวาคม	2555:	4.6	ล้านบาท)

	 ราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์	ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	229.6	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555:	408.4	ล้านบาท)

20.		สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)112 รายงานประจำาปี 2556

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ระหว่างพัฒนา
ค่าธรรมเนียม

สมาชิก รวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ราคาทุน     

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 334,605	 3,129	 -	 337,734

เพิ่มขึ้น	 	 186	 112	 16,050	 16,348

โอน	 	 3,140	 (3,241)	 -	 (101)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 337,931	 -	 16,050	 353,981

เพิ่มขึ้น	 	 3,856	 -	 10,700	 14,556

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 341,787	 -	 26,750	 368,537

       

ค่าตัดจำาหน่าย     

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 (261,439)	 -	 -	 (261,439)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี	 (27,616)	 -	 (153)	 (27,769)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 (289,055)	 -	 (153)	 (289,208)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี	 (14,190)	 -	 (2,674)	 (16,864)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 (303,245)	 -	 (2,827)	 (306,072)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 73,166	 3,129	 -	 76,295

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ	1	มกร�คม	2556	 48,876	 -	 15,897	 64,773

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 38,542	 -	 23,923	 62,465

21.		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มีดังนี้

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม

31	ธันวาคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

31	ธันวาคม	2556 1	มกราคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 590,268	 	 428,649	 346,089

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 (230,608)	 	 (212,533)	 (124,530)

สุทธิ				 	 359,660	 	 216,116	 221,559
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

กำาไรหรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

31	ธันวาคม	25561	มกราคม	2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 119,132	 122,206	 -	 241,338

ทรัพย์สินรอการขาย	 70,897	 (10,260)	 -	 60,637

สินทรัพย์อื่น	 141,955	 84,620	 -	 226,575

ประมาณการหนี้สิน	 88,999	 (35,839)	 -	 53,160

หนี้สินอื่น		 7,666	 892	 -	 8,558

รวม	 	 428,649	 161,619	 -	 590,268

       

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (71,979)	 -	 22,317	 (49,662)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (8,327)	 (7,505)	 -	 (15,832)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 (126,026)	 (31,538)	 -	 (157,564)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 (6,201)	 (1,349)	 -	 (7,550)

รวม	 	 (212,533)	 (40,392)	 22,317	 (230,608)

สุทธิ	 	 216,116	 121,227	 22,317	 359,660

(พันบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

31	ธันวาคม	2556 1	มกราคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 115,835	 	 178,071	 169,518

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 (49,662)	 	 (71,979)	 (31,154)

สุทธิ				 	 66,173	 	 106,092	 138,364

 

	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

กำาไรหรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

31	ธันวาคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

1	มกราคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 120,228	 (1,096)	 -	 119,132

ทรัพย์สินรอการขาย	 58,970	 11,927	 -	 70,897

สินทรัพย์อื่น	 73,629	 68,326	 -	 141,955

ประมาณการหนี้สิน	 87,837	 1,162	 -	 88,999

หนี้สินอื่น		 5,425	 2,241	 -	 7,666

รวม	 	 346,089	 82,560	 -	 428,649

       

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (31,154)	 -	 (40,825)	 (71,979)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (4,589)	 (3,738)	 -	 (8,327)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 (88,787)	 (37,239)	 -	 (126,026)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 -	 (6,201)	 -	 (6,201)

รวม	 	 (124,530)	 (47,178)	 (40,825)	 (212,533)

สุทธิ	 	 221,559	 35,382	 (40,825)	 216,116

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กำาไรหรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)/รายได้ใน

31	ธันวาคม	25561	มกราคม	2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 28,290	 (1,650)	 -	 26,640

ทรัพย์สินรอการขาย	 63,749	 (23,264)	 -	 40,485

สินทรัพย์อื่น	 1,246	 (396)	 -	 850

ประมาณการหนี้สิน	 84,402	 (37,283)	 -	 47,119

หนี้สินอื่น		 384	 357	 -	 741

รวม	 	 178,071	 (62,236)	 -	 115,835

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (71,979)	 -	 22,317	 (49,662)

รวม	 	 (71,979)	 -	 22,317	 (49,662)

สุทธิ	 	 106,092	 (62,236)	 22,317	 66,173
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กำาไรหรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)/รายได้ใน

31	ธันวาคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

1	มกราคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 26,672	 1,618	 -	 28,290

ทรัพย์สินรอการขาย	 56,841	 6,908	 -	 63,749

สินทรัพย์อื่น	 1,600	 (354)	 -	 1,246

ประมาณการหนี้สิน	 84,145	 257	 -	 84,402

หนี้สินอื่น		 260	 124	 -	 384

รวม	 	 169,518	 8,553	 -	 178,071

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (31,154)	 -	 (40,825)	 (71,979)

รวม	 	 (31,154)	 -	 (40,825)	 (71,979)

สุทธิ	 	 138,364	 8,553	 (40,825)	 106,092

22.		สินทรัพย์อื่นสุทธิ

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 13,037	 14,481		 9,536	 10,718

เงินมัดจำา	 	 14,389	 12,836		 6,605	 6,536

เงินทดรองจ่าย	 	 616	 1,444		 592	 1,433

อื่นๆ		 		 	 2,721	 2,404		 1,738	 1,798

รวม		 		 	 30,763	 31,165		 18,471	 20,485
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23.		สินทรัพย์จัดชั้น

จัดชั้นปกติ	 136,213(1)	 -	 -	 -	 136,213

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 5,203	 -	 -	 -	 5,203

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 989	 -	 -	 -	 989

จัดชั้นสงสัย	 412	 -	 -	 -	 412

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 1,345	 8	 303	 359	 2,015

รวม		 		 144,162	 8	 303	 359	 144,832

	 (1) มลูหนี้จัดชั้นขา้งต้นรวมเงินใหส้ินเชือ่แก่สถาบนัการเงินซึง่แสดงเปน็ส่วนหนึ่งของบญัช	ี“รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน”	ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ 
	 	 การเงิน
	 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียค้างรับ(2) เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อ่ืน

31	ธันวาคม	2556

รวม

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียค้างรับ(2) เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อ่ืน

31	ธันวาคม	2555

รวม

จัดชั้นปกติ	 105,238(1)	 	-	 	-	 -	 105,238

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 	4,216	 -	 -	 -	 4,216

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 		1,061	 -	 	-	 	-	 1,061

จัดชั้นสงสัย	 		291	 	-	 	-	 	-	 291

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 925	 12	 354	 185	 1,476

รวม		 		 111,731	 12	 354	 185	 112,282

 (1) มลูหนี้จัดชั้นขา้งต้นรวมเงินใหส้ินเชือ่แก่สถาบนัการเงินซึง่แสดงเปน็ส่วนหนึ่งของบญัช	ี“รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน”	ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ 
	 	 การเงิน

 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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(ล้านบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียค้างรับ(2) เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อ่ืน

31	ธันวาคม	2556

รวม

จัดชั้นปกติ	 108,831(1)	 -	 -	 -	 108,831

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 1,219	 -	 -	 -	 1,219

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 5	 -	 -	 -	 5

จัดชั้นสงสัย	 4	 -	 -	 -	 4

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 1,345	 8	 202	 4	 1,559

รวม		 		 111,404	 8	 202	 4	 111,618

	 (1)	มลูหนี้จัดชั้นขา้งต้นรวมเงินใหส้ินเชือ่แก่สถาบนัการเงินซึง่แสดงเปน็ส่วนหนึ่งของบญัช	ี“รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน”	ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ 

	 	 การเงิน
	 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียค้างรับ(2) เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อ่ืน

31	ธันวาคม	2555

รวม

จัดชั้นปกติ	 95,975(1)	 -	 -	 -	 95,975

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 		1,181	 -	 	-	 -	 1,181

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	 				696	 	-	 -	 -	 696

จัดชั้นสงสัย	 					67	 -	 -	 -	 67

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 			924	 12	 319	 6	 1,261

รวม		 		 98,843	 12	 319	 6	 99,180

 (1) มลูหนี้จัดชั้นขา้งต้นรวมเงินใหส้ินเชือ่แก่สถาบนัการเงินซึง่แสดงเปน็ส่วนหนึ่งของบญัช	ี“รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน”	ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ 
	 	 การเงิน
	 (2)	สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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24.		เงินรับฝาก

	 24.1	จำ�แนกต�มประเภทเงินรับฝ�ก

	 24.2		จำ�แนกต�มสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝ�ก

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 11,641,694	 5,798,018		 11,641,829	 5,799,633

ออมทรัพย์	 	 4,652,953	 2,009,863		 4,652,992	 2,011,195

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา	 	 	 		 	 	

	 -	 น้อยกว่า	6	เดือน	 	 49,386,784	 33,886,182		 49,386,784	 33,886,182

	 -	 6	เดือนไม่เกิน	1	ปี	 	 9,716,969	 18,999,612		 9,716,969	 18,999,612

	 -	 1	ปี	ขึ้นไป	 	 8,336,409	 6,511,440		 8,336,409	 6,511,440

รวม		 		 	 83,734,809	 67,205,115		 83,734,983	 67,208,062

เงินบาท	 	 82,376,787	 850,289	 83,227,076	 66,167,732	 524,564	 66,692,296

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 419,541	 3,897	 423,438	 423,995	 15,505		 439,500

เงินสกุลอื่น	 49,008	 35,287	 84,295	 51,968	 21,351	 73,319

รวม		 	 82,845,336	 889,473	 83,734,809	 66,643,695	 561,420	 67,205,115

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555
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25.		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)

เงินบาท	 	 82,376,961	 850,289	 83,227,250	 66,170,679	 524,564	 66,695,243

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 419,541	 3,897	 423,438	 423,995	 15,505	 439,500

เงินสกุลอื่น	 49,008	 35,287	 84,295	 51,968	 21,351	 73,319

รวม		 	 82,845,510	 889,473	 83,734,983	 66,646,642	 561,420	 67,208,062

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

ในประเทศ	 	 	 	 	 	 	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 1,107,996	 1,107,996	 -	 918,003	 918,003

ธนาคารพาณิชย์	 540	 5,600,000	 5,600,540	 35	 13,394,069	 13,394,104

สถาบันการเงินอื่น	 3,545,552	 5,622,188	 9,167,740	 2,883,581	 3,629,034	 6,512,615

รวมในประเทศ	 3,546,092	 12,330,184	 15,876,276	 2,883,616	 17,941,106	 20,824,722

ต่างประเทศ	 	 	 	 	 	 	

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 -	 28,687,857	 28,687,857	 -	 15,315,800	 15,315,800

เงินบาท	 	 221,634	 -	 221,634	 49,505	 -	 49,505

รวมต่�งประเทศ	 221,634	 28,687,857	 28,909,491	 49,505	 15,315,800	 15,365,305

รวมในประเทศและต่�งประเทศ	 3,767,726	 41,018,041	 44,785,767	 2,933,121	 33,256,906	 36,190,027

(พันบาท)

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555
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ในประเทศ	 	 	 	 	 	 	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 1,107,996	 1,107,996	 -	 918,003	 918,003

ธนาคารพาณิชย์	 540	 3,400,000	 3,400,540	 35	 10,894,069	 10,894,104

สถาบันการเงินอื่น	 3,545,552	 5,622,188	 9,167,740	 2,883,581	 3,629,034	 6,512,615

รวมในประเทศ	 3,546,092	 10,130,184	 13,676,276	 2,883,616	 15,441,106	 18,324,722

ต่างประเทศ       

เงินดอลลาร์สหรัฐ	 -	 28,687,857	 28,687,857	 -	 15,315,800	 15,315,800

เงินบาท	 	 221,634	 -	 221,634	 49,505	 -	 49,505

รวมต่�งประเทศ	 221,634	 28,687,857	 28,909,491	 49,505	 15,315,800	 15,365,305

รวมในประเทศและต่�งประเทศ	 3,767,726	 38,818,041	 42,585,767	 2,933,121	 30,756,906	 33,690,027

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

ตั๋วแลกเงิน	 2557-2558	 2.53-3.75	 2,650,838	 2555-2558	 2.25-4.20	 1,496,123

หุ้นกู้มีประกัน	 2557-2558	 3.79-3.98	 5,597,732	 2557-2558	 3.79-3.98	 5,589,992

หุ้นกู้ไม่มีประกัน	 2557-2560	 2.80-4.50	 20,168,807	 2556-2557	 3.78	 1,229,253

รวม		 	 	 	 28,417,377	 	 	 8,315,368

ตั๋วแลกเงิน	 2557-2558	 2.53-3.75	 2,650,838	 2555-2558	 2.25-4.20	 1,496,123

หุ้นกู้ไม่มีประกัน	 2557	 3.78	 599,982	 2556-2557	 3.78	 1,229,253

รวม		 	 	 	 3,250,820	 	 	 2,725,376

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

31	ธันวาคม	2556

31	ธันวาคม	2556

31	ธันวาคม	2555

31	ธันวาคม	2555

26.		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	เป็นสกุลเงินบาท	สรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
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27.		ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

 

 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556

2556

31	ธันวาคม	2556

2556

31	ธันวาคม	2555

2555

31	ธันวาคม	2555

2555

งบแสดงฐานะการเงิน	 	 	 		 	 		

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ        

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 	 133	 116		 103	 93

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	      

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ      

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน      

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 	 22	 8	 15	 4

	 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	 ในการ

ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณตามสิทธิและอายุงาน

	 ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	 133	 116	 103	 93

ภ�ระผูกพันต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	 133	 116	 103	 93



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)122 รายงานประจำาปี 2556

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2556

2556

2556

31	ธันวาคม	2556

2555

2555

2555

2555

31	ธันวาคม	2555

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันต้นปี		 116	 113	 93	 94

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	 	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	และดอกเบี้ย	 	 29	 27	 21	 21

กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (7)	 (19)	 (6)	 (17)

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์	ณ	วันสิ้นปี		 133	 116	 103	 93

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม       

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 	

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 	 25	 22	 18	 17

	 ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	 	 4	 5	 3	 4

	 กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (7)	 (19)	 (6)	 (17)

รวม		 		 	 22	 8	 15	 4

อัตราคิดลด	 	 	 	 3.60	 3.35

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	 	 	 	 6	 6

อัตราหมุนเวียนพนักงาน	 	 	 	 0-19	 0-19

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก)



123

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2556

2554

2554

2555

2555

2553

2553

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์

	 ระยะยาวของพนักงาน	 	 133	 116	 113	 92

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์

	 ระยะยาวของพนักงาน	 	 103	 93	 94	 80

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ	

28.		ประมาณการหนี้สินอื่น

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 222,000	 102,950	 1,100	 326,050

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	 -	 3,750	 -	 3,750

กลับรายการประมาณการหนี้สิน	 -	 -	 (1,100)	 (1,100)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	และ

			1	มกร�คม	2556	 222,000	 106,700	 -	 328,700

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	 -	 3,750	 -	 3,750

กลับรายการประมาณการหนี้สิน	 (176,591)	 -	 -	 (176,591)

จ่ายชำาระ	 (23,409)	 -	 -	 (23,409)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 22,000	 110,450	 -	 132,450

(พันบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจาก

การบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ	

(หมายเหตุ	10.4)
ผลเสียหาย

จากคดีฟ้องร้อง อ่ืน	ๆ รวม



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)124 รายงานประจำาปี 2556

29.		หนี้สินอื่น

30.		ทุนเรือนหุ้น

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

เจ้าหนี้อื่น	 	 620,464	 782,980		 161,997	 109,203

เงินรับล่วงหน้า	 	 85,512	 136,232		 9,914	 136,232

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 385,322	 410,580		 351,575	 323,567

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 	 14,174	 17,128		 11,633	 13,399

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย	 	 19,281		 15,493		 19,281	 15,493

เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน	 	 12,565	 12,006		 958	 3,786

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 	 221,429		 57,613		 161,686	 12,112

อื่นๆ		 		 	 134,685	 82,108		 100,000	 43,675

รวม		 		 	 1,493,432		 1,514,140		 817,044	 657,467	

(บาท) (พันหุ้น) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันบาท)

 

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น
31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

จำานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน     
หุ้นส�มัญ      
หุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปี	 10	 1,590,002	 14,182,817	 1,590,002	 15,900,018
ลดมูลค่าหุ้น	
-	 จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	8.92	บาท		 	 -	 -	 -	 (1,717,201)
หุ้นส�มัญ	ณ	วันสิ้นปี	 8.92	 1,590,002	 14,182,817	 1,590,002	 14,182,817
หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 	 	 	 	
หุ้นบุริมสิทธิ	ณ	วันต้นปี	 10	 451	 4,023	 451	 4,511
ลดมูลค่าหุ้น
-	จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	8.92	บาท		 	 -	 -	 -	 (488)
หุ้นบุริมสิทธิ	ณ	วันสิ้นปี	 8.92	 451	 4,023	 451	 4,023
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว       
หุ้นส�มัญ	 	 	 	 	 	 	
หุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปี	 10	 1,590,002	 14,182,817	 1,590,002	 15,900,018
ลดมูลค่าหุ้น
-	จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	8.92	บาท	 	 -	 -	 -	 (1,717,201)
หุ้นส�มัญ	ณ	วันสิ้นปี	 8.92	 1,590,002	 14,182,817	 1,590,002	 14,182,817
หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 	 	 	
หุ้นบุริมสิทธิ	ณ	วันต้นปี	 10	 451	 4,023	 451	 4,511
ลดมูลค่าหุ้น	 	 	 	 	
-	จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	8.92	บาท		 	 -	 -	 -	 (488)
หุ้นบุริมสิทธิ	ณ	วันสิ้นปี	 8.92	 451	 4,023	 451	 4,023
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	 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ก	และหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ข	ซึ่งทั้ง	2	ประเภทเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม
เงินปันผล	โดยหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ข	มีบุริมสิทธิในเงินปันผลและการแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ก	และหุ้นสามัญ	ในกรณีที่มีการลด
ทนุเนือ่งจากมผีลขาดทนุจากการดำาเนนิงานอนัเนือ่งมาจากสนิทรพัยท่ี์มอียูก่อ่นกระทรวงการคลงัเขา้เพิม่เงนิกองทุนให้แกธ่นาคาร	ใหล้ดทนุใน
ส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ก	ก่อน	แต่จะไม่เกินกว่ายอดขาดทุนสะสม	ณ	วันที่ที่กระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับ
ส่วนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพ่ิมเงินกองทุน	 ในกรณีท่ีมีการลดทุนเนื่องจากมี
ผลขาดทนุจากการดำาเนนิงานอนัเนือ่งมาจากสนิทรัพยท์ีม่ขีึน้หลงัจากกระทรวงการคลงัเขา้เพิม่เงนิกองทนุ	ใหธ้นาคารลดทนุของผูถ้อืหุ้นสามญั
ก่อน	และส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ก	และหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ข	ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น	ทั้งนี้บุริมสิทธิทั้งหมดมีกำาหนดระยะ
เวลา	10	ปี	และได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2552	เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญนับแต่นั้นมา
 
	 ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธทิัง้	2	ประเภทมสีทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธท่ีิถอือยูเ่ปน็หุ้นสามญัไดใ้นอตัราการใชส้ทิธหุ้ินบรุมิสทิธ	ิ1	หุ้น		มสีทิธแิปลงเปน็หุน้
สามัญได้	1	หุ้น		หุ้นบุริมสิทธิประเภท	ก	ทั้งหมดได้ทำาการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้วก่อนปี	2553		สำาหรับหุ้นบุริมสิทธิประเภท	ข		ที่เหลือ 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังคงใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

	 เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555	ธนาคารได้รับอนุญาตให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทย	และเมื่อวันที่	19	
พฤศจิกายน	2555	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2555		มีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว	 โดยการลดมูลค่าหุ้น
แต่ละหุ้นให้ต่ำาลงจากเดิมมูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท	ซึ่งจะทำาให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของธนาคารลดลงจาก
จำานวนเงิน	15,904,529,450	บาท	เป็น	14,186,840,269	บาท	ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วที่ลดลงจำานวน	1,717,689,181	บาท	ให้
นำาไปล้างผลขาดทุนสะสมของธนาคาร

	 ธนาคารได้ทำาการจดทะเบียนลดทุนชำาระแล้วและลดมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2555	

	 ผูถ้อืหุน้สามญัและหุน้บรุมิสทิธจิะไดร้บัสทิธใินการรบัเงนิปนัผลจากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร	

31.		สำารอง
	 สำารองประกอบด้วย

	 การจัดสรรกำาไร	และ/หรือ	กำาไรสะสม

	 สำ�รองต�มกฎหม�ย
	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง	(“สำารองตามกฎหมาย”)	
อย่างน้อยร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุน
จดทะเบียน	เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

	 เมื่อวันที่		29	เมษายน	2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	20	ประจำาปี	2556	ได้มีมติให้ธนาคารจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2555	จำานวน	
100	ล้านบาท	เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

	 ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย
	 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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32.		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี	 287,916	 124,616	 131,662

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

	 ที่รับรู้ในของส่วนของ

	 เจ้าของ-สุทธิจากภาษี	 			(89,265)	 162,813	 (11,454)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

	 ที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุน-สุทธิจากภาษี	 -	 487	 4,408

ยอดคงเหลือปล�ยปี	 198,651	 287,916	 124,616

(พันบาท)

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม	2555
(ปรับปรุงใหม่)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2554
(ปรับปรุงใหม่)

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม								 226	 103		 5,826	 5,703

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 	 228		 372			 228	 372

ภาระผูกพันอื่น	 	 	 		 	 	

	 -	 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 12,473	 5,361		 12,473	 5,361

		-	 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 25,288		 16,505		 25,288	 16,505

		-	 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 	 15,000		 20,900		 15,000	 20,900

		-	 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุล

	 	 	 เงินสัญญาขาย	 	 1,181		 919		 1,181	 919

	 -	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่เบิกถอน	 	 2,428		 2,712		 2,428	 2,712

	 -	 อื่นๆ	 	 3,030		 1,393		 3,030	 1,393

	 รวม		 	 59,854		 48,265		 65,454	 53,865

33.		หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

	 33.1		ภ�ระผูกพัน
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	 33.2	หนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รฟ้องร้อง

	 เมือ่วนัที่	21	ตุลาคม	2542	กองทนุสำารองเลี้ยงชพีแหง่หนึง่เปน็โจทก์ฟอ้งธนาคารใหช้ำาระค่าเสียหายเปน็จำานวนเงิน	220	ล้านบาท	(เปน็ผล 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน)	และดอกเบี้ยอีก	23	ล้านบาท	(คำานวณนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง)	โดยอ้างว่าธนาคารมิได้ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่แต่งตั้งธนาคารเป็นผู้จัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ตามสัญญาลงวันที่	8	มิถุนายน	2538	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2546	ศาลชั้นต้น

ได้มีคำาพิพากษายกฟ้องโจทก์	ต่อมาเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2550	ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษากลับให้ธนาคารใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็น

จำานวนเงิน	50	ล้านบาท	พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันที่	11	มิถุนายน	2541	เป็นต้นไป	ซึ่งธนาคารยังไม่เห็นด้วยกับ

คำาพพิากษาของศาลอทุธรณแ์ละไดใ้หส้ำานักงานทนายความแห่งหนึง่ยืน่ฎีกาตอ่ศาลฎีกา	ขณะนีค้ดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา	อยา่งไร

ก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจำานวน	109	ล้านบาท	และ	105	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ในเดอืนกนัยายน	2553	ศาลชัน้ตน้ไดม้คีำาพพิากษาให้ธนาคารและบริษัทอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงท่ีธนาคารไดรั้บทรัพยจ์ากการโอนทรพัยช์ำาระหนี ้

รว่มกนั	ใหช้ำาระคนืเงนิมดัจำาจำานวน	1.7	ลา้นบาท	พรอ้มดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ	7.5	ตอ่ปแีก่ผูจ้องซือ้บา้น	3	ราย	ซึง่ไดย้ืน่คำารอ้งผา่นทางคณะกรรมการ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค	ธนาคารไมเ่หน็ดว้ยกบัคำาพพิากษาของศาลชัน้ตน้จงึไดย้ืน่อุทธรณ์	ตอ่มาเมือ่วันท่ี	18	มกราคม	2555	ศาลอุทธรณ์ไดม้คีำาพพิากษา 

กลบัใหย้กฟอ้งโจทก	์และโจทกย์งัไมเ่หน็ดว้ยกบั	คำาพพิากษาของศาลอทุธรณแ์ละไดย้ืน่ฎกีาตอ่ศาลฎกีา	ขณะนีค้ดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา 

อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารได้มีการบันทึกเป็นประมาณการหนี้สินอื่นไว้แล้วจำานวน	1.7	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์สินเอเซีย	จำากัด	(เดิมเคยเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร	ซึ่งธนาคารได้

จำาหน่ายออกไปแล้ว	และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

ธนาคาร)	 มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย	 โดยอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์	 สินเอเซีย	 จำากัด	 ได้ยื่นฟ้อง

ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด	ในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายใน	มูลฐานละเมิดและผิดสัญญา	โดยทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องประมาณ	

117	ล้านบาท	และเมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2554	ศาลชั้นต้นได้มี	คำาพิพากษายกฟ้อง	ต่อมาเมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2554	โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์	และ

เมื่อวันที่	24	มกราคม	2555	ธนาคารและบริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำาแก้อุทธรณ์	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2556	ศาลชั้นต้นได้อ่านคำาพิพากษาศาล

อุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2556	โจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา	ธนาคารและหลักทรัพย์สินเอเซีย	จำากัดได้ยื่น

คำาแก้ฎีกาเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2556

	 นอกจากนี้	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2555	อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด	ได้ดำาเนินการยื่นฟ้องธนาคารและบริษัทหลัก

ทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด		ในคดีแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	โดยทุนทรัพย์ที่ฟ้องประมาณ	52	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจาก

การดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์	 สินเอเซีย	 จำากัด	 ต่อมาเมื่อวันที่	18	 กุมภาพันธ์	2556	 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดีดัง

กล่าว	 เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2556	โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย	โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำาสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานกลาง	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2556	ศาลแรงงานกลางมีคำาสั่ง

ให้ส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย	ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ธนาคารและบริษัทดังกล่าวจะต้องจ่ายชำาระค่าเสีย

หาย	ดังนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ธนาคารจึงไม่ได้ตั้งสำารองประมาณการหนี้สินไว้ในส่วนของคดีดังกล่าว
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34.		บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อย	หากธนาคารและบริษัทย่อยมีอำานาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและบริหาร

หรือในทางกลับกัน	 หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือ

กิจการนั้น	การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

	 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่มีนัยสำาคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร	 บริษัทย่อยและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ	พนกังานชัน้บรหิารตัง้แตผู่ช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไปหรอืบคุคลผูม้ตีำาแหนง่

เทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอำานาจในการจัดการ	หรือแก่กิจการ

ที่ธนาคารหรือกรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือบุคคลผู้มีตำาแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ	10	ขึ้นไปของทุนที่ชำาระแล้วของกิจการนั้น

	 สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้

	 ชื่อกิจก�ร	 ประเทศที่จัดตั้ง/สัญช�ติ	 ลักษณะคว�มสัมพันธ์

ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	

	 ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 จีน	 บริษัทใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อย

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 ไทย	 บริษัทย่อยของธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	จำากัด	 ไทย	 บริษัทร่วมของธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด	 ไทย	 บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของธนาคาร

ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	

	 ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 ฮ่องกง	 เป็นบริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ของธนาคาร

ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	

	 ออฟ	ไชนา	(อินโดนีเซีย)	ลิมิเต็ด	 อินโดนีเซีย	 เป็นบริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ของธนาคาร

บริษัท	บางกอก	บีทีเอ็มยู	จำากัด	 ไทย	 เปน็บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการของธนาคาร

บริษัท	เอ็มโฮม	เอสพีวี	3	จำากัด	 ไทย	 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของธนาคาร

บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำากัด	 ไทย	 เปน็บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการของธนาคาร

บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จำากัด	 ไทย	 เปน็บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการของธนาคาร

ผู้บริหารสำาคัญ	 ไทย	/จีน	 บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบในการ 

	 	 	 	 วางแผนบริหารและควบคุมกิจการท้ังทางตรง 

	 	 	 	 และทางอ้อม	รวมถึงกรรมการ	(ผู้บริหาร	และ 

	 	 	 	 บุคคลอื่น)	ของธนาคารและบริษัทย่อย

 

	 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	 ร�ยก�ร	 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

	 รายได้ดอกเบี้ย	 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่ใช้กับคู่ค้ารายอื่น

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

	 เงินปันผลรับ	 ตามที่กิจการที่ธนาคารลงทุนได้ประกาศจ่าย

	 รายได้ค่าธรรมเนียม	 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่ใช้กับคู่ค้ารายอื่น
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(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 25562555 2555

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม      
บริษัทใหญ่      
รายได้ดอกเบี้ย	 -	 60	 -	 60
รายได้ค่าธรรมเนียม	 1	 8	 1	 8
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 123	 38	 123	 38
       
บริษัทร่วม     
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 3	 4	 3	 4
เงินปันผลรับ	 -	 -	 17	 7
รายได้ค่าเช่า	 1	 -	 1	 -
       
บริษัทย่อย	 	 	 	 	
รายได้ดอกเบี้ย	 -	 -	 1,153	 1,323
เงินปันผลรับ	 -	 -	 -	 251
รายได้ค่าธรรมเนียม	 -	 -	 28	 8
       
กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	
รายได้ดอกเบี้ย	 1	 -	 1	 -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 42	 1	 42	 1
เงินปันผลรับ	 2	 2	 2	 2
       
ผู้บริห�รสำ�คัญและกรรมก�ร     
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 2	 1	 2	 1
       
ผู้บริห�รสำ�คัญ      
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ      
	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	 191	 162	 115	 100
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 19	 5	 5	 2

	 รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร

	 กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคาร	ตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไปมไิดร้บัผลประโยชนอ์ืน่ใดจากธนาคารทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและ

ไม่เปน็ตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ทีพ่ึงได้รับตามปกติ	ซึง่ได้แก่	ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	เบี้ยประชมุ	เงินเดือน	และโบนัส	แล้วแต่

กรณี	ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร	และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของ

ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารต้นสังกัด			

นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามสัญญาจ้าง	เช่น	ค่าเช่าบ้าน	ค่ารักษาพยาบาล		ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ	และค่าเดินทางกลับ

ไปเย่ียมบา้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด	รวมทัง้กรรมการทีพ่ำานกัอยูต่า่งประเทศสามารถเบกิคา่เดนิทางและคา่ทีพ่กัในการเดนิทางมาปฎบิตัหินา้ที่

ในธุรกิจของธนาคารได้ตามที่จ่ายจริง



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)130 รายงานประจำาปี 2556

(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	 	 	 	 	 	
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์		
	 ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 62	 106	 62	 106
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	
	 ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 14	 3	 14	 3
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	
	 ออฟ	ไชนา	(มาเก๊า)	ลิมิเต็ด	 23	 20	 23	 20
       
เงินลงทุน	(1)     
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 -	 -	 4,250	 3,750
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	 305	 305	 305	 305
บริษัท	บางกอก	บีทีเอ็มยู	จำากัด	 20	 20	 20	 20
       
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้     
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 -	 -	 19,877	 31,432
       
ดอกเบี้ยค้างรับ     
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 -	 -	 12	 15
       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 	
 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 1	 1,008	 574
       
สินทรัพย์อื่น	 	 	 	 	
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	 1	 1	 1	 1
 (1) แสดงตามจำานวนเงินที่ลงทุน

	 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้
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(ล้านบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	 	 	 	 	 	
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	
	 ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 21,110	 15,365	 21,110	 15,365
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	
	 ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 3,127	 -	 3,127	 -
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	 183	 329	 183	 329
       
เงินรับฝาก	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 	 	 	
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 -	 -	 -	 3
บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด		 -	 180	 -	 180
บริษัท	เอ็มโฮม	เอสพีวี	3	จำากัด	 9	 4	 9	 4
บริษัท	สยามพิวรรรธน์	จำากัด	 24	 -	 24	 -
	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 49	 54	 49	 54
        
รายการนอกงบการเงิน	 	 	 	 	 	
หนังสือค้ำ�ประกัน      
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์		
	 ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 14	 443	 14	 443
หนังสือค้ำ�ประกันเงินกู้ยืม     
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 -	 -	 5,600	 5,600
       
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	 	 	 	
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์		
	 ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 1,077	 -	 1,077	 -
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	แบงค์	
	 ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 73	 205	 73	 205



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)132 รายงานประจำาปี 2556

(ล้านบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รับชำาระคืน
ระหว่างปี

ให้กู้เพ่ิม
ระหว่างปี

1	มกราคม
2556

31	ธันวาคม	
2556

ระยะเวลา
ของสัญญา

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 13,122	 37,158	 (40,833)	 9,447	 เมื่อทวงถาม
บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 18,310	 -	 (7,880)	 10,430	 11	ม.ค.	2554-
	 	 	 		 	 	 	 	 20	ก.ค.	2558
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 46		 76,495	 (76,479)	 62	 เมื่อทวงถาม
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 60	 90	 (150)	 -	 ครบกำาหนดไถ่ถอน
ธนาคารอินด์สเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	(มาเก๊า)	ลิมิเต็ด	 							20	 4	 (1)	 23	 23	ธ.ค.	2556-
	 	 	 		 	 	 	 	 27	ม.ค.	2557
ธนาคารอินด์สเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 3	 17,029	 (17,018)	 14	 เมื่อทวงถาม
ธนาคารอินด์สเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 -	 3,678	 (3,678)	 -	 ครบกำาหนดไถ่ถอน

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้สินเชื่อ	(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้		

(ล้านบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ่ายชำาระคืน
ระหว่างปี

เงินรับฝาก/เงิน
กู้ยืมระหว่างปี

1	มกราคม
2556

31	ธันวาคม	
2556

ระยะเวลา
ของสัญญา

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	 3	 36,021	 (36,024)	 -	 เมื่อทวงถาม
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 50	 957	 (798)	 209	 เมื่อทวงถาม
ธนาคารอินดัสเตรียล	แอนด์คอมเมอร์เชียล
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	ลิมิเต็ด	 15,315	 70,073	 (64,487)	 20,901	 17	ต.ค.	2556-
	 	 	 		 	 	 	 	 24	มี.ค.	2557
ธนาคารอินด์สเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 -	 112	 (112)	 -	 เมื่อทวงถาม
ธนาคารอินด์สเตรียล	แอนด์	คอมเมอร์เชียล	
	 แบงค์	ออฟ	ไชนา	(เอเชีย)	ลิมิเต็ด	 -	 94,864	 (91,737)	 3,127	 3	ธ.ค.	2556-	
	 	 	 		 	 	 	 	 10	ม.ค.	2557
บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จำากัด	 180	 110	 (290)	 -	 เมื่อทวงถาม
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	 329	 7,116	 (7,262)	 183	 เมื่อทวงถาม
บริษัท	เอ็มโฮม	เอสพีวี	3	จำากัด	 4	 9	 (4)	 9	 เมื่อทวงถาม
บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำากัด	 -	 24	 -	 24	 26	ธ.ค.2556-	
	 	 	 		 	 	 	 	 15	ม.ค.2557
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 11	 64	 (65)	 10	 เมื่อทวงถาม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 42	 102	 (105)	 39	 2	ม.ค.	2556-
	 	 	 		 	 	 	 	 9	ม.ค.	2557

	 รายการเคลือ่นไหวของเงนิรบัฝาก	ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	(รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ	(หนีส้นิ)	แกบ่คุคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้					
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35.		สัญญาเช่าระยะยาว

	 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร	และอุปกรณ์หลายสัญญา	ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุการเช่าตั้งแต่	0.5	ปี	ถึง	15	ปี	 

สัญญาเช่าระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดของการจ่ายชำาระได้ดังนี้

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	255631	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2555

ครบกำาหนดภายใน	1	ปี	 110	 97	 76	 75
ครบกำาหนดหลังจาก	1	ปี	แต่ไม่เกิน		5	ปี	 120	 77	 77	 49
ครบกำาหนดหลังจาก	5	ปี	 30	 23	 30	 23
รวม		 		 260	 197	 183	 147

36.		ส่วนงานดำาเนินงาน

	 ข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานที่รายงานประกอบด้วย

	 ธนาคารดำาเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร	2	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	กลุ่มธุรกิจธนาคารและ	(2)	กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ/เช่าการเงิน	ทั้งนี้	ข้อมูล

สว่นงานอ้างอิงจากขอ้มลูภายในที่ไดร้ายงานตอ่ผูม้อีำานาจสงูสดุทัง้สองกลุม่ธรุกจิใหบ้รกิารทัง้ลกูคา้บรษิทัใหญแ่ละลกูคา้รายยอ่ย	อย่างไรกต็าม	

กลุม่ลกูคา้รายยอ่ยเปน็สดัสว่นที่ไมม่นียัสำาคญัตอ่กลุม่ลกูคา้ธนาคารทัง้หมด	ธนาคารและบรษิทัยอ่ยดำาเนนิธรุกจิในสว่นงานทางภมูศิาสตรห์ลกั

ในประเทศไทย	โดยธนาคารกำาหนดให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานเป็นคณะบริหารของธนาคาร

	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

กลุ่มธุรกิจ
เช่าซื้อ/

เช่าการเงิน
รายการ
ตัดบัญชี รวมรวม

กลุ่มธุรกิจ
ธนาคาร

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 2,443	 1,676	 4,119	 28	 4,147
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	และรายได้อื่นสุทธิ	 148	 354	 502	 (28)	 474
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม	 92	 -	 92	 -	 92
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น	ๆ	 379	 160	 539	 (17)	 522
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น	ๆ	 (832)	 (1,277)	 (2,109)	 -	 (2,109)
กำาไรก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	
	 และขาดทุนจากการด้อยค่า	 2,230	 913	 3,143	 (17)	 3,126
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 (811)	 (1,055)	 (1,866)	 -	 (1,866)
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 1,419	 (142)	 1,277	 (17)	 1,260
ภาษีเงินได้	 (277)	 31	 (246)	 -	 (246)
กำ�ไรสำ�หรับปี	 1,142	 (111)	 1,031	 (17)	 1,014

ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)134 รายงานประจำาปี 2556

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

กลุ่มธุรกิจ
เช่าซื้อ/

เช่าการเงิน

กลุ่มธุรกิจ
เช่าซื้อ/

เช่าการเงิน

รายการ
ตัดบัญชี

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

รวม

รวม

รวม

กลุ่มธุรกิจ
ธนาคาร

กลุ่มธุรกิจ
ธนาคาร

ฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	 	 	 	 	 	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 463	 -	 463	 -	 463
สินทรัพย์รวม	 148,103	 52,613	 200,716	 (24,002)	 176,714
หนี้สินรวม	 132,308	 48,132	 180,440	 (19,910)	 160,530

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 1,909	 1,246	 3,155	 7	 3,162
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	และรายได้อื่นสุทธิ	 93	 316	 409	 (7)	 402
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม	 44	 -	 44	 -	 44
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ	 526	 88	 614	 (211)	 403
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 (1,112)	 (849)	 (1,961)	 -	 (1,961)
กำาไรก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	
	 และขาดทุนจากการด้อยค่า	 1,460	 801	 2,261	 (211)	 2,050
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 (900)	 (462)	 (1,362)	 -	 (1,362)
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 560	 339	 899	 (211)	 688
ภาษีเงินได้	 (74)	 (101)	 (175)	 -	 (175)
กำ�ไรสำ�หรับปี	 486	 238	 724	 (211)	 513

ฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	 	 	 	 	 	 	
  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 388	 -	 388	 -	 388
สินทรัพย์รวม	 120,171	 44,588	 164,759	 (35,145)	 129,614
หนี้สินรวม	 105,329	 40,496	 145,825	 (31,471)	 114,354

ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555
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37.		รายได้ดอกเบี้ย

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 25562555 2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 86,158	 398,124	 85,896	 397,935
เงินลงทุนในตราสารหนี้	 721,130	 601,422	 721,130	 601,422
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 3,578,567	 2,409,684	 4,725,018	 3,712,379
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 3,552,878	 2,669,122	 891	 1,553
อื่นๆ		 		 348	 372	 348	 372
รวม		 		 7,939,081	 6,078,724	 5,533,283	 4,713,661

38.		ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

39.		รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(พันบาท)

(พันบาท)

 

 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

เงินรับฝาก	 2,128,755	 1,263,352	 2,128,760	 1,263,363
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 597,462	 331,677	 479,010	 278,864
เงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 			390,231	 289,738	 390,231	 289,738
ตราสารหนี้ที่ออก-หุ้นกู้	 617,026	 94,433	 44,080	 36,717
เงินกู้ยืม	 47,016	 935,677	 47,016	 935,677
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 11,606	 2,140	 728	 624
อื่นๆ		 		 29	 98	 29	 98
รวม		 		 3,792,125	 2,917,115	 3,089,854	 2,805,081

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง	รับอาวัล	และการค้ำาประกัน	 21,791	 24,626	 49,812	 32,144

ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิต	 9,118	 5,108	 9,294	 5,108

ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน	 353,965	 316,201	 -	 -

อื่นๆ		 		 25,451	 22,738	 25,451	 22,738

รวมร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร	 410,325	 368,673	 84,557	 59,990

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 (13,505)	 (1,118)	 (13,505)	 (1,118)

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ	 396,820	 367,555	 71,052	 58,872

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)136 รายงานประจำาปี 2556

40.		รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

(พันบาท)

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 25562555 2555

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
	 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ      
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
	 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 73,494	 22,645	 73,612	 22,645
รวม		 		 73,494	 22,645	 73,612	 22,645

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

41.		กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

42.		ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ทีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการของธนาคารตามมาตรา	90	ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	โดยไมร่วม 

เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยด้วย

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	จ�กก�รข�ย	   
เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 -	 12,257
เงินลงทุนทั่วไป	 	 	 (114)	 -
โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�	 	 	
เงินลงทุนทั่วไป	 	 	 3,943	 -
กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน	 	 	 3,829	 12,257
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43.		หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

(พันบาท)

(พันบาท)

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2556

ก่อนภาษีเงินได้ รายได	้(ค่าใช้จ่าย)
	ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก่อนภาษีเงินได้ รายได	้(ค่าใช้จ่าย)
	ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

2555 2555

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 	
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 (6,423)	 14,790	 (6,423)	 14,790
	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 1,864,841	 1,324,272	 810,237	 862,664
	 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	 7,059	 22,948	 7,059	 22,948
	 รวม		 1,865,477	 1,362,010	 810,873	 900,402

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 (111,582)	 22,317	 (89,265)	 204,125	 (40,825)	 163,300
รวม		 		 (111,582)	 22,317	 (89,265)	 204,125	 (40,825)	 163,300

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

44.		ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ภ�ษีเงินได้งวดปัจจุบัน       
สำาหรับงวดปัจจุบัน	 	 370,652	 209,729	 206,789	 78,037
ภาษีงวดก่อนๆ	ที่บันทึกสูงไป	 	 (3,423)	 -	 270	 -
	 	 	 		 	 367,229	 209,729	 207,059	 78,037
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 	 	 	
 
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				 21	 (121,227)	 (35,382)	 62,236	 (8,553)
	 	 	 		 	 (121,227)	 (35,382)	 62,236	 (8,553)
รวมภ�ษีเงินได้	 	 246,002	 174,347	 269,295	 69,484

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม หมายเหตุ

	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2556 2555



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)138 รายงานประจำาปี 2556

	 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

 

งบการเงินรวม

2556

อัตราภาษี อัตราภาษี

2555
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม	 	 	 1,259,956	 	 687,500
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	 	 20	 251,991	 23	 158,125
การลดภาษีเงินได้-ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 -	 	 5,307
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	 	 	 (3,079)	 	 -	
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	 	 	 -	 	 10,915
ภาษีงวดก่อนๆ	ที่บันทึกสูงไป	 	 	 (3,423)	 	 -
อื่นๆ		 		 	 	 513	 	 -
รวม					 	 20(1)	 246,002	 	25(1)	 174,347

	 (1) อัตราภาษีที่แท้จริง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

อัตราภาษี อัตราภาษี

2555
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม	 	 	 1,327,577	 	 521,888
       
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	 	 20	 265,515	 23	 120,034
การลดภาษีเงินได้-ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 -	 	 1,282
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	 	 	 -	 	 (51,832)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	 	 	 3,510	 	 -
ภาษีงวดก่อนๆ	ที่บันทึกต่ำาไป	 	 	 270	 	 -
รวม					 	 20(1)	 269,295	 13(1)	 69,484

	 (1) อัตราภาษีที่แท้จริง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
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	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับที่	530	พ.ศ.	2554	ลงวันที่	21	ธันวาคม	2554	

ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่	ปี	2555	2556	และ	2557	จากอัตราร้อยละ	30	

เหลืออัตราร้อยละ	23	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	2555	ที่เริ่มในหรือหลัง	วันที่	1	มกราคม	2555	และร้อยละ	20	ของกำาไรสุทธิสำาหรับสองรอบ

ระยะเวลาบัญชีถัดมา	(2556	และ	2557)	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	และ	2557	ตามลำาดับ	

	 ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ	20	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2554	ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

45.		กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555	 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของ	 ผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารและจำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีใน	 แต่ละปี	 โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	

แสดงการคำานวณดังนี้

(พันบาท)

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 25562555 2555

กำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ของธนาคาร	(ล้านบาท)	 1,014	 513	 1,058	 452
จำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่า							
	 หุ้นสามัญที่ออกจำาหน่าย	
	 โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(ล้านหุ้น)	 1,590	 1,590	 1,590	 1,590
กำ�ไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐ�น)	(บ�ทต่อหุ้น)	 0.64	 0.32	 0.67	 0.28

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
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46.		มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

	 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมด่งัตอ่ไปนี	้เนือ่งจากยงัไมม่กีารบงัคบัใช	้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมซ่ึ่งเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของธนาคารและบรษัิทยอ่ย	และกำาหนดให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	ในปีดังต่อไปนี้

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 เรื่อง	 ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 การนำาเสนองบการเงิน	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 รายได้	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 	 เงินตราต่างประเทศ	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	

	 (ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำาเนินงาน	 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4		 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ													

	 	 	 กฎหมายตามสัญญาเช่า	 2557

	 ผูบ้รหิารคาดวา่จะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมต่ามประกาศสภาวชิาชพีบญัชมีาใชแ้ละถอืปฏิบตั	ิโดยผูบ้รหิาร 

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวม

หรืองบการเงินเฉพาะธนาคาร	ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ		
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	 ชื่อผู้สอบบัญชี			

	 1)	 นางสาวพรรณทิพย์		กุลสันติธำารงค์	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		4208

		 2)	 นางสาวสมบูรณ์		ศุภศิริภิญโญ	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		3731

		 3)	 นางวิไล		บูรณกิตติโสภณ	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 3920

	 ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีกบัธนาคาร/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รอืผูเ้กีย่วขอ้ง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 สำ�นักง�นสอบบัญชีที่สังกัด 

	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด

  

	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(บริษัทย่อยของธนาคาร)	เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ 

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร	

 

	 ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธน�ค�รและบริษัทย่อย

	 ค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	 สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 เป็นจำานวน	3,670,808	 บาท	 ซึ่งจาก 

จำานวนดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีของธนาคารจำานวน	2,620,808	 บาท	 และบริษัทย่อยของธนาคารได้แก่	 บริษัท	 ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 จำากัด	 

จำานวน	1,050,000	บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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1.		 คณะกรรมการธนาคาร
	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระรวม
ทั้งสิ้น	11	คน	โดยเป็นกรรมการอิสระ	4	คน	ดังนี้
	 ดร.	เย่	หู		 ประธานกรรมการ
	 ดร.	จื้อกัง	หลี่	 กรรมการ
	 นายชาญชัย	ลี้ถาวร	 กรรมการและที่ปรึกษา
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
	 ดร.	โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	 กรรมการอิสระ
	 ดร.	ประสิทธิ์	ดำารงชัย	 กรรมการอิสระ
	 ดร.	โหย่ว	เย่	 กรรมการ
	 นายกั้วหุย	ซง	 กรรมการ
	 นายจีเชียน	ชุย	 กรรมการ
	 ดร.	ลี่	หลัน	 กรรมการ
	 นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 กรรมการอิสระ
	 นางลัดดา	ศิริวัฒนาโกศล	 กรรมการอิสระ
	 *นายโหย่วบิน	เฉิน	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่	27	
มิถุนายน	2556	และ	ดร.	ฉังเหวิน	เนี่ย	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่วันที่	13	กันยายน	2556

	 ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	3	 เดือน
ต่อครั้ง	 โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	

	 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำาหนด
นโยบายและทศิทางในการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร	ดแูลใหธ้นาคารม ี
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 มีการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม	 มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงของ
ธนาคารได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตาม 
กฎเกณฑข์องทางการ	มรีะบบการติดตามตรวจสอบใหมี้การปฏบิตัติาม 
นโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยปฏบิตัิให้
เปน็ไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	ระเบียบข้อบังคบัของธนาคาร	และมติ
ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ตลอดจนดแูลใหธ้นาคารมรีะบบธรรมาภบิาลทีด่	ี
โปร่งใส	เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง	
สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหก้รรมการคน
หนึง่	หรอืหลายคน	หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึง่แทน
คณะกรรมการได้

การจัดการ

2.	 กรรมการอิสระ
	 	 คณะกรรมการธนาคารไดก้ำาหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำาหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 เรื่อง	ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
กลา่วคอื	กรรมการอสิระตอ้งไมม่ธีรุกจิ	หรอืสว่นรว่มในการบรหิารงาน 
หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน	ซึ่งกรรมการอิสระของธนาคารต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	 ทจ.	28/2551	 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
  
3.	 คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำา
หน้าท่ีดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	โดยกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแตล่ะชดุไวช้ดัเจน	และให้มกีารรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคาร	
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย	 คณะบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ
สรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 3.1	คณะบริห�ร 
	 	 คณะบรหิารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวม	
7	คน	ดังนี้
	 	 ดร.	เย่	หู	 ประธาน
	 	 ดร.	จื้อกัง	หลี่	 สมาชิก
	 	 ดร.	โหย่ว	เย่	 สมาชิก
	 	 นายกั้วหุย	ซง	 สมาชิก
	 	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	 สมาชิก
	 	 นางสุรีย์	วิภาตกนก	 สมาชิก
	 	 นายไชยวัฒน์	ตันชีวะวงศ์	 สมาชิก

	 คณะบริหารมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารในการกำากบัดแูลการบรหิารและการดำาเนนิงานประจำาวนัเพือ่
ให้เป็นไปตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 และแผนธุรกิจของธนาคาร	 กำาหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ	 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	
การลงทุนในหลักทรัพย์	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
อันเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	 อนุมัติโครงสร้างองค์กรและ
แผนพัฒนาบุคลากรรวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บคุคล	แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ	เพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
งานและการดำาเนินงานของธนาคาร	รวมถึงกำาหนดอำานาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการดงักลา่ว	นอกจากนี	้คณะบรหิาร
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มีหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินงานของธนาคาร	บริษัทย่อย	และบริษัท
ร่วม	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ	ตลอดจน
ทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา	

 3.2	คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	
ดังน้ี
	 	 ดร.	โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	 ประธาน
	 	 นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 กรรมการ
	 	 นางลัดดา	ศิริวัฒนาโกศล	 กรรมการ
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า 
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกระบวนการในการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	 ทบทวนระบบการ
ควบคุมภายใน	(Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	
(Internal	Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 สอบทานให้ธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำา
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าวและเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้งโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารของธนาคารเข้าร่วมการประชุม	 ทบทวนรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคาร	จัดทำาและเปิดเผยรายงานการตรวจสอบรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร	และเปิดเผยสาระ
สำาคัญของการเปล่ียนแปลงไว้ในรายงานประจำาปีท่ีเสนอให้ผู้ถือหุ้น	
นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ		

 3.3	คณะกรรมก�รสรรห�	ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล	
	 	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	3	 คน	 โดยประธานกรรมการสรรหา	
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ	ดังน้ี
	 	 ดร.	ประสิทธิ์	ดำารงชัย	 ประธาน
	 	 นายจีเชียน	ชุย	 กรรมการ
	 	 ดร.	ลี่	หลัน	 กรรมการ
 

	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาลมหีนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบ	ดังนี้	
	 1)	ก�รสรรห�	
	 	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้า
ท่ีกำาหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ	
กรรมการชุดย่อย	 และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ		ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคาร
มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กรรวมถึงปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยคณะกรรมการ
ธนาคารต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร	
	 การสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	 กรรมการชุด
ย่อย	และผู้บริหารระดับสูงจะดำาเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา	ค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ
สมตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและมีคุณสมบัติครบถ้วน	รวมทั้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงนิ		พ.ศ.	2551	
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
กรณทีีเ่ปน็กรรมการอสิระจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ธนาคารกำาหนด	ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานกำากบัดแูล	 
โดยคณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาลจะเสนอความ 
เห็นต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี	
	 กรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับ
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการในช่วงท่ีผ่านมา	 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการดัง
กลา่วมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการกอ่นเสนอคณะ
กรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง		

	 2)	ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน	
	 	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้า
ที่กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	 รวมถึง
จำานวนค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหาร
ระดับสูง	 เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี	
	 	 การกำาหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว	คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบ 
แทนและบรรษัทภบิาลจะพจิารณาถงึอตัราคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบั
หนา้ท่ีความรบัผดิชอบและสอดคลอ้งกบัผลการดำาเนนิงานของธนาคาร	
รวมทัง้อยู่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดใ้นอตุสาหกรรมเดยีวกนัโดย
กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัผล
ตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
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	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
มหีนา้ทีก่ำาหนดแนวทางในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูง	เพื่อใช้ในการประเมินผลตอบแทนประจำาปี

	 3)	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
	 	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลทำาหนา้ที่
เสนอแนะและทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางการ
ปฏบิตัขิองธนาคารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย	เสนอแนะขอ้พงึปฏบัิตทิีด่แีกก่รรมการ	ผูบ้ริหาร	และ
พนกังาน	รวมทัง้จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิโดยยงัคงรกัษาไวซ้ึง่
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ		

 3.4	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจท�งก�รเงิน	
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
ประกอบด้วยสมาชิก	12	คน	ดังนี้
	 	 ดร.	จื้อกัง	หลี่	 ประธาน
	 	 ดร.	โหย่ว	เย่	 สมาชิก
	 	 นายกั้วหุย	ซง	 สมาชิก
	 	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	 สมาชิก
	 	 นางสุรีย์	วิภาตกนก	 สมาชิก
	 	 นายไชยวัฒน์	ตันชีวะวงศ์	 สมาชิก
	 	 นางสาวกาญจนา	วงศ์รัตนกุลธน	 สมาชิก
	 	 นายสม	พิศาลโสภณ	 สมาชิก
	 	 นางศศิวดี	สมบูรณ์ธรรม	 สมาชิก
	 	 นายวิสิฐ	อัศวลายทอง	 สมาชิก
	 	 ดร.	เหว่ย	หวง	 สมาชิก
	 	 นายวสันต์	ม่วงมี	 สมาชิก

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหน้าท่ี 
กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
ธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและเสนอนโยบายดงักลา่ว
ใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุตั	ิกำาหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน	 ติดตามและ
ดแูลปรมิาณความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม	ทบทวนความเหมาะ
สมของนโยบายบริหารความเสี่ยงและเสนอการเปลี่ยนแปลงให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ	 ติดตามประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยงของสายงานและฝ่ายงานต่างๆ	 รวมถึงประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

	 นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อย	4	 ชุดดังกล่าวข้างต้นที่ 
คณะกรรมการธนาคารแตง่ตัง้เพือ่ทำาหนา้ท่ีกลัน่กรองงานและรายงาน 
ตรงตอ่คณะกรรมการธนาคารแลว้	ธนาคารยงัไดจ้ดัตัง้คณะอนกุรรมการ 
หลกั	อกี		13	ชดุ	เพือ่ทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการงานของธนาคาร	โดยประกอบ 
ด้วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน	 ได้แก่	 (1)	 คณะจัดการ	(2)	
คณะอนุกรรมการสินเชื่อ	(3)	 คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน	(4)	 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี	 (5)	 คณะกรรมการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์	 (6)	 คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าสินทรัพย์	 (7)	
คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย	(8)	 คณะอนุกรรมการ
ดูแลสินทรัพย์รอการขาย	(9)	 คณะอนุกรรมการขายสังหาริมทรัพย์	
(10)	คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	(11)	คณะอนุกรรมการ
การเงิน	(12)	คณะอนุกรรมการจัดซื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	
(13)	คณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันคู่ค้า
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2556

1.		 ค่าตอบแทนกรรมการ	
ค่าตอบแทนกรรมการ

 ลำาดับ   ชื่อ   จำานวนเงิน (บาท)

	 1	 ดร.เย่	หู			 3,621,600.00
	 2	 นายชาญชัย		ลี้ถาวร			 360,000.00
	 3			 ดร.โกศล		เพ็ชร์สุวรรณ์			 360,000.00
	 4			 นายเปล่งศักดิ์		ประกาศเภสัช			 360,000.00
	 5			 ดร.ประสิทธิ์		ดำารงชัย			 360,000.00
	 6			 นางลัดดา		ศิริวัฒนาโกศล			 360,000.00
	 	 รวม			 5,421,600.00																		

ค่าตอบแทนประธานคณะบริหาร

	 1			 ดร.เย่	หู			 10,731,928.86
	 	 รวม			 10,731,928.86

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

	 1			 ดร.โกศล		เพ็ชร์สุวรรณ์			 600,000.00	
	 2			 นายเปล่งศักดิ์		ประกาศเภสัช			 360,000.00	
	 3			 นางลัดดา		ศิริวัฒนาโกศล			 360,000.00	
	 	 รวม			 1,320,000.00	

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 1			 ดร.ประสิทธิ์		ดำารงชัย			 600,000.00	
	 	 รวม			 600,000.00	

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

	 1			 นายชาญชัย		ลี้ถาวร			 600,000.00	
	 	 รวม				 600,000.00
	 	 รวมทั้งสิ้น		 	18,673,528.86

2.	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
 ปี 2556
  ผู้บริหาร  จำานวนราย  จำานวนเงินรวม (บาท)

	 	 ค่�ตอบแทนรวมทั้งสิ้น			 16			 98,962,643.83
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การกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ธนาคารมีวัฒนธรรมในการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกจิ	เนือ่งจากเชือ่มัน่วา่ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการบริหารจัดการ
ธนาคารให้มีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า	และผู้ที่ 
เกีย่วขอ้งทกุฝา่ย	คณะกรรมการจงึไดจ้ดัใหม้นีโยบายกำากบัดแูลกจิการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยนำาหลักการและแนวทางในการกำาหนดโครงสร้าง 
และกลไกการบรหิารจดัการตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย	เรือ่ง	
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจของธนาคาร	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงหลักแห่งความรับผิด
ชอบ	ความเป็นธรรม	และความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ		

	 คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีการดำาเนินงานภายใต้
กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	
มีจริยธรรม	 และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่ธนาคารยึดถือเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็น 
กรอบในการประพฤตปิฏบัิตเิพ่ือธำารงไว้ซ่ึงการเป็นองคก์รทีม่มีาตรฐาน
การกำากับดูแลที่ดี

	 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถงึความสำาคญัของการมรีะบบการ 
บรหิารจดัการทีดี่ของธนาคาร	จงึได้มอบหมายใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิการ 
จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม	โดยกำาหนดให ้
มีการจัดทำานโยบายที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง	 นโยบายท่ี
เกี่ยวเนื่องกับหลักบรรษัทภิบาล	ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน	ตลอดจน
คู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ธนาคารได้
กำาหนดให้กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการ
ปฏบิตังิานของทุกสว่นงานใหม้คีวามรดักมุ	เพ่ือปอ้งกนัความเสยีหาย 
หรอืลดความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบัธนาคาร	รวมถงึการ 
จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการถ่วงดุลกัน	การแบ่งแยกหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการควบคุมการดำาเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	 นอกจากน้ียังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาส 
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

	 คณะกรรมการธนาคารไดก้ำาหนดใหง้านควบคมุเปน็สว่นหนึง่ของ
หน้าที่ที่สำาคัญในการปฎิบัติงานของทุกส่วนงานของธนาคาร	 ดังน้ัน 
จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลายชุดดูแลเรื่องดังกล่าว	 
คณะกรรมการเหล่านี้คือ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ	 ทั้งนี้	 ยังมีคณะกรรมการสรรหา	 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ธนาคาร	 ซ่ึงนอกจากทำาหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถมารับ
ตำาแหน่งต่างๆ	 ในธนาคารและกำาหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านี้ 
แล้ว	ยังมีหน้าท่ีดูแลให้ระบบธรรมาภิบาลของธนาคารเป็นไปตามนโยบาย 
กำากับดูแลกิจการด้วย

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในดังกล่าว	 รวมถึง 
การกำากับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ี
กำากบัดแูล	นโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองธนาคารผ่านฝา่ยตรวจสอบ
ภายใน	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ	นอกจากนี	้คณะกรรมการธนาคารยงัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ตดิตามและกำากบัดแูลการ
ปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารอย่างเหมาะสม

	 นอกจากนี	้ในป	ี2556	คณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุตัแิบบประเมนิ 
การทำางานของคณะกรรมการธนาคารใหม	่ตามทีค่ณะกรรมการสรรหา	
คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาลไดเ้สนอมา	เพือ่ประเมนิการทำางานของ
คณะกรรมการท้ังคณะ	 แบบประเมินน้ีจะประเมินโดยกรรมการแต่ละ
ท่านทุกปี	 เพื่อทบทวนและพิจารณาผลการทำางานของคณะกรรมการ
ในปีที่ผ่านมา	ซึ่งประกอบด้วย	4	หมวดหลัก	ดังนี้
	 1)	นโยบายคณะกรรมการ
	 2)	โครงสร้างของคณะกรรมการ
	 3)	แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
	 4)	การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ
	 ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	ในปี	2556	มีคะแนนเฉลี่ย
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ	95.25
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โครงสร้างเงินทุน
ทุนจดทะเบียน
	 ณ	 วันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2556	 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน	
14,186,840,269.40	บาท	เรียกชำาระแล้ว	14,186,840,269.40	บาท	
แบง่เปน็หุน้สามัญ	1,590,001,864	หุน้	มลูคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ	8.92	บาท	
และหุน้บรุมิสทิธปิระเภท	ข	จำานวน	451,081	หุน้	มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ	 
8.92	บาท

หุ้นบุริมสิทธิ	
	 เดิมธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิ	2	 ประเภท	 แบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท	ก	และหุ้นบรุมิสทิธปิระเภท	ข	ปจัจบุนัหุ้นบรุมิสทิธปิระเภท	ก 
ได้มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดแล้ว	 คงเหลือหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท	ข	เพยีงประเภทเดยีว	และผูถ้อืหุ้นบรุมิสทิธปิระเภท	ข	มสีทิธิ
เชน่เดยีวกบัผูถ้อืหุ้นสามญัทุกประการ	ท้ังนี	้ผูถ้อืหุ้นบรุมิสทิธปิระเภท	
ข	มสีทิธแิปลงหุ้นบรุมิสทิธท่ีิถอือยูเ่ปน็หุ้นสามญัไดใ้นอตัราการใชส้ทิธิ
หุน้บรุมิสทิธ	ิ1	หุน้	แปลงเปน็หุน้สามญัได	้1	หุน้	โดยผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธิ
สามารถแปลงสภาพได้ปีละ	4	 ครั้ง	 วันกำาหนดใช้สิทธิ	 คือวันที่	22	
กุมภาพันธ์	22	พฤษภาคม	22	สิงหาคม	และ	22	พฤศจิกายนของทุก
ปี	โดยยื่นคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญพร้อมใบหุ้นบุริมสิทธิ	
ได้ที่ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 สาขาสำานักงานใหญ่	 
ในฐานะนายทะเบียนหุ้นในเวลาทำาการตามวันที่กำาหนด	
	 ท้ังน้ี	นับตัง้แตวั่นท่ี	1	กันยายน		2556	ธนาคารไดเ้ป็นนายทะเบยีนหุน้ 
ของธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
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ข้อมูลทั่วไป

(1)		ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)		
	 ประกอบธุรกิจ	 ธนาคารพาณิชย์
	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 ชั้น	11-13	เอ็มโพเรี่ยม	ทาวเวอร์	เลขที่	622	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน	
	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110			
	 ทะเบียนบริษัทเลขที่			 0107536000251
	 เว็บไซต์	 	 www.icbcthai.com
	 โทรศัพท์			 0	2663	9999			
	 โทรสาร	 	 0	2663	9888
	 Call	Center	 0	2629	5588
	 ทุนจดทะเบียน	 14,186,840,269.40	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 ทุนชำาระแล้ว	 14,186,840,269.40	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 8.92	บาท

(2)	 นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	
	 -	 บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำ�กัด
	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่		 1122	อาคาร	เค.พี.ไอ.	ทาวเวอร์	ชั้น	15	
	 	 	 	 	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	
			 ประเภทธุรกิจ													 ให้เช่าสินทรัพย์แบบลีสซิ่ง	
	 โทรศัพท์														 0	2876	7200		
				 โทรสาร																								0	2876	7210-12
	 ทุนจดทะเบียน															 8,000,000,000.00	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 ทุนชำาระแล้ว																		 4,250,000,000.00	บาท		(ณ	31	ธันวาคม	2556)
			 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น					 10	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ		 99.99		
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่			 999/9	อาคารดิออฟฟิสเศส	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	17,18,25
	 	 	 	 	 ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	
	 ประเภทธุรกิจ																	 หลักทรัพย์
	 โทรศัพท์													 0	2658	9000
					โทรสาร																					 0	2658	9110
	 ทุนจดทะเบียน															 747,693,118.40	บาท		(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 ทุนชำาระแล้ว																		 745,545,731.20	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น					 1.60	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ				 23.56
	 -	 บริษัท	บ�งกอก	บีทีเอ็มยู	จำ�กัด
	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 54	อาคารหะรินธร	ชั้น	4	ยูนิต	A	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	
	 	 	 	 	 เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
	 ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจการลงทุนและให้กู้ยืมเงิน	
	 โทรศัพท์			 0	2266	3075
	 โทรสาร	 	 0	2266	3076
	 ทุนจดทะเบียน	 200,000,000	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 ทุนชำาระแล้ว	 200,000,000	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2556)
	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	 10		
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(3)		บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	
 -	 น�ยทะเบียนหลักทรัพย	์ ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)		
	 	 	 	 	 ชั้น	13	เอ็มโพเรี่ยม	ทาวเวอร์	เลขที่	622	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน	
	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110		
	 	 โทรศัพท์		 0	2663	9999			
	 	 โทรสาร	 0	2663	9768

	 -		ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด
	 	 สถานที่ตั้ง	 ชั้น	48	เอ็มไพร์ทาวเวอร์	195	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพมหานคร	10120
	 	 โทรศัพท์		 0	2677	2000
	 	 โทรสาร		 0	2677	2222

(4)	 สาขาธนาคาร
 กรุงเทพมห�นครและภ�คกล�ง
	 สาขาสำานักงานใหญ่	 ชั้น	12	เอ็มโพเรี่ยม	ทาวเวอร์	เลขที่	622	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน
	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2663	9999
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2663	9888

	 สาขาถนนบางขุนเทียน	 เลขที่	90,	92,	94,	96	ถนนบางขุนเทียน	แขวงบางบอน	
	 	 	 	 	 เขตบางบอน	กรุงเทพมหานคร	10150
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2899	8275-6,	0	2899	8278-9
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2899	8280
 
	 สาขาวิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง	 เลขที่	161/2-5	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสีกัน	
	 	 	 	 	 เขตดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร	10210
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2996	9902-5
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2996	9906

	 สาขาเพชรเกษม	 เลขที่	79/15-18	หมู่ที่	2	ถนนเพชรเกษม	แขวงหนองค้างพลู	
	 	 	 	 	 เขตหนองแขม	กรุงเทพมหานคร	10160
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2812	4514-7
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2812	4507

	 สาขาศรีนครินทร์	 เลขที่	990,	992	ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	
	 	 	 	 	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2752	6804
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2752	6808

	 สาขาเยาวราช	 เลขที่	259	ถนนเยาวราช	แขวงสัมพันธ์วงศ์	
	 	 	 	 	 เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร	10100
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2623	2112
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2623	2116
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	 สาขาลาดพร้าว	 เลขที่	2308	ถนนลาดพร้าว	แขวงวังทองหลาง	
	 	 	 	 	 เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	10310
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2931	8420
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2932	8421

	 สาขาสาทร	 เลขที่	25	อาคารกรุงเทพประกันภัย	ชั้นที่	1	
	 	 	 	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	
	 	 	 	 	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2677	4415-6
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2677	4420

	 สาขารัชดาภิเษก	 เลขที่	213	อาคารโมเดิร์นบาธ	ชั้นที่	1	
	 	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
	 	 	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2693	8870-4
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2693	8869

	 สาขาสมุทรสาคร	 เลขที่	930/42	ส	และ	930/42	ห	ถนนเอกชัย	ตำาบลมหาชัย	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3481	1452-5
	 				 	 	 โทรสาร	0	3481	1456

 
	 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
	 สาขาขอนแก่น	 เลขที่	4/6	ถนนกลางเมือง	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	4324	2400,	0	4324	3507-9
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	4324	3510
 
	 สาขาอุบลราชธานี	 เลขที่	88	ถนนชยางกูร	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	4524	2299,	0	4524	0639,	0	4524	1699,	0	4524	1966
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	4524	0988

	 สาขาอุดรธานี	 เลขที่	105/5-6	ถนนอุดรดุษฎี	ตำาบลหมากแข้ง	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	4234	3860-3
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	4234	3030

	 สาขานครราชสีมา	 เลขที่	329/1-3	ถนนยมราช	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	4426	9491-4
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	4426	9495



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)152 รายงานประจำาปี 2556

 ภ�คเหนือ
	 สาขาเชียงใหม่	 เลขที่	615/5	ถนนเจริญเมือง	ตำาบลหนองป่าครั่ง	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	5330	4752-5
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	5330	4756

 
 ภ�คตะวันออก
	 สาขาศรีราชา	 เลขที่	138	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลศรีราชา	  
	 	 	 	 	 อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3877	3483-4,	0	3877	3498-9
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	3877	3559

	 สาขาระยอง	 เลขที่	360/23-25	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลเนินพระ	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3886	0456,	0	3886	0692,	0	3886	0819,	0	3886	0873
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	3886	0971
 
	 ภ�คใต้
	 สาขาหาดใหญ่	 เลขที่	732	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลหาดใหญ่	
	 	 	 	 	 อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	7436	4567
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	7436	4789

	 สาขาภูเก็ต	 เลขที่	2,	4	ถนนพังงา	ตำาบลตลาดใหญ่	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	83000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	7621	8333,	0	7621	3381-3
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	7621	3856

	 สาขาสุราษฎร์ธานี	 เลขที่	60/1-3	หมู่ที่	2	ถนนศรีวิชัย	ตำาบลมะขามเตี้ย	
	 	 	 	 	 อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	7726	4950
	 	 	 	 	 โทรสาร	0	7726	4957
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