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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำ�คัญ

2557 2556 2555

งบการเงินรวม
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)
สินทรัพย์รวม
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

146,875
3,483
2,508

194,887
168,181

3,318
23,388

137,943
3,417
2,746

176,714
156,938

3,592
16,184

106,504 
2,107
2,273

129,614
111,710

2,644
15,260

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (1) 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหนี้สูญ   

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่ารวมทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท.
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี 

4,118
290
701

(1,833)

3,276

(1,790)
-

1,486
(297)
1,189

4,147
396
691

(1,776)

3,458

(2,375)
177

1,260
(246)
1,014

3,162
368
481

(1,652)

2,359

(1,672)
-

687
(174)
513

 (1) ไม่รวมรายการขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและกลับรายการประมาณการส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท.

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

0.64
6.01

17.60
0.66

10.36                    

 
0.66
6.45

12.61
0.64

10.18

0.47
 3.44
14.05
0.32
9.59
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สารจาก 
ประธ�นกรรมก�ร

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทยต้อง
เผชญิกบัปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงภายใน
ประเทศนับต้ังแต่ปลายปี 2556 ยืดเยื้อและ 
ต่อเนื่องมาจนถึงกลางปี 2557 การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักลงในช่วง
ครึ่งแรกของปีโดยเฉพาะโครงการลงทุนเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ในขณะที่นักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศต่างชะลอการลงทุนเพ่ือ 
รอความชัดเจนทางด้านการเมือง รวมถึงภาค
การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจาก 
ความขัดแย้งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยได้ 
จัดตั้งรัฐบาลในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองได้รับการแก้ไขและ
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลได้พยายาม 
ขับเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ศักยภาพ
ที่ควรจะเป็น โดยได้ดำาเนินนโยบายด้านต่างๆ 
เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค นักลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2557 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในช่วง
ครึ่งแรกของปี  

นอกเหนือจากปัจจัยภายในประเทศแล้ว 
เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศคูค่า้ทีส่ำาคญั อาท ิสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ 
และสหภาพยุโรปท่ียังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำาอีกท้ัง 
ประเทศจีนยังได้ปรับลดความร้อนแรงของการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศลงให้อยู่ ในระดับท่ี 
เหมาะสม ซ่ึงจากผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวสง่ผล 
ให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี  2557 ขยายตัวในอัตรา 
ทีต่่ำากวา่ศกัยภาพ โดยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 
 

ในส่วนของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน)  แมว้า่จะไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อยู่บ้าง แต่ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการทำางาน 
ของคณะผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนการไดร้บั 
การสนับสนุนทางธุรกิจจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
ทำาใหใ้นป ี2557 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมกีำาไรสทุธ ิ
รวม 1,189 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 ของ 
สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่  
194,887 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 ขณะเดยีวกัน 
ธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับการบริหาร 
คุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม 
หลักความระมัดระวังในการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้ 
อตัราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพหลงัหักหนีส้ญูและ 
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมของธนาคาร ณ 
สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ี
ร้อยละ 0.71 ลดลงจากร้อยละ 0.89 ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556

ด้านการจัดหาเงินทุน ในปี 2557 ธนาคาร
ประสบความสำาเร็จในการเพิ่มทุนอีกจำานวน 
5,945 ลา้นบาท เพือ่เพิม่เงนิกองทนุของธนาคาร 
และรองรับการขยายธรุกจิในดา้นตา่งๆ ในอนาคต 
โดย ณ สิน้ป ี 2557 ธนาคารมทีนุทีอ่อกและชำาระแลว้ 
จำานวน 20,132 ลา้นบาท เงนิกองทุนของธนาคาร 
และบริษัทย่อยมีจำานวนทั้งสิ้น 22,952 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เทา่กบัรอ้ยละ 17.60  นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงไดร้บั 
การจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวในระดับสูงสุด 
ท่ี AAA (tha) จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ทางการเงินช้ันนำาของโลกหรือบริษัทฟิทช์ เรทต้ิง 
จำากัด ซ่ึงเป็นการย้ำาให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง 
ด้านการเงินของธนาคาร 

สำาหรับแนวโน้มการขยายตัวของศรษฐกิจ
ไทยในปี 2558 คาดว่าจะยังคงเผชิญกับความ
ทา้ทายหลายประการทัง้จากปจัจยัภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ในขณะท่ีปัจจัยหลักท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศ ได้แก่ โครงการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ดำาเนินการโดย 
ภาครฐั การสง่เสรมิการท่องเท่ียว และการผลกัดนั 
ภาคการส่งออก รวมท้ังการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community: AEC) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ทางการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจต่างๆ  
โดยคาดวา่เศรษฐกจิไทยในป ี2558 มโีอกาสขยาย 
ตัวได้ดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา และด้วยเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
ของกลุ่มไอซีบีซี ทำาให้ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มี 
ความพร้อมอย่างย่ิงในการสนับสนุนการเช่ือมโยง 
และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ธนาคารได้รับ 
การแต่งต้ังให้เป็นธนาคารเพ่ือการชำาระดุลเงินหยวน 
ในประเทศไทย (The RMB Clearing Bank 
in Thailand) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ 
สกุลเงินหยวนเป็นสกุลหลักในการทำาธุรกรรม
ทางการเงินระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพของ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย จีน 
และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากสกุลเงินต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรก์ารรวมตวัทางเศรษฐกจิของภมูภิาค
อาเซียนในอนาคต 

เรียน   ผู้ถือหุ้นและลูกค้าธนาคารทุกท่าน



ดร.เย่ หู
ประธานกรรมการและประธานคณะบริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2558 ธนาคารยังคงเน้น
การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย 
มากขึน้ รวมถงึพฒันาบรกิารดา้นเงนิหยวน  รวมถงึ 
การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต่างๆ โดยจะเน้นด้านการบริการ 
การพัฒนา และการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ อัน
จะส่งผลให้ธนาคารสามารถสร้างความพึงพอใจ 
ย่ิงขึน้ใหก้บัลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 
และมีผลการดำาเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

ในนามของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคณุ
ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ธนาคาร และผูม้อีปุการคณุทกุทา่น 
ที่สนับสนุนให้การดำาเนินงานของธนาคาร 
ประสบความสำาเรจ็ดว้ยดตีลอดมา และขอใหค้ำามัน่
ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน 
ของธนาคารจะยังคงดำาเนินงานอย่างมืออาชีพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการรักษา 
ความแขง็แกรง่ดา้นการเงนิ เพือ่ใหธ้นาคารเตบิโต
ได้อย่างมั่นคง และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่อไป

             ขอขอบคุณ
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As a premium bank in China, the ICBC has provided good financial service for many 
customers around the world. The founding of the ICBC (Thai) has in particular contributed 
to the promotion of economic and trade cooperation between China and Thailand. On 
the occasion of the fifth anniversary of the founding of the ICBC (Thai), I would like  
to extend my warm congratulations and wish the ICBC (Thai) to play a larger role on the bilateral and 
trade cooperation.

Ning Fukui
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  

of the People’s Republic of China 

to the Kingdom of Thailand
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On the auspicious occasion of the 5th anniversary of ICBC (Thai), I would like to 
wish the Bank the best of success and sincerely hope that the Bank will be an organization firmly 
bridging the economies of Thailand and China, nurturing close and ever growing trades between the 
2 countries. Congrutulations.

Zhang Pei Dong 
Embassy of The People’s Republic of China 

in the Kingdomof Thailand, 

Economic and Commercial Counsellor
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 คุณธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

คุณวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

เครือซีพีและธนาคาร ICBC นับว่าเป็นพันธมิตร ตลอดจนมี 
สายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันมาอย่างแนบแน่นยาวนาน  

ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากดั (มหาชน) 
ผมและคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด ขอแสดง
ความยินดีและขออวยพรให้ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีความเจริญ
กา้วหน้า สามารถสรา้งรากฐานทางการเงนิการธนาคารในประเทศไทย
ได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
สืบต่อไป

ผมประทับใจในการบริการของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มาตั้งแต่ 
การเดินทางคาราวานในปี 2012 ได้รับความสะดวกสบายในการ 
ใช้จ่ายเงินผ่านธนาคารที่มีสาขาอยู่มากมายตลอดการเดินทาง  
ทางดา้นธรุกจิกเ็ชน่กนัเพราะธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เปน็ธนาคารใหญ่
ที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนักลงทุนจากจีนมาสู่ไทย ต้องขอบคุณ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่สนับสนุนอมตะมาโดยตลอดครับ
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นายธงชัย ลำ่าซำา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ล๊อกเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

 Mr. Yeap Swee Chuan, 
President & CEO, AAPICO Hitech Plc.

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคาร 
ICBC ที่มีความมั่นคงและมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุม 
ทัว่โลก ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา ตอ้งขอขอบคณุธนาคาร ที่ไดใ้ห ้
การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี และให้บริการด้วยความประทับใจ 

ในโอกาสทีธ่นาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) ครบรอบ 5 ปนีี ้ 
ผมขอแสดงความยินดีที่ธนาคารประสบความสำาเร็จด้วยดี และขอให้
มคีวามกา้วหน้าและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ร่วมเปน็ส่วนหนึง่ของระบบ
การเงินและภาคธุรกิจของประเทศไทยตลอดไป

It is an honor to be a customer to ICBC the largest bank in 
China. Very professional, proactive and friendly to work with.



08 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

คณะกรรมการ  
ธน�ค�ร

01

09

03

06

11

05

08

02 04

10

07



09

01  ดร.เย่ หู  
อายุ 51 ปี
ตำาแหน่ง  
ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • ประธาน
คณะบริหาร   
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD, Economic, Public Finance, Southwestern University 
of Finance and Economics, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน
ก.ค.  2555-ปจัจบุนั ประธานคณะบรหิาร ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคาร 
ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (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 
-

02  ดร.จื้อกัง หลี่  
อายุ 41 ปี
ตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  
• ประธานคณะจัดการ • สมาชิกคณะบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
PhD, Economics, Renmin University, P.R. China 
ประสบการณ์ทำางาน
ก.ค. 2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานคณะจัดการ 
/สมาชกิคณะบรหิาร ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) • 
2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั 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 
-

03  ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์  
อายุ 76 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD, Engineering, Imperial College London, UK
ประสบการณ์ทำางาน 
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2554-ปัจจุบัน 
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัททรู 
คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) • 2542-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) • 
2557-ปจัจบุนั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ• 2547-ปจัจบุนั 
ประธานคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • 2544-2552 
กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) • 
2544-2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ • 2543-2544 ประธานกรรมการ บริษัท
วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย •  2529-2535 อธกิารบด ีสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      
สัดส่วนการถือหุ้น 
-

04  ดร.ประสิทธิ์ ดำ�รงชัย  
อายุ 74 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD, Political Science, University of Oklahoma, USA • 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 388)
ประสบการณ์ทำางาน 
2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน)  •  2549-2550 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี  
(ไทย) จำากัด  (มหาชน) •  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/รองประธาน 
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัททิพยประกันภัย 
จำากัด (มหาชน) • 2547-2554 กรรมการ บริษัททิพยประกันภัย 
จำากดั (มหาชน) • 2548-2551 ประธานกรรมการ บรษิทัวนิโคลท ์
อนิดสัเทรยีล พารค์ จำากดั (มหาชน) • 2548-2549 กรรมการ/
กรรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) • 2547-
2549 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น 
-

05  ดร.โหย่ว เย่   
อายุ 43 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
PhD, Business Administration, Accounting, Renmin 
University P.R. China  
ประสบการณ์ทำางาน
เม.ย.  2556-ปัจจุบัน กรรมการ/สมาชิก คณะบริหาร/รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาและธุรกิจสัมพันธ์จีน 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 
-

06  น�ยกั้วหุย ซง  
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
MA, Economics, Southwestern University of Finance and 
Economics, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน    
2553-ปัจจุบัน กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสนับสนุน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2550-2553 Senior Manager, Industrial and 
Commercial Bank of China Limited • 2546-2550 Head 
of Financial Control & IT, ICBC (London)
สัดส่วนการถือหุ้น 
-
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07  ดร.ลี่ หลัน  
อายุ 51 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD, Economics, Tianjin University of Finance Economics, 
P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน
2554-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
• 2554-ปัจจบุนั 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  
-

08  น�ยเจี้ยนเฟิง เจิ้ง  
อายุ 49 ปี    
ตำาแหน่ง 
กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา  
Master of Finance, The University of York • Master  
of Management Engineering, Tianjin University
ประสบการณ์ทำางาน  
ก.พ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• มิ.ย. 2557-ปัจจุบัน Senior Expert and Accredited  
Non-executive Director of Corporate Strategy and  
Investor Relations Dept., Industrial and Commercial 
Bank of China Limited, H.O. • ก.ย. 2553-มิ.ย. 2557 
Deputy Head of Supervisory Board Office, Industrial and  
Commercial Bank of China Limited, H.O. • ธ.ค. 2548-ก.ย. 
2553 Supervisory Commissioner (rank equals to 
deputy head) of Supervisory Board Office, Industrial and  
Commercial Bank of China Limited, H.O. • ม.ิย. 2546-ธ.ค. 
2548 Division Chief of Office of Supervisors to Industrial 
and Commercial Bank of China, Supervisory Boards of 
the Key State-owned Financial Institutions of the State 
Council (under the charge of China Banking Regulatory 
Commission) • ม.ิย. 2543-ม.ิย. 2546 Deputy Division Chief 
of Office of Supervisors to Agricultural Bank of China, 
Supervisory Boards of the Key State-owned Financial 
Institutions of the State Council (under the charge of 
Central Financial Work Committee)  
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

09  น�ยเปล่งศักดิ์ ประก�ศเภสัช  
อายุ 72 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง • ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำาปาง • วิชาการค้า Ross College (Dublin), Ireland              
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 311)  
ประสบการณ์ทำางาน
2521-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2548-2553 กรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) • 2548-ปัจจุบัน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จำากัด (มหาชน) • 2540-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) • 2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)  
สัดส่วนการถือหุ้น 
หุ้นสามัญ 3,374 หุ้น (ร้อยละ 0.00015)

10  น�งลัดด� ศิริวัฒน�โกศล 
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่ง 
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำางาน 
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร 
ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) •  2554-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) •  2547-2549 เจา้หน้าท่ีบริหาร
สายงานสนิเชือ่/ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานกลยทุธ์
องค์กร ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้น  
-

11  พลตำ�รวจโท วีรพงษ์ ช่ืนภักดี  
อายุ 57 ปี
ตำาแหน่ง    
กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั • ปรญิญาพฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายร้อยตำารวจ • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 52) 
ประสบการณ์ทำางาน
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน)  •  2557-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ 
จำากดั (มหาชน)  •  2557-ปจัจบุนั ผูบ้ญัชาการ ตำารวจภธูรภาค 7 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ • 2556-2557 รองผู้บัญชาการ 
ตำารวจภธูร ภาค 4 สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิ •  2554-ปจัจบุนั 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยฮัว้ ยางพารา จำากดั 
(มหาชน)  •  2554-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัฟสูนิ อตุสาหกรรม 
เหมืองแร่ (ประเทศไทย) จำากัด • 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
สมาคมอุตสาหกรรมไทย • 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 
หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) • 2553-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หนังสือพิมพ์  
ซิน เสียน เยอะ เป้า จำากัด • 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ บรษิทั คันทร ีกรุป๊ ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั  
•  2545-ปจัจบุนั กรรมการ มลูนธิบิณุยะจนิดา เพือ่ข้าราชการ
ตำารวจครอบครัว
สัดส่วนการถือหุ้น  
-
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12 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

01  ดร.จื้อกัง หลี่   
อายุ 41 ปี
ตำาแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานคณะจัดการ • สมาชิก
คณะบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
PhD, Economics, Renmin University, P.R. China 
ประสบการณ์ทำางาน
ก.ค. 2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานคณะจัดการ 
/สมาชิกคณะบรหิาร ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) • 
2556-ปจัจุบนั กรรมการ บริษทัหลักทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั 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   
-

02  ดร.โหย่ว เย่  
อายุ 43 ปี
ตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาและธุรกิจสัมพันธ์จีน 
• สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
PhD, Business Administration, Accounting, Renmin 
University, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน 
เม.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาและธุรกิจสัมพันธ์จีน 
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   
-

03  น�ยกั้วหุย ซง 
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสนับสนุน • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
MA, Economics, Southwestern University of Finance and 
Economics, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน
2553-ปัจจุบัน กรรมการ/สมาชิกคณะบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสนับสนุน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2550-2553 Senior Manager, Industrial and 
Commercial Bank of China Limited • 2546-2550 Head 
of Financial Control & IT, ICBC (London)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

04  น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ  
อายุ 48 ปี
ตำาแหน่ง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารเงินและบริหาร 
ภาพลักษณ์ • สมาชิกคณะบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทำางาน 
ธ.ค. 2555-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • ม.ค. 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มบริหารเงินและบริหารภาพลักษณ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • ก.ย. 2555-ม.ค. 2558 รองกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ กลุ่มบริหารเงินและปฏิบัติการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากดั (มหาชน) •  2553-ก.ย. 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
กลุ่มบริหารเงินและปฏิบัติการสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มสนับสนุน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 
2548-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2548-ปัจจุบัน 
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด • 2550-ปัจจุบัน 
กรรมการ บรษิทั ศรีสำาอางค์ ซพัพลายเออร์ จำากดั  •   2547-ปจัจุบนั 
กรรมการ บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

05  น�งสุรีย์ วิภ�ตกนก  
อายุ 51 ปี
ตำาแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบรรษัทธุรกิจ  
• สมาชิกคณะบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์ทำางาน
ธ.ค. 2555-ปจัจบุนั สมาชกิคณะบรหิาร ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 
จำากดั (มหาชน) •  2550-ปจัจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
• 2549-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบรรษทัธุรกิจ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2547-2549 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด-ธุรกิจขนาดกลาง 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2543-2547  
ผู้อำานวยการฝ่ายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอเชีย จำากัด  (มหาชน)  
• 2549-ส.ค. 2555 กรรมการ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

06  น�ยไชยวัฒน์ ตันชีวะวงศ์  
อายุ 56 ปี
ตำาแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจสาขา  
• สมาชิกคณะบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา     
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน 
ธ.ค. 2555-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2548-2550 ผู้อำานวยการอาวุโส ผู้บริหาร
ฝ่ายธุรกิจสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
• 2543-2548 ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด สายงานธุรกิจ 
SME ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

07  น�งส�วก�ญจน� วงศ์รัตนกุลธน  
อายุ 59 ปี
ตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพ
สินทรัพย์และบัตรเครดิต 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำางาน
ธ.ค. 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา
คุณภาพสินทรัพย์และบัตรเครดิต • 2555-ธ.ค. 2556 ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2550-ก.พ. 2555 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2549-2550  
ผู้อำานวยการอาวุโส สายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2548-2549 ผู้จัดการ
อาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-
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08  น�งอรพินท์ ศรีสังคม  
อายุ 51 ปี
ตำาแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเลขานุการองค์กร
และกฎหมาย
คุณวุฒิทางการศึกษา  
LL.M., Harvard Law School, USA • LL.M. (International 
Banking Law), Boston  University School of Law, USA
ประสบการณ์ทำางาน 
2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการ
องค์กรและกฎหมาย ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• 2548-2550 ผู้อำานวยการอาวุโส สายบริหารงานทั่วไป 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2547-2548 Vice 
President, Legal and Compliance Department บริษัท 
หลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด • 2543-2547 Vice President, 
Capital Markets Legal บริษทัหลักทรพัย ์เอสจ ีสนิเอเซยี จำากดั  
•  2540 - 2543 Consultant บรษิทั ล้ิงคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด • 2531-2540 Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
สากล จำากัด   
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

09  น�ยสม พิศ�ลโสภณ  
อายุ 50 ปี
ตำาแหน่ง 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารสายการเงนิและกลยทุธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon  
University,USA
ประสบการณ์ทำางาน
2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและ
กลยุทธ ์ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย)  จำากดั (มหาชน) •  2550-2551 
ผู้อำานวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคารไอซีบีซ ี
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2549-2550 ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีสซิ่ง 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด • 2551-2552 กรรมการ บริษัท 
หลกัทรพัย ์สินเอเซีย จำากัด • 2547-2548 ผูอ้ำานวยการอาวโุส  
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากและค่าธรรมเนียมธุรกิจลูกค้า
บุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

10  น�งศศิวดี สมบูรณ์ธรรม  
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • MS, 
Information Systems, PACE  University, USA

ประสบการณ์ทำางาน 
ก.ย.  2555-ปจัจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายปฏบิตักิาร 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2551-ก.ย. 2555 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสาขาและพัฒนา
องค์กร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2550-2551 
ผู้อำานวยการอาวุโส สายบริหารสาขาและพัฒนาองค์กร 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2549-2550  
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) •  2546-2549 ผูอ้ำานวยการ ฝา่ยพฒันา
ระบบงาน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

11  น�ยวิสิฐ อัศวล�ยทอง 
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์, Asian Institute of 
Technology
ประสบการณ์ทำางาน
2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2550 
ผู้อำานวยการอาวโุส ฝา่ยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2537-2550 Principal  
Consultant, บริษัท เทมินอส (ประเทศไทย) จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

12  น�ยวสันต์ ม่วงมี  
อายุ 56 ปี    
ตำาแหน่ง     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริหารและควบคุม
ความเส่ียง
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทำางาน
ต.ค. 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
และควบคมุความเสีย่ง ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) 
• 2553-ต.ค. 2556 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายประเมินความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
•  2550-2553 ผู้อำานวยการ ฝ่ายประเมนิความเสีย่งด้านสนิเชือ่ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2548-2550  
ผู้จัดการ ฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ-ธุรกิจรายย่อย
และธุรกิจสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)    
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

13  น�ยหย่งหมิน ถ�ง  
อายุ 41 ปี
ตำาแหน่ง    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบรรษัทธุรกิจ
สัมพันธ์จีน 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
BA, Finance and Banking, Shanxi Institute of Finance 
and Economics, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน
ก.พ. 2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • ม.ค. 2558-ก.พ. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รองผู้บริหารสาย สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน ธนาคาร
ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน)  • ก.พ. 2555-ธ.ค. 2557 ผูช้ว่ย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้บริหารสาย สายธุรกิจสาขา 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (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-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีสซิ่ง 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด     
สัดส่วนการถือหุ้น   
-

14  น�ยณัฐพล สุขุม 
อายุ 43 ปี
ตำาแหน่ง
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่รองผูบ้รหิารสาย สายธรุกจิสาขา
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประสบการณ์ทำางาน  
2557-ปจัจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่รองผูบ้รหิารสาย 
สายธรุกจิสาขา ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) • 2557  
ผู้อำานวยการอาวุโส ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการขนาด
กลาง (ภาคตะวันออก) สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ, 
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) • 2552-2556 ผูอ้ำานวยการฝา่ย 
-ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้า 
ผู้ประกอบการขนาดกลาง สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) • 2550-2551 ผู้ช่วย 
ผู้อำานวยการฝ่าย-รองผู้อำานวยการฝ่าย ผู้บริหารงานบริหาร 
การตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น   
-



14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

 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 ฝ่ายปฏิบัติการกลาง

 5 นางนฤมล เมฆสิงห์วี ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและส่งเสริมเงินฝาก

 6 น.ส.กุลนิดา เชื้อสุวรรณ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดเงินและบริหารการลงทุน

 7 น.ส.สุวิมล อิทธิพุฒิ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศและสถาบันการเงิน

 8 น.ส.อุไร ฉัตรวัฒนานนท ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 9  นายกั่น หวง            ผู้อำานวยการ ฝ่ายเลขานุการองค์กร 

 10 น.ส.เสมอใจ เจริญศรี ผู้อำานวยการ ฝ่ายกำากับการปฏิบัติการ

 11 นายวัชรศิษฎ์ วีรยางกูร ผู้อำานวยการ ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 3

 12 นางรัชชนก วิจิตรเลขการ ผู้อำานวยการ ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 4

 13 น.ส.วันเพ็ญ ยงชยานันทกุล ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขา 1

 14 นายเมธิน เลี่ยวศิริชัย ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขา 2

 15 นายศุภกิจ โอฬาระชิน ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขา 3

 16 นางณริศรา เชาวฤทธิ์ ผู้อำานวยการ ศูนย์ธุรกิจสาทร

 17 นายเวย หวัง ผู้อำานวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคล

 18 น.ส.นัยนา น้อยบรรจง ผู้อำานวยการ ฝ่ายระบบงานและผลิตภัณฑ์

 19 นายปรเมศวร์ ต้นน้ำานิ่ง ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรการ

 20 นายอยณัฎฐ์ ดุษฎีสิมะรัตน์ ผู้อำานวยการ ฝ่ายประเมินหลักประกัน

 21 นางศิรินันท์ กาญจนาคม ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

 22 นายวิจิตร ศรีวิจิตรโชค ผู้อำานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

 23 นายซิง จ่าน ผู้อำานวยการ ฝ่ายธรรมาภิบาลและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 24 นายหลี่โหย่ง จาง ผู้อำานวยการ ฝ่ายประมวลผลสารสนเทศและงบประมาณงานการเงิน

 25 นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี

 26  นายเชวง มหาพรประจักษ์          ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจการค้าต่างประเทศ

 27 นางพรรษมน แสงหิรัญ ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

 28 นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง Portfolio

 29 นายจู้หัว เฉิน ผู้อำานวยการ ฝ่ายกำาหนดและบริหารนโยบายควบคุมความเสี่ยง

  30 นายชัยรัตน์ คงเกรียงไกร ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์

 31 นายหมิง สวี่ ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจจีน

 32 นายเพิ่มศักดิ์ ทนานนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อ
ผู้บริห�ร
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ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 26 

ตุลาคม 2516 ตอ่มาป ี2521 ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและเปิด

ดำาเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 

21 เมษายน 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 

แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of 

China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่

ที่สุดในโลกได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 97.24 ของจำาหน่ายหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมด จากการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ของธนาคาร และได้เปลี่ยนชื่อจากธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน) 

เป็นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่ม ICBC นับแต่นั้นมา ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น 

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ 

วันที่ 19 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86 

ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของธนาคาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

0.16 จากปี 2556 เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอัตรา 2.3735  

หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ใหม ่ในราคาหุน้ละ 8.92 บาท ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไปเมือ่ 

วันที่ 4 กันยายน 2557

การประกอบ 
ธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)   
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)   

ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นนำาของไทยในการให้ 

บริการทางการเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง

ประเทศไทยและจีน การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC จะ

ทำาใหล้กูค้าของธนาคารสามารถเขา้ถงึการใหบ้ริการผา่นเครอืขา่ยของ

กลุม่ ICBC ทีม่กีารเตบิโตอยา่งรวดเร็วในประเทศจนี รวมท้ังมเีครอืขา่ย 

ในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 

กลุ่ม ICBC มีสาขาและจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 17,167 แห่ง 

และมีสำานักงานสาขาในต่างประเทศจำานวน 331 แห่ง ครอบคลุม 40 

ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ 

(Correspondent Banks) จำานวน 1,978 แห่ง ทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี 

(ไทย) จำากัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อ

และให้เช่าแบบลีสซิ่ง และมีบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 23.56 ให้

บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์

ธนาคารมีความภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากฟิทซ์เรทติ้ง 

ที่ ‘AAA(tha)’ สำาหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และ 

‘F1+(tha)’ สำาหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพเป็นปีที่สามติดต่อกัน

ธน�ค�รไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทย่อย
99.99%

บริษัทร่วม
23.56%

ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล
แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

97.86% 2.14%

บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)
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กิจกรรม
เพื่อสังคม

ไอซีบีซี (ไทย)  ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ยึดมั่นและตระหนักถึง
การเปน็องคก์รคณุภาพ ยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิาล และการมสีว่นรว่ม
ตอบแทนคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี  
มีความห่วงใย ใส่ใจร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวม รวมถึงการปลูกฝังจิตอาสาให้กับพนักงานใน 
การทำาประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจธนาคาร ทั้งนี้  
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  
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ในปี 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับ
การพฒันาเยาวชนอยา่งตอ่เนือ่ง ท้ังในดา้นการให้โอกาสทางการศกึษา
และโอกาสในสังคม การแบ่งปันความรู้ และการเสริมสร้างพลานามัย 
ท่ีด ีเพือ่เปน็การพฒันาศกัยภาพทางความคดิ อารมณ ์รวมถงึการสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ในอนาคต  นอกจากนี ้
ธนาคารตระหนักถึงความขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และต้องการมี
สว่นรว่มในการพฒันาชมุชนใหม้คีวามเจรญิ จงึไดม้กีารจัดกจิกรรมใน
รปูแบบตา่งๆ อาทิ การมอบถงันำา้เพือ่กกัเกบ็นำา้ไวใ้ชใ้นยามขาดแคลน 
มอบผ้าห่มให้กับพื้นที่ประสบภัยหนาว มอบเครื่องเวชภัณฑ์ยาให้
กับชุมชน การปรับปรุงสนามเด็กเล่นและห้องสมุดให้กับโรงเรียน 
ในพื้นที่ห่างไกล 
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คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 3 ทา่น โดยมคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 
และนางลดัดา ศริวิฒันาโกศล ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการธนาคารใหท้ำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมการตรวจสอบของธนาคาร โดยมวีาระการดำารง
ตำาแหน่ง 2 ปี

 ในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตหิน้าทีค่วามรับผดิชอบตามขอบเขต อำานาจหนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ตามที่ไดมี้การกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในตลอดท้ังป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจดัประชมุจำานวนทัง้สิน้ 
6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเขา้รว่มประชมุครบถว้นทุกครัง้ ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารรายงานสาระสำาคญัของการปฏบิตัิ
หน้าที่ในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินประจำางวดครึ่งปีและงบการเงินประจำาปีของธนาคาร
และงบการเงินรวม ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมถึงการพิจารณาข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
งบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อจำากัดในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนถึงข้อกังวลใดๆ ที่พบจากการตรวจสอบ

  จากการพจิารณาความเหน็ของผูส้อบบัญชีต่องบการเงนิของธนาคาร ตลอดจนประเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินที่มีระบบการควบคุมที่ดีเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอ
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผลของการพิจารณางบการเงินประจำาปีและการพิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดครึ่งปีตามอำานาจท่ี 
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารนำาเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพือ่รบัรองและรบัทราบตามลำาดบั 
ในการประชุมครั้งถัดไป ในส่วนของประเด็นที่พบจากการตรวจสอบที่ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชี (Management Letter) ได้มีการนำาเสนอ 
ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและรับทราบด้วยเช่นกัน ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีน้ัน ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากข้อจำากัดใดๆ ข้อกังวลของผู้สอบบัญชีนั้นได้มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และได้ 
รับทราบว่าทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

2.  ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของธนาคารและ
บรษิทัย่อย ทัง้ในสว่นของการปฏบัิตกิารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจากการรายงานของฝา่ยตรวจสอบภายในและการรายงานของผูส้อบบญัช ี
ของธนาคาร ทั้งนี้ อาจมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องตามควร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำาเนินการจัดทำาให้มีระบบการควบคุมที่ดีและ
เพยีงพอ ในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารหารอืรว่มกบัผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบงานเกีย่วกบัขบวนการออกผลติภณัฑ์ใหมแ่ละแผนงาน
ในปี 2557 เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการปฏิบัติงานอย่างราบรื่นและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และจากผลการสอบทานสำาหรับปี 
2557 นั้นไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 

รายงาน  
คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการความเส่ียงด้านการทุจริตท่ีริเร่ิมและจัดทำาข้ึนโดยฝ่ายตรวจสอบภายซ่ึงเป็นกรอบแนว
ปฏิบัติของการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการทุจริต เพ่ือนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
ทุจริตโดยรวมท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยได้เร่ิมมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวภายในปี 2014 และจะดำาเนินการต่อ รวมถึงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง
ภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของสายบริหารและควบคุมความเส่ียง

ในส่วนของระบบการตรวจสอบของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี รวมถึงแผนการ 
ตรวจสอบท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข และดำาเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าขอบเขตของการตรวจสอบได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญของธนาคารและ 
ส่วนงานหรือกระบวนการทำางานท่ีมีความเส่ียงสูงตามผลการประเมินความเส่ียง นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติเป็นประจำาทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการในการกำากับดูแลและ 
ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมท้ังมีการจัดให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ 
สนับสนุนให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำากับดูแลท่ีดี

3.		การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารผ่านกระบวนการตรวจสอบของธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีการพิจารณารับทราบการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารผ่าน
การรายงานของฝ่ายกำากับการปฏิบัติการเป็นประจำาสมำา่เสมอ

ในส่วนของการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2557 จากผลของการกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการตรวจสอบท่ีมี 
การดำาเนินการตลอดท้ังปี ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากับดูแลธนาคาร หรือ
ประเด็นท่ีมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการจัดให้มีระบบการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ี
เพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

4.		ผู้สอบบัญชี	

อ้างถึงแนวนโยบายของธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) บริษัทแม่ของธนาคารท่ีกำาหนดแนวทางให้
บริษัทย่อยทุกแห่งใช้บริการการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ท้ังน้ี เพ่ืออำานวยความสะดวกในกระบวนการสอบบัญชีของท้ังกลุ่ม ต้ังแต่
ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ได้รับการแนะนำาจาก ICBC ให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ถึงแม้ว่า
กระบวนการในการคัดเลือกสังกัดของผู้สอบบัญชีจัดดำาเนินการตามการแนะนำาของ ICBC แต่ในกระบวนการพิจารณาของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังคงไว้ ซ่ึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีตามปกติเช่นเดิม 
 

ผลของการพิจารณาท่ีดำาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอขอแต่งต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด มาเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารและบริษัทย่อยสำาหรับปี 2558 พร้อมอัตราค่าตอบแทนท่ีมีการเจรจาต่อรอง โดยบริษัทแม่ของธนาคารจักมีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือพิจารณาและนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่าง 
ตรงไปตรงมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของตนเองเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการธนาคารและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กำาหนดไว้
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รายงาน		
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลปี 2557

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็น 
ผู้บริหารจำานวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของธนาคาร โดยทำาหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร พจิารณาคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่วให้เหมาะสมกบัหนา้ที่
และความรับผิดชอบ  รวมถึงดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำาคัญ ดังนี้
• พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำาหนดของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เพือ่ดำารงตำาแหนง่เป็นผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัใหญก่รรมการและกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนดออกตามวาระ
ให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว
แต่กรณี

•   พิจารณาทบทวนการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพ่ือให้กรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเต็มที่ และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

•  พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขนโยบายธรรมาภิบาลของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนประจำาปี 
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

•  พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ 

•  พิจารณาเห็นชอบนโยบายปราบปรามคอรัปชั่นของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ
•  พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
•  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายโบนัสของประธานคณะบริหารเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
•  พิจารณารับทราบผลการประเมินการทำางานของกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556
•  พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลปี 2556
• พิจารณาเห็นชอบการต่ออายุการทำางานของผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ท่ีจะเกษียณอายุ เสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อนุมัติ
•   พจิารณารบัทราบขอ้ร้องเรียนของธนาคารและใหข้้อเสนอแนะเกีย่วกบักรณขีอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วเพือ่ให้ทุกฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้งไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเป็นธรรม และเสนอคณะกรรมการพิจารณา  
•   พิจารณารับทราบผลการประเมินการทำางานของคณะกรรมการธนาคารในปี 2556

ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงจำาเป็นต้องมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบการเงิน และกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้ และโปร่งใส ด้วยเหตุผลนี้ คณะกรรมการ
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล จงึปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลอยา่งเครง่ครดั ไม่ใชเ่พยีงเพือ่การสรา้งและรกัษา ความนา่เชือ่ถอืและชือ่
เสียงของธนาคารเท่านั้น แต่เพื่อความยั่งยืนทางศรษฐกิจของประเทศด้วย

ดร.ประสิทธิ์ ดำ�รงชัย
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล
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การวิเคราะห์	
ผลการดำาเนินงานและ
ฐานะการเงิน  
ผลการดำาเนินงาน

ธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2557 สินทรัพย์รวมมีจำานวน 194,887 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จำานวน 18,173 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 10 โดยเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีมีการขยายตัวจาก  137,943 ล้านบาท เป็น  146,875  ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2556 จำานวน  8,932  ล้านบาท หรือร้อยละ 6    

หน้ีสินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2557 มีจำานวน 171,499 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จำานวน 10,969 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 7 สาเหตุหลักเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืมจำานวน  11,243 ล้านบาท หรือร้อยละ  7

  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2557 มีจำานวน 23,388 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จำานวน 7,204 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 45 ส่วนใหญ่เป็นผลจากในปี 2557 มีการเพ่ิมทุนจำานวน 5,945 ล้านบาท ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรหลังภาษีในปี 2557 จำานวน  
1,189 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 10.36 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนจาก 10.18 บาท 
ต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2556 

ร�ยก�รท่ีสำ�คัญในงบดุล
    

 31 ธ.ค. 57

   

 31 ธ.ค. 56
เปล่ียนแปลง

(รอยละ)

สินทรัพย์รวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม

194,887

146,875

168,181

176,714 

137,943 

156,938 

 10%

    6%

      7%

(หน่วย : ล้านบาท)
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ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรหลังภาษี 1,189  ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จำานวน 175 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 และมีกำาไรก่อนภาษี 
1,486 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จำานวน  226 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีรายการสำาคัญ ดังน้ี 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำานวน 4,118 ล้านบาท ตำ่ากว่าปี 2556 จำานวน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2557 ม ี
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตำ่ากว่าปี 2556 และมีรายการพิเศษในปี 2556 ที่ได้รับรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ได้ตัดหนี้สูญไปแล้ว

 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำานวน 991 ล้านบาท ตำ่ากว่าปี 2556 จำานวน 96 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้

ค่าธรรมเนียมจากการขายประกันชีวิตและประกันภัยให้กับลูกค้าเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์เนื่องจากภาวะถดถอยของธุรกิจลิสซิ่ง  

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายลดลงจำานวน 91 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 และรายได้จากหนี้สูญรับคืนลดลงจำานวน 81 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 32 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจซบเซา

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ มีจำานวน 2,757 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จำานวน 648 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 ค่าใช้จ่ายนี้ได้รวม
รายการขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและกลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท. ถ้าไม่รวมรายการ 
ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ ปี 2557 สูงกว่าปี 2556 จำานวน 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 3

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ สำารองหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่ามีจำานวน 866 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำานวน 999 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 54 

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.66 บาท สูงกว่าปี 2556 จำานวน 0.02 บาท หรือ ร้อยละ 3 

งบกำ�ไรข�ดทุน 2557 2556 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

4,118

991

4,147

1,087 

(1)%

(9)%

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิและร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น

5,109

(2,757)

5,234 

(2,109)

(2)%

(31)%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

2,352

(866)

3,125 

(1,865)

(25)%

54%

กำ�ไรก่อนภ�ษี

ภาษีเงินได้

1,486

(297)

1,260 

(246)

18%

(21)%

กำ�ไรหลังภ�ษี 1,189 1,014 17%

(หน่วย : ล้านบาท)
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(หน่วย : ร้อยละ)

(หน่วย : ร้อยละ)

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ (%) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1.59 1.91

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 0.93 1.18

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง                                                                                    17.60 12.61

เงินกองทุน 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

เงินกองทุนชั้นที่ 1 21,543 14,519

เงินกองทุนชั้นที่ 2 1,409 1,247

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 22,952 15,766 

เงินกองทุน

อัตราส่วนการดำารงเงินกองทุน 16.52% 11.62%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 1.08% 0.99%

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.60% 12.61%

(หน่วย : ล้านบาท)

คุณภาพสินทรัพย์

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารที่ร้อยละ 1.59 ลดลง 
จากร้อยละ 1.91 ณ สิ้นปี 2556 เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 0.93 ลดลงจากสิ้นปี 2556 ที่มีสัดส่วน
ร้อยละ 1.18

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2557 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยมเีงนิกองทุนท้ังสิน้ 22,952 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 จำานวน 21,543 ลา้นบาท และ 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 จำานวน 1,409 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 17.60 
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เสนอผู้ถือหุ้นธน�ค�รไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

 ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของ

เฉพาะธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบ

ดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

ธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะ

ธน�ค�ร

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ 

ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะธนาคารทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ขา้พเจ้าเปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนด

ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏบิตังิานตรวจสอบ เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงขอ้มลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

(พรรณทิพย์  กุลสันติธำ�รงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน 

การสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึ 

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง 

ตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและ

เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

คว�มเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นน้ี 

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร 

ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และของเฉพาะธนาคาร

ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะธนาคาร และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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สินทรัพย์

เงินสด    364,389   403,646  363,487  402,877 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7  12,027,094  7,453,544  11,818,191  7,144,502 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8  339,729  402,466  339,729  402,466 

เงินลงทุนสุทธิ 9  35,474,259  30,832,130  35,474,259  30,832,130 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 10, 11  517,433  463,197  4,554,874  4,554,874 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   12    

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  153,399,539   146,114,549   105,043,854  105,172,664 

 ดอกเบี้ยค้างรับ   232,138   206,896  233,004  218,880 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ   153,631,677  146,321,445   105,276,858  105,391,544 

 หัก รายได้รอตัดบัญชี  (6,524,675)  (8,171,356)  (1,497) -   

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15  (3,462,588)  (3,397,761)  (2,469,075) (2,423,467)

	 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 16  (20,605)  (19,461) (20,605) (19,461)

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   143,623,809  134,732,867   102,785,681  102,948,616 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 17  952,305   987,883  812,406  869,984 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 18  157,311   179,926   110,801  113,329 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 19  56,257   72,426   48,110  62,465 

สิทธิการเช่าสุทธิ   165,073   175,758   165,073  175,758 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 20  647,296   359,660   233,776  66,173 

รายได้ค้างรับสุทธิ   361,684   312,610   357,050  299,337 

ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของตราสารอนุพันธ์   24,396  135,287   24,396  135,287 

ลูกหนี้อื่นสุทธิ   145,967  171,903   83,714  92,413 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 21  29,591  30,763   18,449  18,471 

รวมสินทรัพย์   194,886,593  176,714,066   157,189,996  148,118,682 

หมายเหตุ

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร 

        31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 

     2557   2556 2557  2556

     (พันบาท)	

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(น�ยจื้อกัง หลี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(น�ยกั้วหุย ซง)
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หนี้สินและส่วนของเจ้�ของ   

หนี้สิน         

เงินรับฝาก 23 90,028,525  83,734,809  90,028,586  83,734,983 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 24 40,423,896  44,785,767   40,423,896  42,585,767 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  6,053  15,458  6,053  15,458 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8  530,672   1,131,227   530,672  1,131,227 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 25  37,728,517   28,417,377   992,890  3,250,820 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26  159,611   133,347   121,079  103,145 

ประมาณการหนี้สินอื่น 27  23,700   132,450   23,700  132,450 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  991,169   685,900  802,090  536,615 

หนี้สินอื่น 28  1,606,242  1,493,432   1,163,943  817,044 

รวมหนี้สิน  171,498,385   160,529,767   134,092,909  132,307,509 

ส่วนของเจ้�ของ       

ทุนเรือนหุ้น 29      

 ทุนจดทะเบียน       

  หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 451,081 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท  4,023   4,023   4,023  4,023 

  หุ้นสามัญ 2,260,089,475 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท      

  (2556: หุ้นสามัญ 1,590,001,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท) 20,159,998  14,182,817  20,159,998  14,182,817 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว       

  หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 451,081 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท 4,023  4,023  4,023  4,023 

  หุ้นสามัญ 2,256,510,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท       

  (2556: หุ้นสามัญ 1,590,001,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท) 20,128,071  14,182,817  20,128,071  14,182,817 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 9.3, 30, 31  267,831  198,651  267,831  198,651 

กำาไรสะสม       

 จัดสรรแล้ว       

ทุนสำารองตามกฏหมาย 30 300,000  200,000  300,000  200,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร    2,688,283  1,598,808   2,397,162  1,225,682 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธน�ค�ร   23,388,208  16,184,299   23,097,087  15,811,173 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -     -     -    -   

รวมส่วนของเจ้�ของ   23,388,208   16,184,299  23,097,087  15,811,173 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้�ของ   194,886,593   176,714,066   157,189,996  148,118,682 

Note

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร 

        31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 

     2557   2556 2557  2556

     (พันบาท)	

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยงบแสดงฐานะการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้ดอกเบี้ย 36 8,799,077  7,939,081  5,728,323  5,533,283 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 37 4,681,026  3,792,125  3,450,761  3,089,854 

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   4,118,051   4,146,956   2,277,562  2,443,429 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  306,433   410,325   106,974  84,557 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   16,806   13,505   16,806  13,505 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 38  289,627   396,820   90,168  71,052 

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ 39 58,570   73,494   58,581  73,612 

(ขาดทุน) กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 40  (265)  3,829   (265) 3,829 

ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม 11  57,705   91,558   -    -   

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินรอการขาย       

 และสินทรัพย์อื่น   67,834   158,473   62,750  148,388 

หนี้สูญรับคืน  171,585  252,965   58,597  176,088 

รายได้เงินปันผล   9,718   7,945   13,187  24,454 

กำาไรจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ 12.7  235,496   -     235,496  -   

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ   100,446   102,177   11,179  29,471 

 รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น   5,108,767  5,234,217   2,807,255  2,970,323 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ       

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   1,067,766   1,027,237   702,874  653,015 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 41 18,336  16,487  18,335  16,337 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์   191,892   180,856   119,475  116,494 

 ค่าภาษีอากร  155,785  193,792  144,503  163,042 

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  19,204  20,696  15,006  16,864 

 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการ

  บริหารสินทรัพย์ของ บสท. 27  -    (176,591)  -    (176,591)

 ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)  924,139  510,153  2,486  (93,522)

 อื่นๆ    380,084  336,154   138,878  136,234 

 รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ   2,757,206   2,108,784   1,141,557  831,873 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 42  865,775   1,865,477   69,786  810,873 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้   1,485,786   1,259,956  1,595,912  1,327,577 

ภาษีเงินได้ 43  296,311   246,002   324,432  269,295 

กำ�ไรสำ�หรับปี   1,189,475   1,013,954   1,271,480  1,058,282

หมายเหตุ

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

     2557  2556  2557  2556

     (พันบาท)	

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 43      

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน   86,475   (111,582) 86,475  (111,582)

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (17,295)  22,317   (17,295) 22,317 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจ�กภ�ษี  69,180  (89,265) 69,180  (89,265)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  1,258,655   924,689  1,340,660  969,017  

 

การแบ่งปันกำาไร       

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร   1,189,475  1,013,954   1,271,480  1,058,282 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -    -     -    -   

กำ�ไรสำ�หรับปี  1,189,475   1,013,954  1,271,480  1,058,282 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร  1,258,655   924,689   1,340,660  969,017 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -    -     -    -   

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  1,258,655   924,689   1,340,660  969,017 

กำาไรต่อหุ้นของธนาคาร       

 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บาท) 44  0.66   0.64   0.70  0.67

หมายเหตุ

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

     2557  2556 2557 2556

     (พันบาท)	

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(น�ยจื้อกัง หลี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(น�ยกั้วหุย ซง)
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น        

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  1,485,786  1,259,956  1,595,912 1,327,577 
รายการปรับปรุง	 	 	 	 	 	 	

  ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี   85,449   83,982  55,977  59,061 
  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า   865,775   1,865,477   69,786  810,873 
  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร   44   520   23   -   
  กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย    (67,898)  (157,815) (62,750) (147,191)
  ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)   924,116   510,153   2,463  (93,522)
  กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน   265   (3,829)  265  (3,829)
  กำาไรจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ   (235,496)  -    (235,496) -   
  เงินสดรับจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ   330,000   -     330,000  -   
  กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์   43  (1,178)  -    (1,197)
  รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ   (58,570)  (73,494)  (58,581) (73,612)
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   26,788   17,054   17,933  9,836 
  ประมาณการหนี้สินอื่น   1,133   3,750   1,133  3,750 
  กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท.  -     (176,591)  -    (176,591)
  รายได้อื่นจากการปรับมูลค่าลูกหนี้อื่น   (1,074)  (2,121)  (1,074) (2,121)
  ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมตัดบัญชี   -     11,606   -    728 
  ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม    (57,705)  (91,558)  -    -   
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   (4,118,051) (4,146,956)  (2,277,562) (2,443,429)
  รายได้เงินปันผล   (9,718)  (7,945)  (13,187) (24,454)
  เงินสดรับดอกเบี้ย   7,758,474   7,194,025   4,699,883  4,794,690 
  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย   (3,318,747) (2,737,026)  (3,102,284) (2,763,433)
  เงินสดรับเงินปันผล   9,718   7,945   9,718  7,945 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (463,863)  (203,614)  (323,687) (57,685)
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์       

    และหนี้สินดำ�เนินง�น   3,156,469   3,352,341   708,472  1,227,396 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง       

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   (4,581,746)  (1,342,124)  (4,681,881) (1,201,074)
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์   580,747   560,999   580,747  560,999 
  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้   (9,815,265)  (32,068,990)  23,485  (11,726,781)
  ทรัพย์สินรอการขาย   (818,608)  (228,155)  119,897  379,787 
  ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของตราสารอนุพันธ์   110,891   (134,708)  110,891  (134,708)
  รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ   8,639   -     -    -   
  ลูกหนี้อื่น   27,009   143,765   9,773  74,896 
  สินทรัพย์อื่น   10,880   (24,576)  15,286  (29,848)

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

     2557 2556 2557 2556

     (พันบาท)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยงบกระแสเงินสด 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยงบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น       

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)       

  เงินรับฝาก   6,293,717   16,529,694   6,293,604  16,526,921 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   (4,361,871)  8,595,739   (2,161,871) 8,895,739 
  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   (9,405)  1,923   (9,405) 1,923 
  หนี้สินตราสารอนุพันธ์   (1,059,995) 234,424   (1,059,984) 234,542 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   24,978   (32,723)  11,005  20,542 
  หนี้สินอื่น   (182,668)  (172,787)  8,371  (36,602)
   เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น   (10,616,228)  (4,585,178)  (31,610) 14,793,732 

          
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน        

  รับดอกเบี้ย   937,740   602,176   937,740  602,176 
  รับเงินปันผล   3,469   16,510   3,469  16,510 
  เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น   (4,556,873)  (15,087,411)  (4,556,873) (15,087,411)
  เงินลงทุนในลูกหนี้   296   (7,112)  648  (7,112)
  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -     -     -    (500,000)
  ซื้ออุปกรณ์   (32,501)  (77,893)  (26,955) (32,227)
  ขายอุปกรณ์   -     1,312   -    1,196 
  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (3,324) (16,570)  (1,296) (14,556)
   เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (3,651,193)  (14,568,988)  (3,643,267) (15,021,424)

          
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน       

  จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   (1,006,937)  (895,290)  (51,818) (258,787)
  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   66,717,390   25,018,709   5,241,051  5,453,021 
  เงินสดจ่ายชำาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   (57,425,160)  (4,928,305)  (7,499,000) (4,928,305)
  จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   (2,383)  (6,147)  -    (3,320)
  เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ   5,945,254   -     5,945,254  -   
   เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมจัดห�เงิน   14,228,164   19,188,967   3,635,487  262,609 

          
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ   (39,257) 34,801   (39,390) 34,917 

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม   403,646   368,845   402,877  367,960 
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม   364,389   403,646   363,487  402,877 

          

       งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

     2557 2556 2557 2556

     (พันบาท)
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

6 การดำารงเงินกองทุน

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

8 ตราสารอนุพันธ์

9 เงินลงทุนสุทธิ

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

12 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

13 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

14 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

15 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

16 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

17 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

22 สินทรัพย์จัดชั้น

23 เงินรับฝาก

24 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

25 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

27 ประมาณการหนี้สินอื่น

28 หนี้สินอื่น

29 ทุนเรือนหุ้น

30 สำารอง

31 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

33 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

34 สัญญาเช่าระยะยาว

35 ส่วนงานดำาเนินงาน

36 รายได้ดอกเบี้ย

37 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

38 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

39 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

40 (ขาดทุน) กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

41 ค่าตอบแทนกรรมการ

42 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

43 ภาษีเงินได้

44 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

หมายเหตุ	
ประกอบงบการเงิน
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 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

1	 ข้อมูลทั่วไป

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 622  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยถือหุ้นในธนาคารคิดเป็นร้อยละ  97.86 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วของธนาคาร 

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ซึ่งให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายสาขา 

 รายละเอียดของบริษัทย่อยของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 33

2	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ก�รถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

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

การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารและ 

บริษัทย่อย และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้  

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบันที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

หมายเหตุ	
ประกอบงบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 

 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้นมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำาคัญต่องบการเงิน

(ข) เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำาคัญในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

 -  ตราสารอนุพันธ์ซึ่งถือไว้เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

 -  สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

 -  เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

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

 งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหนว่ยเงินตราเปน็เงินบาทซึง่เปน็สกุลเงนิที่ใชใ้นการดำาเนินงานของธนาคารและบริษทัย่อย ขอ้มลูทางการเงิน

ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) ก�รประม�ณก�รและใช้วิจ�รณญ�ณ

 ในการจัดทำางบการเงินนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ ประมาณการ และข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกใน

งวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำาคัญต่อการรับรู้ 

จำานวนเงินในงบการเงิน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ธ) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ตราสารอนุพันธ์

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และ 32 ประมาณการหนี้สินอื่นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

3	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “ธนาคารและบริษัทย่อย”) และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

	 บริษัทย่อย

 บรษิทัยอ่ยเปน็กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของธนาคาร การควบคมุเกดิขึน้เมือ่ธนาคารมอีำานาจควบคมุทางตรงหรอืทางอ้อมในการกำาหนด 

นโยบายทางการเงนิและการดำาเนนิงานของบรษิทันัน้ เพือ่ไดม้าซึง่ประโยชนจ์ากกจิกรรมของบรษิทัยอ่ย งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดร้วมอยู่ใน

งบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง     

 นโยบายการบญัชขีองบริษทัยอ่ยไดถ้กูเปลีย่นตามความจำาเปน็เพือ่ใหเ้ปน็นโยบายเดยีวกนักบัของธนาคาร ยกเวน้การคดิคา่เสือ่มราคาของ

ยานพาหนะของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยใช้วิธีผลรวมจำานวนปี อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะที่แตก

ต่างกันไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมในภาพรวมอย่างมีนัยสำาคัญ 

 ผลขาดทนุในบรษิทัยอ่ยจะตอ้งถกูปนัสว่นไปยงัสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีำานาจควบคมุ แมว้า่การปนัสว่นดงักลา่วจะทำาใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีำานาจ

ควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

	 การสูญเสียอำานาจควบคุม	

 เมื่อมีการสูญเสียอำานาจควบคุม ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้

ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอำานาจควบคุม และจัดประเภท

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่ 
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	 บริษัทร่วม		

 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงนิและการดำาเนนิงานแตไ่มถ่งึระดบัทีจ่ะควบคมุนโยบายดงักลา่ว  การมอีทิธพิลอยา่งมนียัสำาคญัถกูสนันษิฐานวา่มอียูเ่มือ่ธนาคารและ

บริษัทย่อยมีอำานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการ

เริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทำารายการดังกล่าว 

 งบการเงนิรวมไดร้วมสว่นแบ่งในกำาไรหรือขาดทนุของธนาคารและบรษิทัยอ่ย และกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัทีถ่กูลงทุน ภายหลงั

จากการปรบัปรงุนโยบายการบญัชีใหเ้ปน็นโยบายเดยีวกนักบัของธนาคารและบรษิทัยอ่ย นบัจากวนัทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัสำาคญั จนถงึวนัทีก่าร

มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีธนาคารและบริษัทย่อยได้รับมีจำานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน

นั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของธนาคารและบริษัทย่อยจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี

ที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน 

	 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลอืและรายการของกจิการภายในกลุม่และรายไดแ้ละรายจา่ยท่ียงัไมร่บัรูท่ี้เกดิขึน้จากรายการของกจิการภายในกลุม่ไดถ้กูตดัออก 

ในการจัดทำางบการเงินรวม กำาไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่ธนาคารและ 

บรษิทัยอ่ยมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีถ่กูลงทนุนัน้ ขาดทนุท่ียงัไมเ่กดิขึน้จรงิถกูตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักำาไรท่ียงัไมเ่กดิขึน้จรงิ แตเ่ทา่ทีเ่มือ่

ไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น   

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนเป็นเงินลงทุนใน 

บรษิทัย่อย เนือ่งจากธนาคารไมม่อีำานาจควบคมุในการกำาหนดนโยบายการเงนิและการดำาเนนิงานของกองทนุรวมดงักลา่ว รวมถงึกรณทีีธ่นาคาร

และบริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทำาให้ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือ 

ร้อยละ 20 ของทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมตามลำาดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และจะจัดประเภทเงินลงทุน

ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

(ข) ร�ยได้

 ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

 ดอกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาของเงนิใหส้นิเชือ่โดยคำานวณจากยอดเงนิตน้ทีค่งคา้ง ธนาคารและ

บรษิทัยอ่ยจะหยดุรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑค์งคา้งสำาหรบัเงนิใหส้นิเชือ่ทีผ่ดินดัชำาระเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้เกนิกำาหนดสามเดอืนนบัจาก 

วันครบกำาหนดชำาระ และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับท่ีได้บันทึกเป็นรายได้แล้วน้ันออกจากบัญชี สำาหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ 

หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำาระหนี้ที่ค้างเกินกำาหนดดังกล่าวแล้วทั้งหมด
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 ธนาคารรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียสำาหรับลกูหนีภ้ายหลงัการปรับโครงสรา้งหนี้ใหมต่ามเกณฑค์งคา้งเชน่เดยีวกบัเงนิให้สนิเชือ่ท่ีกลา่วขา้งตน้ โดย

องิจากอัตราดอกเบีย้ทีล่กูหนีต้อ้งจา่ยชำาระตามสญัญา (ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้ตัง้พกัท่ีคดิกบัลกูหนีแ้ตก่ำาหนดให้จา่ยชำาระในอนาคต) ยกเวน้หนีต้าม

สญัญาปรบัโครงสรา้งหนีท้ีอ่ยูร่ะหว่างการตดิตามผลการปฏบัิตติามเงือ่นไขการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่ซึง่จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑเ์งนิสด

จนกวา่ลกูหนีจ้ะปฏบิติัตามเงือ่นไขการปรับโครงสร้างหน้ีตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สามเดอืนหรอืสามงวดการชำาระเงนิแลว้แตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่

 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะตั้งพักไว้และตัดจำาหน่ายเป็น 

รายได้เฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น

	 รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

 บรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิตามระยะเวลาของสญัญาเชา่ซือ้และ

สญัญาเชา่การเงนิ บรษิทัยอ่ยจะหยดุรับรูร้ายไดเ้มือ่ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิผดินดัและคา้งชำาระคา่งวดเกนิกวา่สามเดอืน

ขึน้ไปนับจากวันครบกำาหนดชำาระตามสัญญา และจะยกเลิกรายการรายได้ค้างรับที่ได้บนัทกึเปน็รายได้แล้วนั้นออกจากบญัชี สำาหรับการบนัทกึ

รายได้รับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำาระหนี้ที่ค้างเกินกำาหนดดังกล่าวแล้วทั้งหมด

	 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

 ดอกเบีย้จากเงินลงทนุถอืเป็นรายไดต้ามวิธอีตัราดอกเบ้ียทีแ่ท้จรงิ สว่นเงนิปนัผลจากเงนิลงทุนจะถอืเปน็รายไดเ้มือ่สทิธิในการรบัเงนิปนัผล

เกิดขึ้น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

 กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ครบกำาหนดชำาระ

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

 กำาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ครบกำาหนดชำาระ

	 ค่าธรรมเนียมและบริการ

 ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน
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(ค) ค่�ใช้จ่�ย

	 ดอกเบี้ยจ่าย

 ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

	 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน

 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตาม

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

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

 ธนาคารมีการทำาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทำาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมีการกำาหนดวันเวลา 

และราคาทีแ่นน่อนในอนาคต จำานวนเงนิทีจ่า่ยสำาหรับหลกัทรพัยซ์ือ้โดยมสีญัญาขายคนืในอนาคตแสดงเปน็สว่นหนึง่ของบญัช ี“รายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ในขณะท่ี 

หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านหนี้สินในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยจำานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน 

 ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายแล้วแต่กรณี

(จ) ตร�ส�รอนุพันธ์

 

 ธนาคารเขา้ทำารายการเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธเ์พือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ และเพือ่บรหิารความเสีย่ง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเอง โดยธนาคารวัดมูลค่ารายการตราสารอนุพันธ์โดยแยกตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 ประเภทเพื่อค้า	(Trading	Book)

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารวัดมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจาก

การวัดมูลค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน
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 มลูค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศใชอ้ตัราแลกเปลีย่นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานสำาหรบั

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาดังกล่าว

	 ประเภทที่มิใช่เพื่อค้า	(Banking	Book)

 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารวัดมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างดังต่อไปนี้

 (ก) ส่วนที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรหรือขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน ส่วนเกินหรือ

ส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจาก

การดำาเนินงานด้วยเช่นกัน

 (ข) ส่วนที่เป็นการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีถูกป้องกันความเสี่ยง คือ 

รับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

 ทั้งนี้การวัดมูลค่าดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฉ) เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะธนาคารบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิรีาคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี สว่นการ

บนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัรว่มในงบการเงนิรวมใชวิ้ธสีว่นไดเ้สยี ซึง่การบนัทึกตามวธิสีว่นไดเ้สยีนีเ้งนิลงทุนจะถกูบนัทึกครัง้แรกในราคาทนุ

ที่ซื้อมา และจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ

 ในกรณทีีธ่นาคารไดหุ้น้มาจากการปรับโครงสร้างหน้ีถงึแมว้า่การไดม้าดงักลา่วจะทำาใหธ้นาคารถอืหุน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 50 หรอือตัรารอ้ย

ละ 20 ของทุนชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามลำาดับ เนื่องจาก

ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและจะจัดประเภท เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

 ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกำาหนด เงินลงทุนที่ถือ

จนครบกำาหนดแสดงในราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากับราคาไถ่ถอนของ

ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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 ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำาหนด  

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่า และผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ ส่วนผลขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่และผลตา่งจากการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของรายการทีเ่ปน็ตวัเงนิรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ เมือ่มกีารตดัจำาหนา่ยเงนิลงทนุ 

จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าในกำาไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะ

ต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

	 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์	

 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มูลค่ายุติธรรมคำานวณจากสูตรท่ีกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ในกรณีที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับหรือสามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่องใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

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 ผลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิสทุธท่ีิไดร้บัและมลูคา่ตามบญัช ีและรวมถงึกำาไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัย ์

ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

 ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนท่ีจำาหน่ายไปและเงินลงทุน 

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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 ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

 ในกรณีทีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเปน็อกีประเภทหนึง่ ธนาคารจะปรบัมลูคา่ของเงนิลงทุนดงักลา่วใหมโ่ดยใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในกำาไรหรือ

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่

มีการโอนเปลี่ยน

 ธนาคารพิจารณาว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปด้อยค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี 

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 และลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารได้กันสำารองในอัตราร้อยละ 100 ของ

สว่นขาดของมลูหนีค้งคา้งตามบญัชกีบัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลกูหนีห้รอืมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่

จะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันโดยใช้อัตราคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย

 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อ้างอิงจากจำานวนเดือนค้างชำาระและใช้

อัตราการตั้งสำารองตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษกันสำารองในอัตราร้อยละ 

1 และ 2 ตามลำาดับของยอดลูกหนี้ที่ค้างชำาระสุทธิหลังหักมูลค่าหลักประกันที่คำานวณขึ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพกันสำารองในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนขาดของ มูลหนี้คงค้างชำาระสุทธิกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

จากการจำาหน่ายหลักประกันซึ่งคำานวณตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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 นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารมีนโยบายการกันสำารองเพิ่มเติมในส่วนของหนี้จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษทั้งในส่วนของธนาคารและ 

บริษัทย่อย โดยกันสำารองในอัตราที่สูงกว่าอัตราร้อยละขั้นต่ำาที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราท่ีพิจารณา

จากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ดังกล่าวจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต และอัตราส่วนสูญเสียหากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้นั้นคืนได้

ทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับปรุงด้วยจำานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้โดยพิจารณาลูกหนี้เป็นรายกรณีไป จาก

การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประวัติการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกัน และ

สภาวะเศรษฐกิจแวดล้อม

 ธนาคารตัดจำาหน่ายหนี้สูญตามเกณฑ์ ธปท. และตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะบริหารของธนาคาร ท้ังน้ี บันทึกโดยการโอนกลับรายการ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในขณะเดียวกันบันทึก ตัดหนี้สูญโดยรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน ส่วนหนี้สูญได้รับคืน ธนาคารบันทึกรับรู้เป็นรายได้ ในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งสำารองระหว่างปีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

 (ฌ)  ก�รปรับโครงสร้�งหนี้ที่มีปัญห�

 ธนาคารบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการรับโอนทรัพย์ชำาระหนี้และ/หรือแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์และ/

หรือเงินลงทุนที่ได้รับโอน เพื่อชำาระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอด

เงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ 

ส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน โดยคำานึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เดิมด้วย

 ในกรณทีีเ่ปน็การปรับโครงสร้างหน้ีทีม่ปัีญหาโดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชำาระหนี้ให้แกล่กูหนี ้ธนาคารจะบนัทึกสว่นสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จาก

การคำานวณมูลคา่ยตุธิรรมของลกูหน้ีหลงัปรับโครงสรา้งหนี้โดยการคำานวณมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดท่ีคาดวา่จะไดร้บัตามเงือ่นไขใหม ่โดย

ใชอั้ตราดอกเบีย้ขัน้ต่ำาสำาหรับเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูคา้รายใหญข่องธนาคารในการคดิลด สว่นของมลูคา่ยตุธิรรมของหนีท้ีค่ำานวณไดท่ี้ต่ำากวา่ราคา

ตามบญัชเีดมิจะบันทกึเป็นคา่เผือ่การปรับมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยท้ังจำานวนในกำาไรหรอืขาดทุนจากการดำาเนนิงาน 

ในงวดทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหนี ้คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ดงักลา่วจะทยอยตดับญัชรีบัรูเ้ปน็รายไดใ้นกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงานตามระยะ

เวลาที่เหลือตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ 

ได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาซ่ึงเกิดจากการลดเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน
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(ญ) ทรัพย์สินรอก�รข�ย

 ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้รับมาหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอ้างอิงจาก

ราคาประเมินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

 กำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่ายทรัพยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน เมือ่มกีารโอน 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน 

 ฝา่ยบรหิารไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกบัการใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ 

จากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจำาหน่ายได้  

และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 

(ฎ) ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

	 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ 

 

 ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญ 

แยกต่างหากจากกัน

 

	 สินทรัพย์ที่เช่า

 การเชา่สนิทรพัย์ซึง่ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสีย่งและผลตอบแทนสว่นใหญจ่ากการครอบครองทรพัยส์นิท่ีเชา่นัน้ๆ ให้จดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงนิขัน้ต่ำาทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่า ณ วันทีท่ำาสญัญาเช่าแลว้แตจ่ำานวนใดจะต่ำากวา่ หกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

ค่าเช่าที่ชำาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทำาให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่

สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ตน้ทนุในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ปน็สว่นหนึง่ของมลูคา่ตามบญัชขีองรายการอาคารและอปุกรณถ์า้มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้ง 

แน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง 

นา่เชือ่ถอื ชิน้สว่นทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจำาหน่ายตามมลูคา่ตามบญัช ีตน้ทุนท่ีเกดิขึน้ในการซอ่มบำารงุอาคารและอปุกรณท่ี์เกดิขึน้เปน็ประจำา

จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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 ค่าเสื่อมราคา

 คา่เสือ่มราคาคำานวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ ์ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอืตน้ทนุในการเปลีย่น

แทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

 คา่เสือ่มราคาบันทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนนิงาน คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นการคิดค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะของบริษัทย่อยซ่ึงจะคำานวณจากราคาทุนหลังหักมูลค่า 

คงเหลือโดยใช้วิธีผลรวมจำานวนปี) ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้ 

 อาคาร 34 ปี

 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน 1-3, 5 และ 10 ปี

 ยานพาหนะ 5-7 ปี

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม

	 การจำาหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

 ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่าง

ระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิที่ไดรั้บจากการจำาหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์โดยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน 

เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนทีธ่นาคารและบรษิทัยอ่ยซือ้มาและมอีายกุารใชง้านจำากดั แสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสมและผลขาดทนุจาก

การด้อยค่าสะสม 

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุ

ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าตัดจำาหน่าย		

 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
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 ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์

นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิมตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้

ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ ดังนี้

 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5-10 ปี

 ค่าธรรมเนียมสมาชิก 10 ปี

 วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม 

ความเหมาะสม 

(ฐ) สิทธิก�รเช่�

 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน 

คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 30 ปี

(ฑ) ก�รข�ยลูกหนี้ตั๋วเงิน

 

 ธนาคารบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบผู้ซื้อไม่มีสิทธิไล่เบี้ยโดยการตัดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประเภทตั๋วเงินออกจากบัญชี

 ธนาคารบนัทกึการขายลดตัว๋เงนิที่ไมม่กีารใหอ้าวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือ้มสีทิธไิลเ่บีย้เปน็หนีส้นิภายใตบ้ญัช ี“ภาระจากการขายลกูหนีต้ัว๋เงนิ” 

และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินที่มีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นให้การอาวัลหรือรับรองแบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ยโดยการตัดลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อประเภทตั๋วเงินออกจากบัญชีและเปิดเผยภาระดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า”

(ฒ) ก�รด้อยค่�

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี 

ข้อบ่งชี้จะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

 เมือ่มกีารลดลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิเผือ่ขาย ซึง่ไดบ้นัทกึในสว่นของเจา้ของ และมคีวามชดัเจนวา่สนิทรพัยด์งักลา่ว

มีการด้อยคา่ ยอดขาดทนุสะสมซ่ึงเคยบันทกึในสว่นของเจา้ของจะถกูบนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุโดยไมต่อ้งปรบักบัยอดสนิทรพัยท์างการเงนิดงั

กล่าว ยอดขาดทุนสะสมที่บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์หักขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน
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	 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำาหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย คำานวณโดยการหา

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สำาหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขายคำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืของสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ หมายถงึ มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์

หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ

ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  

	 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น

สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและ

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

 

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ี่ไม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงนิอืน่ๆ ทีเ่คยรบัรูใ้นงวดกอ่นจะถกูประเมนิ ณ ทกุวนัทีท่ีอ่อกรายงานวา่มข้ีอ

บง่ชีเ้รือ่งการด้อยคา่หรือไม ่ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมกีารเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการคำานวณมลูค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเทา่ทีม่ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไมเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบญัชภีายหลงัหักคา่เสือ่มราคา

หรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

(ณ) หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย

 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียบันทกึเร่ิมแรกในมลูคา่ยตุธิรรมหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิ ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้

จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย  

(ด) ผลประโยชน์ของพนักง�น

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลด

กระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้

 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะตอ้งจา่ยอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ำางานให้ในอดตีและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุ

สมผล
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		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยดำาเนนิโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานประกอบดว้ยโครงการสมทบเงนิและโครงการผลประโยชนท์ี่

กำาหนดไว้

	 โครงการสมทบเงิน

 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยจา่ยเงนิสมทบเป็นจำานวนเงนิทีแ่น่นอนไปอกีกจิการหนึง่แยกตา่งหาก (กองทนุสำารองเลีย้งชพี) และจะไมม่ภีาระผกูพนั 

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น 

ค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ

	 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยถอืวา่เงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้กพ่นกังาน เมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานสำาหรับพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ

 ภาระผกูพนัสทุธิของธนาคารและบรษิทัยอ่ยจากโครงการผลประโยชนท่ี์กำาหนดไวถ้กูคำานวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิ

จากการทำางานของพนกังานในปัจจบัุนและในงวดกอ่นๆ ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลดกระแส เงนิสดเพือ่ใหเ้ปน็มลูคา่ปจัจบุนั อตัราคดิลด 

เป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อย 

และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

 การคำานวณนัน้จดัทำาโดยนักคณติศาสตร์ประกนัภยัที่ไดรั้บอนญุาต โดยวธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประมาณการไว ้ซึง่ตอ้งอาศยัสมมตฐิานตา่งๆ 

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตรามรณะ เป็นต้น 

 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายของโครงการ

ผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

(ต) ประม�ณก�รหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าว  

	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

 ในการคำานวณส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่โอนให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) นั้น 

ธนาคารประมาณการจากจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหรือผู้ค้ำาประกัน ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการ

กำาหนดขอ้สมมตฐิานของอตัราร้อยละทีจ่ะไดร้บัจากมลูหนีค้งคา้งตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รอืจากมลูคา่หลกัประกนั ซึง่ฝา่ยบรหิารเหน็วา่ 

เหมาะสมกับข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการใช้ข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกัน และสภาวะการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต อาจมีผลต่อจำานวนประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้บันทึกไว้แล้ว 
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	 คดีฟ้องร้อง

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี

ที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก

ที่ประมาณการไว้ 

 (ถ) เงินตร�ต่�งประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้ 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

(ท) สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับ

ค่าเช่า

(ธ) ภ�ษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงใน 

ส่วนของเจ้าของหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้

อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำานวน

ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  

 การวดัมลูคา่ของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกดิจากลกัษณะวธิกีารท่ีธนาคารและบรษิทัยอ่ยคาดวา่จะ

ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ

ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

 ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยต้องคำานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษทีี่ไมแ่นน่อนและอาจทำาใหจ้ำานวนภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ท่ีตอ้งชำาระ ธนาคารและบรษัิทยอ่ยเชือ่วา่ไดต้ัง้ภาษ ี

เงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอสำาหรับภาษเีงนิได้ทีจ่ะจา่ยในอนาคต  ซ่ึงเกิดจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปจัจยั รวมถึงการตคีวามทางกฏหมายภาษ ี

และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำาให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่

มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหักกลบไดเ้มือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายท่ีจะนำาสนิทรพัย์

ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจบุนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั และภาษีเงนิไดน้ีป้ระเมนิโดยหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีหนว่ยงานเดยีวกนั

  สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชจีะบันทกึตอ่เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กำาไรเพือ่เสยีภาษีในอนาคตจะมจีำานวนเพยีงพอกบั

การใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สนิทรพัยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่

ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(น) ก�รตัดร�ยก�รสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

 ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินได้หมดไป 

หรือได้โอนสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี 

นยัสำาคญัทัง้หมดในสนิทรพัยท์างการเงนิน้ันถกูโอน หรือธนาคารไมไ่ดโ้อนหรอืไมไ่ดค้งไวซ้ึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของท่ีม ี

นัยสำาคัญทั้งหมดและไม่มีอำานาจควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

 ในการตัดสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีทั้งจำานวน ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (มูลค่าตามบัญชีที่ปันส่วนให้กับบาง

ส่วนของสินทรัพย์ที่ถูกตัดรายการ) และจำานวนรวมของ (1) สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (รวมถึง สินทรัพย์ที่ได้รับใหม่หักด้วยหนี้สินที่เกิดขึ้นใหม่) และ 

(2) กำาไรหรือขาดทุนสะสมซึ่งเคยถูกรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการ

เงินที่โอนและเข้าเงื่อนไขการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นหรือคงอยู่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินแยกจากกัน

 (บ) กำ�ไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีของผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญและ

หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายระหว่างปี

 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมดอายุ ดังนั้นสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเทียบเท่ากับหุ้นสามัญ
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(ป) ร�ยง�นท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

ผลการดำาเนนิงานของสว่นงานทีร่ายงานตอ่คณะบรหิารของธนาคาร (ผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้

จากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

4	 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 

	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกรอบในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพและสม่ำาเสมอ คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย และให้รายงาน

การปฏิบัติตามให้กับคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่เป็นความเสีย่งทีธ่นาคารและบรษัิทยอ่ยไดร้บัความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการท่ีคูส่ญัญาของธนาคารและบรษิทัยอ่ย

ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้เปิดเผย การกระจุกตัวที่มีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านการให้สิน

เชื่อไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.3 และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงสำาหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 32

 ธนาคารไดม้กีารบริหารความเสีย่งในขัน้ตอนของการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ การวเิคราะห์ความเสีย่งและความสามารถในการชำาระหนี ้และ

การสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อของธนาคารอันจะช่วยป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่สง่ผลกระทบ

ต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ การดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย 

 ธนาคารไดม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ โดยการปรบัโครงสรา้งและสดัสว่นการถอืครองสนิทรพัย ์และหนีส้นิท่ีมรีะยะเวลาการ

ปรบัอัตราดอกเบีย้ทีแ่ตกตา่งกนัใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามทศิทางของดอกเบีย้ในตลาด เพือ่ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมภายใตค้วามเสีย่ง

ที่ยอมรับได้



54 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ จำาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

(ล้านบาท)

     งบก�รเงินรวม

        31 ธันว�คม 2557
     อัตร�ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง มีอัตร� ไม่มี รวม  
     ต�มอัตร�ตล�ด ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด    - - 364 364
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  163 10,452 1,412 12,027
เงินลงทุนสุทธิ  1,275 33,882 317 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)  78,069 66,298 2,508 146,875
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  79,507 110,632 4,601 194,740

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก  7,794 82,080 155 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,166 37,093 165 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  - - 6 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  - 37,728 - 37,728
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน  10,960 156,901 326 168,187
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  - - (434) (434)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  - - (219) (219)
ภาระผูกพันอื่น   - - (1,947) (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  7,500 (7,561) (102) (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

     งบก�รเงินรวม

        31 ธันว�คม 2556
     อัตร�ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง มีอัตร� ไม่มี รวม  
     ต�มอัตร�ตล�ด ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย  

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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  - - (226) (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  - - (228) (228)
ภาระผูกพันอื่น  - - (5,458) (5,458)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  14,500 (14,556) (638) (694)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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(ล้านบาท)

     งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        31 ธันว�คม 2557
     อัตร�ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง มีอัตร� ไม่มี รวม  
     ต�มอัตร�ตล�ด ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด    - - 363 363
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  2 10,452 1,364 11,818
เงินลงทุนสุทธิ  1,275 33,882 317 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)  80,201 23,653 1,188 105,042
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  81,478 67,987 3,232 152,697

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก  7,794 82,080 155 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,166 37,093 165 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  - - 6 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  - 993 - 993
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน  10,960 120,166 326 131,452
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  - - (15,934) (15,934)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  - - (219) (219)
ภาระผูกพันอื่น   - - (1,947) (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  7,500 (7,561) (102) (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

     งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

        31 ธันว�คม 2556
     อัตร�ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง มีอัตร� ไม่มี รวม  
     ต�มอัตร�ตล�ด ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย  

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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  - - (5,826) (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  - - (228) (228)
ภาระผูกพันอื่น  - - (5,458) (5,458)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  14,500 (14,556) (638) (694)

  (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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 สินทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีม่นียัสำาคญั วิเคราะหต์ามระยะเวลาครบกำาหนดตามสญัญาหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้แล้วแตว่นั
ใดจะถึงก่อน แสดงได้ ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด   - - - - - 364 - 364
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 163 10,229 223 - - 1,412 - 12,027
เงินลงทุนสุทธิ - 3,872 12,001 16,292 2,992 317 - 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 67 94,012 16,486 31,272 2,530 - 2,508 146,875
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 230 108,113 28,710 47,564 5,522 2,093 2,508 194,740

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก  13,219 61,040 14,638 977 - 155 - 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,166 16,751 19,354 988 - 165 - 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 6 - 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 9,375 6,299 22,054 - - - 37,728
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน 16,385 87,166 40,291 24,019 - 326 - 168,187
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - - - - - (434) - (434)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - - (219) - (219)
ภาระผูกพันอื่น - - - - - (1,947) - (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
    ความเสี่ยง - 4,500 (1,399) (3,162) - (102) - (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 2557

(ล้านบาท)

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย/ครบกำาหนดภายใน

1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน

เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย/ครบ

กำาหนด
เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ
ด้อย

คุณภาพ รวมเมื่อทวงถาม

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

(ล้านบาท)

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย/ครบกำาหนดภายใน

1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน

เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย/ครบ

กำาหนด
เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ
ด้อย

คุณภาพ รวมเมื่อทวงถาม

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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - - - - - (226) - (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - - (228) - (228)
ภาระผูกพันอื่น  - - - - - (5,458) - (5,458)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
    ความเสี่ยง - 6,000 1,500 (7,556) - (638) - (694)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

(ล้านบาท)

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย/ครบกำาหนดภายใน

1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน

เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย/ครบ

กำาหนด
เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ
ด้อย

คุณภาพ รวมเมื่อทวงถาม

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2556

(ล้านบาท)

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย/ครบกำาหนดภายใน

1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน

เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบี้ย/ครบ

กำาหนด
เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ
ด้อย

คุณภาพ รวมเมื่อทวงถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด   - - - - - 363 - 363
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2 10,229 223 - - 1,364 - 11,818
เงินลงทุนสุทธิ - 3,872 12,001 16,292 2,992 317 - 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 2,140 90,230 7,813 3,667 4 - 1,188 105,042
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 2,142 104,331 20,037 19,959 2,996 2,044 1,188 152,697

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก  13,219 61,040 14,638 977 - 155 - 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,166 16,751 19,354 988 - 165 - 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 6 - 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 983 10 - - - - 993
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน 16,385 78,774 34,002 1,965 - 326 - 131,452
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - - - - - (15,934) - (15,934)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - - (219) - (219)
ภาระผูกพันอื่น  - - - - - (1,947) - (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
    ความเสี่ยง - 4,500 (1,399) (3,162) - (102) - (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

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) 9,468 76,453 11,305 6,576 17 - 1,354 105,173
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 9,471 92,138 20,741 16,548 1,488 1,813 1,354 143,553

หนี้สินทางการเงิน
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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - - - - - (5,826) - (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - - (228) - (228)
ภาระผูกพันอื่น - - - - - (5,458) - (5,458)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
 ความเสี่ยง - 6,000 1,500 (7,556) - (638) - (694)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)  14,895 455 3.05 3,611 86 2.38
เงินลงทุน   31,451 1,012 3.22 18,344 721 3.93
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (2)  144,880 7,331 5.06 127,441 7,131 5.60
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก   91,939 2,347(1) 2.55 74,010 2,129(1) 2.88
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  41,515 659 1.59 39,171 597 1.52
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  35,682 1,207 3.38 18,321 676 3.69

 (1) ไม่รวมเงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)  14,699 455 3.09 3,455 86 2.49
เงินลงทุน   31,451 1,012 3.22 18,344 721 3.93
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (2)  103,949 4,260 4.10 103,562 4,726 4.56
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก   91,940 2,347(1) 2.55 74,603 2,129(1) 2.85
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  40,099 598 1.49 36,294 479 1.32
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  1,474 38 2.58 2,573 92 3.57

 (1) ไม่รวมเงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
 (2) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)	

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ีย

ดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ีย

อัตร�เฉล่ีย

อัตร�เฉล่ีย

อัตร�เฉล่ีย

อัตร�เฉล่ีย

2557

2557

2556

2556

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยคำานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือ 

ในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน

สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสม สามารถรองรับการจ่ายคืน

หนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงกำาหนดชำาระได้เพียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินเพื่อการจัดการ สภาพคล่องสำาหรับในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมี

การบรหิารสภาพคลอ่งทีเ่หมาะสมระหว่างตน้ทนุและผลตอบแทน โดยนโยบายการบรหิารสภาพคลอ่งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คณะบริหารของธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารตามลำาดับ 

 ในการบริหารสภาพคล่อง สายบริหารเงินจะเป็นผู้รวบรวมประมาณการความต้องการของการใช้เงิน และพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่

เหมาะสม สอดคลอ้งและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนักบักลยทุธแ์ละแผนธรุกจิของธนาคาร สำาหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ธนาคาร

มกีารกำาหนดเพดานความเสีย่งระดบัสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง การควบคมุความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง การรายงานสว่นตา่งสภาพคลอ่งและผลของ

การบริหารสภาพคล่องให้กับคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน ส่วนสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง

จะมหีนา้ที่ในการตดิตามและควบคมุความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัท่ีไดม้กีารอนมุตัไิว ้พรอ้มท้ังรายงานความเสีย่ง ดา้นสภาพคลอ่งใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทราบอย่างสม่ำาเสมอ 

 นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทำาตัวบ่งชี้ระดับการเตือนภัย (Early Warning System Indicator) เพื่อใช้ในการติดตามระดับ ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องทั้งรายวัน และรายเดือน และมีการกำาหนดระดับเตือนภัย (Trigger Point) เพื่อให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหากมีตัวแปรด้าน

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน และนำาเสนอ

เขา้ ALCO Meeting เปน็ประจำาทกุเดอืน รวมทัง้มกีารจดัทำาแผนฉกุเฉนิสภาพคลอ่งไวเ้พือ่รองรบักรณเีกดิปญัหาสภาพคลอ่ง โดยมกีารกำาหนด

ขั้นตอนการดำาเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

 คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ทบทวนและรับรองความถูกต้องของสมมติฐานของสายบริหารเงิน 

 2. กำาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการบริหารสภาพคล่องประจำาวัน 

 3. ดูแลให้มีการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำาหนดนโยบายและกระบวนการในการควบคุมและจำากัดความเสี่ยง 

  สภาพคล่องอย่างเหมาะสม

 4. กำาหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย 

 5. ดูแลให้ธนาคารมีระบบข้อมูลที่เพียงพอในการวัดผล ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยงสภาพคล่อง

 6. อนุมัติขอบเขตของช่องว่างระหว่างระยะเวลาการกู้ยืมเงิน และการให้กู้ยืมเงินที่ไม่สัมพันธ์กัน 

 7. กระจายแหล่งเงินทุน

 8. ให้การรับรองความถูกต้องของแผนการหาเงินทุนฉุกเฉิน

 โครงสรา้งการบริหารสภาพคลอ่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิเปน็แบบกระจายอำานาจ โดยบรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย 

มอีำานาจในการบริหารสภาพคลอ่งของตนเองอยา่งเปน็อสิระ แหลง่เงนิทุนหลกัของบรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั มาจากธนาคาร ซึง่ธนาคาร

จะให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่อง โดยจะพิจารณาวงเงินตามอำานาจดำาเนินการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ 

ธนาคารมกีารควบคมุ และตดิตามดแูลความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของบรษัิทยอ่ยเปน็ประจำา และมกีารรายงานสว่นตา่งสภาพคลอ่งของบรษิทัยอ่ย 

ให้กับคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินพิจารณาทุกเดือน 
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 แหลง่ที่ใชไ้ปของเงนิทุนสว่นใหญข่องธนาคารคอืการปลอ่ยกูใ้หก้บัลกูคา้นติบิคุคล และการลงทนุในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งในระดบัต่ำาและ

ยอมรับได้โดยจะมีการกำาหนดวงเงินเพื่อให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม เช่น การกำาหนดวงเงินแต่ละภาคอุตสาหกรรม การกำาหนดวงเงิน

สินเชื่อต่อราย เป็นต้น สำาหรับแหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารส่วนใหญ่มาจากการรับฝากจากประชาชนและเงินกู้ยืม ธนาคารมีการกำาหนด

แนวทางเพื่อลดการกระจุกตัวของการรับฝากเงิน เช่น เพดานสูงสุดในการรับฝากต่อรายลูกค้า เพดานสำาหรับการรับฝากเงินต่อรายนิติบุคคล 

และต่อรายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

 ธนาคารมีนโยบายในการถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในระดับท่ีเหมาะสมและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำาหรับแนวทางในการดำารงระดับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องจะสอดคล้องกับ 

การคาดการณ์ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดเงิน 

ในขณะนั้น โดยจะมีการติดตามอัตราส่วนดังกล่าวเป็นรายวัน  

 ธนาคารมีรายงานข้อมูลด้านสภาพคล่องและการกำาหนดเพดานในการบริหารสภาพคล่องดังนี้

 1. รายงานรายวันสำาหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งใช้ในการกำาหนดแนวทางระดับสภาพคล่องที่ธนาคารควรดำารงไว้ ได้แก่  

  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อผู้ฝากเงินรายใหญ่ 20 รายแรก

 2. รายงาน Early Warning Indicator พร้อมทั้ง Trigger Point เพื่อใช้ในการติดตามระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั้งรายวันและ 

  รายเดือน เช่น จำานวนเงินที่มีการถอนเงินในช่วง 3 วันที่ผ่านมา อัตราส่วน LCR ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องและวงเงินผูกพันที่ยัง 

  ไม่ได้เบิกใช้ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก การจัดอันดับเครดิตของธนาคาร และบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น

 3. รายงานรายวันสำาหรับขนาดและประเภทของสินทรัพย์สภาพคล่อง และผลตอบแทน

 4. รายงานส่วนต่างสภาพคลอ่งซ่ึงแสดงถงึประมาณการกระแสเงนิสดรบั และกระแสเงนิสดจา่ยในแตล่ะชว่งเวลา และสว่นตา่งสภาพคลอ่ง 

  สะสม ซึ่งจะมีทั้งตามอายุคงเหลือตามสัญญา และตามการปรับตามพฤติกรรม โดยธนาคารมีการจัดทำารายงานส่วนต่างสภาพคล่อง 

  เป็นรายเดือนสำาหรับในภาวะปกติและจัดทำารายงานไตรมาสสำาหรับการทดสอบในภาวะวิกฤติตามสถานการณ์ที่ธนาคารกำาหนดไว้

 5. รายงานรายเดือนสำาหรับอัตราส่วนที่วัดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งใช้เป็นตัววัดระดับสภาพคล่องของธนาคาร รวมถึงเป็น 

  ตัวบ่งชี้ระดับการเตือนภัย เช่น เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก เงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์ เงินลงทุนต่อสินทรัพย์ สินทรัพย์สภาพคล่อง 

  ต่อสินทรัพย์ สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากระยะสั้น 1 เดือน เงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์ เงินฝากต่อสินทรัพย์ สัดส่วนผู้ฝากเงินรายใหญ่ 

  ต่อเงินฝากรวม อัตราการถอนเงินสูงสุดต่อวัน และอัตราการฝาก เป็นต้น

 6. รายงานรายปีสำาหรับการประเมินความเสี่ยงตนเองสำาหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 7. รายงานรายเดือนสำาหรับธุรกรรมหรือวงเงินที่ไม่เป็นไปตามอนุมัติ

 8. รายงานรายเดือนสำาหรับอัตราส่วนขาดดุลสภาพคล่องสุทธิต่อเงินฝาก สัดส่วนการรับฝากเงินจากนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจและบุคคลธรรมดา

 ธนาคารมีการจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤติรายไตรมาส โดยธนาคารจะทำาการทบทวนการตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อม 

กลยุทธ์ในการดำาเนนิธุรกจิ และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต โดยจดัทำาทัง้เหตกุารณก์รณทีีเ่กดิขึน้เฉพาะธนาคารเอง กรณวีกิฤตท้ัิง

ระบบ และกรณีทีเ่ปน็ผลรวมของทัง้สองกรณทีีค่ดิวา่ จะเป็นผลกระทบทีร่นุแรง และกำาหนดแนวทางเพือ่รองรบัหากเกดิภาวะวกิฤตขิึน้ นอกจากนี้ 

ธนาคารยังได้จัดเตรียมแบบรายงานอัตราส่วนการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity 

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

ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด
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 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

จำาแนกได้ ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด   - - - - - 364 - 364
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  1,571 10,233 223 - - - - 12,027
เงินลงทุนสุทธิ - 3,607 11,587 16,971 2,992 317 - 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ (1) 67 38,311 33,204 61,295 11,490 - 2,508 146,875
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 1,638 52,151 45,014 78,266 14,482 681 2,508 194,740

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 13,374 61,040 14,638 977 - - - 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,331 16,751 19,354 988 - - - 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 6 - - - - - - 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 9,375 6,299 22,054 - - - 37,728
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน 16,711 87,166 40,291 24,019 - - - 168,187
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - (212) (120) (7) (95) - - (434)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - (211) (8) - - - - (219)
ภาระผูกพันอื่น  - (74) (432) (531) (246) (664) - (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
 ความเสี่ยง - (99) (52) (12) - - - (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 2557

(ล้านบาท)

ครบกำาหนดภายใน

ครบกำาหนดภายใน

1-5 ปี1-3 เดือน 3-12เดือน เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำาหนด

ระยะเวลา

สินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวมเมื่อทวงถาม

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) 71 22,707 32,770 70,285 9,364 - 2,746 137,943
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 1,534 37,689 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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - (169) (57) - - - - (226)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (36) (187) (5) - - - - (228)
ภาระผูกพันอื่น (19) (94) (4,226) (676) - (443) - (5,458)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
 ความเสี่ยง - (571) (67) (56) - - - (694)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

(ล้านบาท)
1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำาหนด

ระยะเวลา

สินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวมเมื่อทวงถาม



62 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด   - - - - - 363 - 363
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,362 10,233 223 - - - - 11,818
เงินลงทุนสุทธิ - 3,607 11,587 16,971 2,992 317 - 35,474
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 2,140 34,529 24,531 33,689 8,965 - 1,188 105,042
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 3,502 48,369 36,341 50,660 11,957 680 1,188 152,697

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 13,374 61,040 14,638 977 - - - 90,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,331 16,751 19,354 988 - - - 40,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 6 - - - - - - 6
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 983 10 - - - - 993
รวมหนี้สินท�งก�รเงิน 16,711 78,774 34,002 1,965 - - - 131,452
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - (212) (2,720) (12,907) (95) - - (15,934)
เลตเตอร์ออฟเครดิต - (211) (8) - - - - (219)
ภาระผูกพันอื่น  - (74) (432) (531) (246) (664) - (1,947)
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - (99) (52) (12) - - - (163)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

(ล้านบาท)
1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำาหนด

ระยะเวลา

สินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวมเมื่อทวงถาม

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) 9,468 22,427 26,373 38,494 7,057 - 1,354 105,173
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 10,622 37,409 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
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม - (169) (57) (5,600) - - - (5,826)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (36) (187) (5) - - - - (228)
ภาระผูกพันอื่น  (19) (94) (4,226) (676) - (443) - (5,458)
ผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ต่อการบริหาร
 ความเสี่ยง - (571) (67) (56) - - - (694)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2556

(ล้านบาท)
1-5 ปี1-3 เดือน 3-12 เดือน เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำาหนด

ระยะเวลา

สินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ รวมเมื่อทวงถาม

ครบกำาหนดภายใน

ครบกำาหนดภายใน



63

	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 
 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น อนัอาจมผีลใหม้ลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
เปลี่ยนแปลงไป หรือทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากธนาคารมีธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การปริวรรตเงินตราต่างประเทศทำาให้ธนาคารอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบาย
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิของธนาคารและดำาเนินการภายใต้นโยบาย
บริหารความเสี่ยง  

 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด    - 47 - - - 47
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  1,512 3,707 - 7 5 5,231
เงินลงทุนสุทธิ  12,727 265 - - - 12,992
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1)  46,163 1 - 29 - 46,193
รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  60,402 4,020 - 36 5 64,463

หน้ีสินทางการเงิน
เงินรับฝาก   877 113 10 - 1 1,001
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  28,671 10 - - - 28,681
รวมหน้ีสินท�งก�รเงิน  29,548 123 10 - 1 29,682
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  - (212) - - (102) (314)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  (159) (30) - - - (189)
ภาระผูกพันอ่ืน   (532) - - - - (532)
ผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ต่อการบริหารความเส่ียง  (30,570) (3,885) 10 (23) 4 (34,464)
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 31 ธันวาคม 2557  32.9630 5.2998 0.27384 40.0530
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เหรียญสหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31 ธันวาคม 2557

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
รวมหน้ีสินท�งก�รเงิน  29,111 73 466 1 - 29,651
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  (2) (216) - - - (218)
เลตเตอร์ออฟเครดิต  (140) (81) (2) (5) - (228)
ภาระผูกพันอ่ืน  (817) - - - - (817)
ผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ต่อการบริหารความเส่ียง  (19,430) (5,629) 466 (43) - (24,636)
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 31 ธันวาคม 2556  32.8136 5.4087 0.313042 45.0217
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 (1) สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เหรียญสหรัฐฯ ยูโรหยวน อ่ืนๆเยน รวม

31 ธันวาคม 2556
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	 ตราสารอนุพันธ์

 ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อ

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

 ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ โดยกำาหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยง รวมทั้งมีการ

ติดตามและควบคุมความเสี่ยงรวมถึงการรายงานธุรกรรมด้านตราสารอนุพันธ์ ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำาระที่เกี่ยวข้องกับ

ตราสารอนุพันธ์ โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาสินเช่ืออัน

ทำาให้ธนาคารควบคุมระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

 ธนาคารได้มีการทำาสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือและเงินลงทุนดังต่อไปน้ี 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่  7,500 2015-2016 14,750 2014-2016

รับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  - - 250 2014

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน

รับอัตราดอกเบี้ยคงที่จากเงินต้นสกุลเงินบาทและจ่ายอัตราดอกเบี้ย

 คงที่จากเงินต้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  1,187 2015-2016 1,181 2015-2016

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

จำานวนเงิน
ตามสัญญา 

จำานวนเงิน
ตามสัญญา 

จำานวนเงิน
ตามสัญญา 

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

ครบ
กำาหนด

ครบ
กำาหนด

ครบ
กำาหนด

ครบ
กำาหนด

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

 ธนาคารได้มีการทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด   364 364 404 404

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  12,027 12,027 7,454 7,454

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  340 140 402 63

เงินลงทุนสุทธิ  35,474 35,474 30,832 30,832

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  143,624 143,202 134,733 134,181

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  191,829 191,207 173,825 172,934

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก  90,029 90,029 83,735 83,737

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  40,424 40,424 44,786 44,786

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  6 6 15 15

หนี้สินตราสารอนุพันธ์  531 403 1,131 895

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  37,728 38,195 28,417 28,491

รวมหนี้สินท�งก�รเงิน  168,718 169,057 158,084 157,924

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 2557

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

31 ธันวาคม 2556

สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

สัญญาซื้อ  10,894 - 10,894 12,473 - 12,473

สัญญาขาย  35,516 - 35,516 25,288 - 25,288

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย  4,350 3,150 7,500 7,500 7,500 15,000

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ยต่�งสกุลเงิน

สัญญาขาย  626 561 1,187 - 1,181 1,181

(in	million	Baht)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ไม่เกิน 
1 ปี

ไม่เกิน 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปีรวม รวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน จำาแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดังนี้

5	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะต้องจ่าย

เพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงินโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคำานวณตามหลักการของตลาดที่ใช้กันทั่วไป

 มูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินและมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ สรุปได้ดังนี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด   363 363 403 403

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  11,818 11,818 7,145 7,145

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  340 140 402 63

เงินลงทุนสุทธิ  35,474 35,474 30,832 30,832

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ   102,786 102,809 102,949 102,971

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  150,781 150,604 141,731 141,414

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก   90,029 90,029 83,735 83,737

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  40,424 40,424 42,586 42,586

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  6 6 15 15

หนี้สินตราสารอนุพันธ์  531 403 1,131 895

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  993 993 3,251 3,251

รวมหนี้สินท�งก�รเงิน  131,983 131,855 130,718 130,484

(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

ยอด
คงเหลือ

ยอด
คงเหลือ

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

31 ธันวาคม 2556

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

 วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินสรุปได้ดังนี้

	 เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	

 มูลค่ายุติธรรมของเงินสด  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนั้น ถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ส่วนการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำาหรับรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คำานวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซึ่งใช้กับตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

 มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันจริงในตลาด ถ้าไม่มีราคาที่ซื้อขายกันจริงในตลาดก็ใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์อื่นที่เทียบเคียง
กันได้หลังปรับปรุงค่าความเสี่ยงแล้ว หรือใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์นั้น

	 เงินลงทุนทั่วไป

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปถือตามจำานวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบ่อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำาคัญในความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ ถือตามมูลค่าตามบัญชี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน 1 ปี ของวันท่ีรายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อื่นๆ ประมาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันท่ีคิดกับ 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ให้กับผู้กู้ยืมที่มีลักษณะและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่คล้ายกัน 

	 เงินรับฝาก	

 มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทเมื่อทวงถามถือตามมูลค่าตามบัญชี สำาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทที่มีการเปลี่ยน 
อัตราดอกเบีย้ รายการของตลาดเงนิทีม่รีะยะเวลาคงที ่ใบรบัฝากเงนิและเงนิรบัฝากประเภทท่ีมอีตัราดอกเบีย้คงท่ีและมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้
ภายใน 1 ปีจากวันที่รายงานนั้น ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี สำาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คำานวณโดยวิธี
การหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันกับจำานวนที่จะครบกำาหนดในแต่ละเดือน

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

 มลูคา่ยตุธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิและตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื และหรอืรายการทีม่อีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั 
ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน ส่วนมูลค่าตลาดของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีวันครบกำาหนดเหลืออยู่มากกว่า 1 ปี 
คำานวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปัจจุบัน ซึ่งใช้กับตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

 มูลค่ายุติธรรม โดยประมาณของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือตามมูลค่าตามบัญชี

	 ตราสารอนุพันธ์	

 มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาอตัราแลกเปลีย่น สญัญาอตัราดอกเบีย้ และสญัญาอืน่ๆ พจิารณาจากการประมาณการของการรบัและจา่ยเงนิสด
จากการเลิกสัญญาหรือราคาตลาดของสัญญานั้นๆ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
  
6	 การดำารงเงินกองทุน

 ตามทีธ่นาคารและบริษทัยอ่ยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิตอ้งปฏิบตัติามขอ้กำาหนดตา่งๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัการดำารงเงนิกองทนุ 
ซึง่ตามแนวทางปฏบัิตเิหลา่น้ีและแนวทางของทางการในการแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีธนาคารและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งใช้มาตรการในการ
วดัมลูคา่สนิทรพัย ์หน้ีสนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิบางรายการโดยการคำานวณตามวธิทีางการบญัชท่ีีกฎหมายกำาหนด นอกจากนัน้
จำานวนเงนิและประเภทของเงนิกองทนุของธนาคารและบรษัิทยอ่ยขึน้อยูก่บัความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัสว่นประกอบน้ำาหนกั
ของความเสี่ยงและปจัจัยอืน่ๆ ด้วย อยา่งไรก็ตาม ขอ้กำาหนดเกี่ยวกบัเงินกองทนุและขอ้กำาหนดอืน่ๆ ของทางราชการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

 ธนาคารดำารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยดำารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับ
สนิทรพัย์เสีย่งตามหลกัเกณฑวิ์ธกีารและเงือ่นไขทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ตามหนงัสอืเวยีนท่ีประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเมือ่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ธนาคารถูกกำาหนดให้คำานวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III ทั้งนี้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารได้ดำารงเงินกองทุนตามหลักการกำากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III แล้ว 

โดยธนาคารมีองค์ประกอบเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดตามแนวทาง 

Basel III ดังนี้

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

 ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว   20,132,094  14,186,840

 ทุนสำารองตามกฏหมาย   300,000  200,000

 กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร    1,225,682  89,329

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   170,746  95,302

 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  (243,398)  (66,173)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1   21,585,124  14,505,298

เงินกองทุนชั้นที่ 2

 เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ   1,135,439  632,764

 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2   (122,721)  (257,160)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2   1,012,718  375,604

รวมเงินกองทุนต�มกฏหม�ย   22,597,842  14,880,902

อัตร�ส่วนก�รดำ�รงเงินกองทุน

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง  19.18 13.32 6.00

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  19.18 13.32 4.50

เงินกองทุนขั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง  0.90 0.35 -

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง  20.08 13.67 8.50

(พันบาท)

(ร้อยละ)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556 กฎหมายกำาหนด

 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำารงเงินกองทุนของธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศใหม่ สนส. 4/2556 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ธนาคารได้ทำาการเปิดเผยข้อมูลการดำารงเงิน
กองทุนและข้อมูลความเส่ียงสำาหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 ไว้ใน website ของธนาคารท่ี www.icbcthai.com  
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 และธนาคารจะทำาการเปิดเผยข้อมูลการดำารงเงินกองทุนและข้อมูลความเส่ียงสำาหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ภายในเดือน เมษายน 2558

	 การบริหารจัดการเงินกองทุน

 การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารมีวัตถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมท้ังเพ่ือให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพ่ือรักษาอันดับความน่าเช่ือถือทางเครดิต
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7	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  948,845 - 948,845 846,620 - 846,620

ธนาคารพาณิชย์  234,704 2,800,000 3,034,704 330,236 - 330,236

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  3,268 2,580,000 2,583,268 5,361 1,450,000 1,455,361

สถาบันการเงินอื่น  - 230,000 230,000 13,779 854,400 868,179

รวม     1,186,817 5,610,000 6,796,817 1,195,996 2,304,400 3,500,396

บวก	ดอกเบี้ยค้างรับ  2 713 715 111 1,358 1,469

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (1,800) (1,800) - (6,415) (6,415)

รวมในประเทศ-สุทธิ  1,186,819 5,608,913 6,795,732 1,196,107 2,299,343 3,495,450

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ  350,058 1,180,577 1,530,635 247,870 1,107,000 1,354,870

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย   399 - 399 848 - 848

เงินหยวน  21,752 3,738,428 3,760,180 25,186 2,660,643 2,685,829

เงินยูโร   7,007 - 7,007 657 - 657

เงินดอลลาร์ฮ่องกง  1,905 - 1,905 2,493 - 2,493

เงินสกุลอื่น  2,936 - 2,936 3,682 - 3,682

รวม     384,057 4,919,005 5,303,062 280,736 3,767,643 4,048,379

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  - 3,551 3,551 - 3,566 3,566

หัก รายได้รอตัดบัญชี  - (26,061)  (26,061) - (56,402) (56,402)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (49,190) (49,190) - (37,449) (37,449)

รวมต่�งประเทศ-สุทธิ  384,057 4,847,305 5,231,362 280,736 3,677,358 3,958,094

รวมในประเทศและต่�งประเทศ-สุทธิ  1,570,876 10,456,218 12,027,094 1,476,843 5,976,701 7,453,544

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
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ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  948,845 - 948,845 846,620 - 846,620

ธนาคารพาณิชย์  29,071 2,800,000 2,829,071 26,559 - 26,559

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  - 2,580,000 2,580,000 - 1,450,000 1,450,000

สถาบันการเงินอื่น  - 230,000 230,000 13,780 854,400 868,180

รวม     977,916 5,610,000 6,587,916 886,959 2,304,400 3,191,359

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  - 713 713 106 1,358 1,464

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (1,800) (1,800) - (6,415) (6,415)

รวมในประเทศ-สุทธิ  977,916 5,608,913 6,586,829 887,065 2,299,343 3,186,408

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ  350,058 1,180,577 1,530,635 247,869 1,107,000 1,354,869

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย   399 - 399 848 - 848

เงินหยวน   21,752 3,738,428 3,760,180 25,185 2,660,643 2,685,828

เงินยูโร   7,007 - 7,007 657 - 657

เงินดอลลาร์ฮ่องกง  1,905 - 1,905 2,494 - 2,494

เงินสกุลอื่น  2,936 - 2,936 3,683 - 3,683

รวม     384,057 4,919,005 5,303,062 280,736 3,767,643 4,048,379

บวก	ดอกเบี้ยค้างรับ  - 3,551 3,551 - 3,566 3,566

หัก	รายได้รอตัดบัญชี  - (26,061)  (26,061)  - (56,402) (56,402)

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (49,190) (49,190) - (37,449) (37,449)

รวมต่�งประเทศ-สุทธิ  384,057 4,847,305 5,231,362 280,736 3,677,358 3,958,094

รวมในประเทศและต่�งประเทศ-สุทธิ  1,361,973 10,456,218 11,818,191 1,167,801 5,976,701 7,144,502

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
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สถาบันการเงิน 92.37 89.94

นิติบุคคล  7.63 10.06

รวม   100.00 100.00

(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

อัตราแลกเปลี่ยน 107,545 99,387 7,474,307 169,350 153,168 7,692,041

รวม   107,545 99,387 7,474,307 169,350 153,168 7,692,041

 (1) เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารมีภาระต้องจ่ายชำาระ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

สินทรัพย์ สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมจำานวนเงิน จำานวนเงิน

หนี้สิน หนี้สินตามสัญญา(1) ตามสัญญา(1)ประเภทความเสี่ยง

คู่สัญญา

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

8	 ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

 

 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

 สัดส่วนการทำาธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำานวนเงินตามสัญญา

	 ตราสารอนุพันธ์ประเภทที่มิใช่เพื่อค้า	(เพื่อการธนาคาร)

 ธนาคารมภีาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งวัดมูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง โดยกำาไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากปรับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานตามเกณฑ์คงค้าง บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์” หรือ “หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ

ดอกเบีย้คา้งรบัหรือคา้งจา่ยตามเกณฑ์คงคา้งตามสญัญา ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บนัทึกเปน็สว่นหนึง่ของ “รายไดค้า้งรบั” หรอืบนัทกึเปน็ 

“ดอกเบี้ยค้างจ่าย” แล้วแต่กรณี ในงบแสดงฐานะการเงิน
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อัตราแลกเปลี่ยน 227,714 365,802 38,873,386 227,152 916,461 30,088,547

อัตราดอกเบี้ย - (3) - (3) 7,500,000 - (3) - (3) 15,000,000

อัตราแลกเปลี่ยนและ

 อัตราดอกเบี้ย 4,470(3) 65,483(3) 1,186,668 5,964(3) 61,598(3) 1,181,290

รวม   232,184 431,285 47,560,054 233,116 978,059 46,269,837

(in	thousand	Baht)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

สินทรัพย์ สินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี (2) มูลค่าตามบัญชี (2)จำานวนเงิน จำานวนเงิน

หนี้สิน หนี้สินตามสัญญา (1) ตามสัญญา (1)
ประเภทความเสี่ยง

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

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

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,165,131 17,769,346

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12,992,050 12,719,010

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 225,686 161,720

เงินลงทุนในลูกหนี้ - 89,407

รวม   35,382,867 30,739,483

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 100,322 100,622

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (8,930) (7,975)

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 91,392 92,647

รวมเงินลงทุนสุทธิ 35,474,259 30,832,130

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

9	 เงินลงทุนสุทธิ
 

 9.1 จำ�แนกต�มประเภทของเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 พันธบัตรของธนาคารจำานวน 3,230 ล้านบาท และ 3,815 ล้านบาทตามลำาดับ ที่ได้จัดประเภท

เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งได้นำาไปวางเป็นประกันในการทำาสัญญาขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

 ตราสารหนี้ 151,694 129,186

 ตราสารทุน 183,095 119,128

รวม   334,789 248,314

หัก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (66,958) (49,663)

รวมสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 267,831 198,651

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 9.2 จำ�แนกต�มระยะเวล�คงเหลือของตร�ส�รหนี้

 9.3 ส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  12,844,587 7,721,943 1,627,357 22,193,887

ตราสารหนี้ต่างประเทศ  2,317,133 9,031,017 1,463,449 12,811,599

รวม     15,161,720 16,752,960 3,090,806 35,005,486

บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า  32,428 217,984 (98,717) 151,695

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย  15,194,148 16,970,944 2,992,089 35,157,181

รวมตร�ส�รหนี้  15,194,148 16,970,944 2,992,089 35,157,181

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557
ครบกำาหนด

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 5 ปี1 ปี-5 ปี รวม

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)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2556 
ครบกำาหนด

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 5 ปี1 ปี-5 ปี รวม
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 9.4 ตั๋วสัญญ�ใช้เงินจ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย
 
 ในปี 2544 ถึง 2546 ธนาคารได้โอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) โดย บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่ง
เปลีย่นมอืไมไ่ด ้โดยระบรุายละเอยีดของจำานวนเงนิตามราคาสนิทรพัยท่ี์รบัโอน วนัออกตัว๋ตามวนัท่ีไดร้บัโอนสนิทรพัย ์และวนัถงึกำาหนดใชเ้งนิ
เมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้อาวัล แต่ทั้งนี้ บสท. 
อาจใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนดได้

 จากการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้ บสท. ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บสท. จำานวน 2,599 ล้านบาท โดยตั๋วสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวทยอยครบกำาหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งธนาคารได้จัดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไว้
เป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บสท. ได้จ่ายชำาระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินครบ 
เต็มจำานวนเรียบร้อยแล้ว 

 ทัง้นี ้ธนาคารยงัมคีวามรบัผดิชอบรว่มกบั บสท. ในสว่นแบง่ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพในอนาคต กลา่วคอื

 - ในกรณีที่มีผลกำาไร ผลกำาไรส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารและ บสท. จะแบ่งกันคนละครึ่ง สำาหรับผลกำาไร 
  ส่วนที่สองธนาคารรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับผลกำาไรส่วนแรกแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้อย 
  คุณภาพกับราคาโอน ผลกำาไรที่เหลือจากส่วนที่สอง บสท. จะรับไปทั้งหมด

 - ในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบ สำาหรับผลขาดทุนส่วน 
  ที่สองที่เหลือจากส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารและ บสท. จะแบ่งกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนที่เหลือจากส่วน 
  ที่สอง บสท. จะรับไปทั้งหมด

 โดยธนาคารต้องร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกำาไรหรือขาดทุนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีที่ห้าและสิ้นปีที่สิบนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544

 ในปี 2556 ธนาคารได้รับแจ้งข้อมูลผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายหลังจากการประมูลขายสินทรัพย์คงเหลือจาก 
บสท. ในจำานวนที่ต่ำากว่าที่บันทึกไว้ในครั้งแรก ธนาคารจึงบันทึกกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ตั้งไว้เพื่อรองรับส่วนแบ่งผลขาดทุนจำานวน 
177 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้จำานวน 222 ล้านบาท โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายกลับรายการในค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น โดยธนาคารได้จ่าย
เงินสำาหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนี้จำานวน 23 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกกลับรายการจากประมาณการหนี้สินที่ตั้งไว้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีประมาณการหนี้สินจำานวน 22 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 22 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ประมาณการหนี้สินอื่น” ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจากับ บสท. และยังมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนสุทธิที่จะต้องจ่ายชำาระ
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 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท สัดส่วน  ทุนชำาระ  ราคาทุน
    หลักทรัพย์ที่ลงทุน ความเป็นเจ้าของ  แล้ว
    (ร้อยละ)	 																(พันบาท)

บริษัท บางกอก  ธุรกิจให้กู้ยืม หุ้นสามัญ 10 200,000 20,390

 บี ทีเอ็มยู จำากัด (1)  และการลงทุน

รวม        20,390

 (1) ความสัมพันธ์สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท ลักษณะ สัดส่วน  ทุนชำาระ ราคาทุน
   หลักทรัพย์ที่ลงทุน ความสัมพันธ์ ความเป็นเจ้าของ แล้ว
    (ร้อยละ)	 (พันบาท)

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

  บีทีเอ็มยู จำากัด  และการลงทุน  เกี่ยวข้องกับ

       กรรมการของ

       ธนาคาร

รวม         20,390

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2556

                                                                              งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร
 31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556

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

         
   ราคาทุน   มูลค่า ค่าเผื่อ  มูลค่า ค่าเผื่อ
    ยุติธรรม การด้อยค่า ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า

	 	 	 	 	 														(พันบาท)

บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

 ฐานะการเงินและ

 ผลการดำาเนินงาน   9,817 887 (8,930) 9,817 1,842 (7,975)

9.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธน�ค�รถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 เงนิลงทนุในหลกัทรัพยท์ีธ่นาคารและบรษิทัยอ่ยถอืหุ้นไวต้ัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไปของหุ้นท่ีจำาหนา่ยแลว้ของนติบิคุคลนัน้ (แตไ่มเ่ขา้ขา่ยเปน็
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินลงทุนทั่วไปและจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว มีดังนี้
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10	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 มีดังนี้
     งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

 บริษัท  ลักษณะ สัดส่วนความ ทุน ราคาทุน เงิน

 ย่อย ธุรกิจ เป็นเจ้าของ ชำาระแล้ว  ปันผลรับ

     2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

   (ร้อยละ)	 (ล้านบาท)

บริษัท ลีสซิ่ง  ธุรกิจให้เช่า 99.99 99.99 4,250 4,250 4,250 4,250 - -

 ไอซีบีซี     สินทรัพย์

 (ไทย) จำากัด(1)  แบบลีสซิ่ง

    ทางการเงิน

    และเช่าซื้อ 

 (1) บริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย

11	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 มีดังนี้

    งบก�รเงินรวม 

    31 ธันวาคม 2557

 ชื่อ ลักษณะ ประเทศที่ สัดส่วนความ ทุน ราคาทุน มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม เงิน

 บริษัทร่วม ธุรกิจ กิจการจัดตั้ง เป็นเจ้าของ ชำาระแล้ว  วิธีส่วน สำาหรับหลักทรัพย์ ปันผลรับ

       ได้เสีย จดทะเบียนฯ

    (ร้อยละ)		 	 	 (ล้านบาท)

บริษัทหลักทรัพย์  ธุรกิจ ไทย 23.56 880 305 517 412 3

 ฟินันเซีย ไซรัส หลักทรัพย์
 จำากัด (มหาชน) 
รวม     305 517 412 3

    งบก�รเงินรวม

    31  ธันวาคม 2556

 ชื่อ ลักษณะ ประเทศที่ สัดส่วนความ ทุน ราคาทุน มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม เงิน

 บริษัทร่วม ธุรกิจ กิจการจัดตั้ง เป็นเจ้าของ ชำาระแล้ว  วิธีส่วน สำาหรับหลักทรัพย์ ปันผลรับ

       ได้เสีย จดทะเบียนฯ

    (ร้อยละ)		 	 	 (ล้านบาท)

ริษัทหลักทรัพย์  ธุรกิจ ไทย 23.56 748 305 463 497 17

 ฟินันเซีย ไซรัส หลักทรัพย์
 จำากัด (มหาชน) 
รวม     305 463 497 17
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12	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
 

	 12.1	จำาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ

 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท 

ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัท

   31 ธันว�คม 2557 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

 ชื่อบริษัทร่วม สัดส่วน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย กำาไรสุทธิ

  ความเป็นเจ้าของ รวม รวม รวม รวม

	 	 (ร้อยละ)	 	 	 (ล้านบาท)

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 23.56 4,138 1,942 1,841 1,540 230

 ไซรัส จำากัด (มหาชน)

   31 ธันว�คม 2556 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

 ชื่อบริษัทร่วม สัดส่วน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย กำาไรสุทธิ

  ความเป็นเจ้าของ รวม รวม รวม รวม

	 	 (ร้อยละ)	 	 	 (ล้านบาท)

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

 ไซรัส จำากัด (มหาชน)

เงินเบิกเกินบัญชี  884,696 769,928 884,696 769,928

เงินให้กู้ยืม  85,398,791 71,742,030 85,227,430 71,671,220

ตั๋วเงิน    15,699,728 12,854,516 18,931,728 32,731,516

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  44,831,028 56,501,643 - -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  6,585,296 4,246,432 - -

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  153,399,539 146,114,549 105,043,854 105,172,664

หัก รายได้รอตัดบัญชี  (6,524,675) (8,171,356) (1,497) -

รวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี  146,874,864 137,943,193 105,042,357 105,172,664

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  232,138 206,896 233,004 218,880

รวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้

 รอตัดบัญชีและดอกเบี้ยค้างรับ  147,107,002 138,150,089 105,275,361 105,391,544

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 - สำารองอัตราร้อยละขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.  (1,547,568) (1,527,493) (811,212) (954,025)

 - สำารองส่วนเกินอัตราร้อยละขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.  (1,915,020) (1,870,268) (1,657,863) (1,469,442)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  (20,605) (19,461) (20,605) (19,461)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้�งรับสุทธิ  143,623,809 134,732,867 102,785,681 102,948,616

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2556
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	(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 100,681,857 - 100,681,857 100,085,163 - 100,085,163

เงินดอลลาร์สหรัฐ 3,087,894 43,075,550 46,163,444 7,892,287 29,795,617 37,687,904

เงินหยวน 421 83 504 12,926 110,243 123,169

เงินยูโร  28,739 - 28,739 46,842 - 46,842

เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 320 - 320 115 - 115

รวม(1)   103,799,231 43,075,633 146,874,864 108,037,333 29,905,860 137,943,193

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

	(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ำากว่า

มาตรฐาน

31 ธันวาคม 2557

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 481,070 64,305 - - - 545,375

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 63,920,458 159,224 17,420 - 613,962 64,711,064

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง  8,923,079 62,964 3,737 - 460,523 9,450,303

การสาธารณูปโภค

 และบริการ 21,471,448 295,954 10,224 - 62,363 21,839,989

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 38,762 5,799 - 184 2,059 46,804

อื่นๆ(1)   45,444,653 3,499,022 876,102 442,494 19,058 50,281,329

รวม (2)   140,279,470 4,087,268 907,483 442,678 1,157,965 146,874,864

 (1) อื่นๆ ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงินของบริษัทย่อย
 (2) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

	(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 58,849,350 - 58,849,350 67,314,634 - 67,314,634

เงินดอลลาร์สหรัฐ 3,087,894 43,075,550 46,163,444 7,892,287 29,795,617 37,687,904

เงินหยวน 421 83 504 12,926 110,243 123,169

เงินยูโร  28,739 - 28,739 46,842 - 46,842

เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 320 - 320 115 - 115

รวม(1)   61,966,724 43,075,633 105,042,357 75,266,804 29,905,860 105,172,664

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

	 12.2		จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

	 12.3		จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
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(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำากว่ามาตรฐาน

31 ธันวาคม 2556

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

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

การสาธารณูปโภค

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

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

อื่นๆ(1)   50,599,641 4,339,009 984,275 407,919 16,993 56,347,837

รวม(2)   130,002,000 5,194,939 989,352 411,991 1,344,911 137,943,193

 (1) อื่นๆ ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงินของบริษัทย่อย
 (2) ยอดรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำากว่ามาตรฐาน

31 ธันวาคม 2557

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 481,070 64,305 - - - 545,375

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 66,982,173 159,224 17,420 - 613,962 67,772,779

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง  8,923,079 62,964 3,737 - 460,523 9,450,303

การสาธารณูปโภค

 และบริการ 21,471,448 295,954 10,224 - 62,363 21,839,989

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 38,762 5,799 - 184 2,059 46,804

อื่นๆ    5,253,498 116,337 278 - 16,994 5,387,107

รวม(1)   103,150,030 704,583 31,659 184 1,155,901 105,042,357

 (1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำากว่ามาตรฐาน

31 ธันวาคม 2556

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

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

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย ์ 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) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

	 12.4		จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น

เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 140,506,126 51,320,532 1 513,205

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4,092,576 1,121,484 2 22,429

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 907,572 444,880 100 444,880

จัดชั้นสงสัย 442,678 240,134 100 240,134

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,158,050 326,920 100 326,920

        1,547,568

เงินสำารองส่วนเกิน(2)    1,915,020

รวม    147,107,002 53,453,950  3,462,588
  
 (1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงค้างของเงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและจัดชั้น 

  กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่าย 

  หลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ 
 (2) รวมถึงสำารองสำาหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินได้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารจำานวนเงิน 768 ล้านบาท

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2557

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
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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) หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและจัดชั้น 
  กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่าย 
  หลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)

อัตรา
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2556

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)

อัตรา
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2557

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 103,377,552 48,097,012 1 480,970

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 709,891 135,613 2 2,712

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 31,748 2,674 100 2,674

จัดชั้นสงสัย 184 - 100 -

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,155,986 324,856 100 324,856

        811,212

เงินสำารองส่วนเกิน    1,657,863

รวม    105,275,361 48,560,155  2,469,075

 (1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงค้างของเงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและจัดชั้น 
  กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่าย 
  หลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ



82 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

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) หลังหักหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและจัดชั้น 
  กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่าย 
  หลักประกันสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ

	 12.5	เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารใช้หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 เปน็เกณฑ์ในการพจิารณา 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดช้ันตาม

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  1,454,415 1,679,372 819,754 981,927

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 

 (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)(1)  0.93 1.18 0.71 0.89

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  2,508,126 2,746,254 1,187,744 1,354,060

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 

 (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)(1)  1.59 1.91 1.03 1.22

 (1) ฐานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2556

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

หักรายได้รอตัดบัญชี

ยอดสุทธิ
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)

อัตรา
ที่ใช้ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2556  

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
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	 12.6		เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้

 เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ (เฉพาะเงินต้น)  2,504,389 2,741,178 1,184,006 1,348,984

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ต่อยอดสินเชื่อรวม(1)  1.59 1.90 1.02 1.21

 (1) ฐานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่นับรวมเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำาระที่ได้มีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และเข้าเงื่อนไข

การจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ

	 12.7		กำาไรจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ

 ในระหว่างปี 2557 ธนาคารทำาสัญญาโอนขายลูกหนี้ 2 ราย ซึ่งจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง

โดยลูกหนี้มีมูลค่าตามบัญชี 94.5 ล้านบาท ธนาคารได้รับชำาระเงินจากการโอนขายลูกหน้ีจำานวน 330 ล้านบาท ทำาให้ธนาคารมีกำาไรจาก 

การโอนขายลูกหนี้จำานวน 235.5 ล้านบาท สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยธนาคารได้เคยตัดจำาหน่ายลูกหนี้ดังกล่าว 

จำานวน 315.1 ล้านบาท

	 12.8		เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย

บริษัทลีสซิ่ง วงเงินกู้หมุนเวียน เมื่อทวงถาม 3.85 4.00 2,132 9,447

   ไอซีบีซี  วงเงินกู้หมุนเวียน  มิ.ย.2558-ก.ค.2558 5.00 4.45-5.22 1,100 10,430

 (ไทย) (31 ธันวาคม 2556 : ม.ค. 2557-ก.ค. 2558) 

  จำากัด 

รวม     3,232 19,877

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    32 1,008

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2556

	 	 	 			(ร้อยละต่อปี)		 													(ล้านบาท)

อัตร�ดอกเบี้ย ณ วันที่ จำ�นวนเงินต้นคงค้�ง

31 ธันวาคม 
2557ช่ือบริษัท ประเภทสินเช่ือ วันครบกำาหนด

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2556
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(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย - - - - 1 4 4 4

 ถูกเพิกถอนจากการเป็น

 หลักทรัพย์จดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์/

 อยู่ระหว่างการฟื้นฟู

 การดำาเนินงาน

จำานวนราย จำานวนราย

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

ค้างรับ

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

ค้างรับ
หลัก

ประกัน
หลัก

ประกัน

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารรับรู้เงินสำารองของส่วนสูญเสีย 809 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารสำาหรับขาดทุนที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อย สำารองดังกล่าวได้บันทึกไว้กับเงินกู้ยืมที่ธนาคารให้กับบริษัทย่อย 

สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 จำานวนดงักลา่วถกูจดัสรรให้กบัเงนิให้สนิเชือ่แกล่กูหนี้ในงบการเงนิเฉพาะของธนาคารภายใตเ้งนิสำารอง

ส่วนเกินกว่าสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 12.4) 

	 12.9		เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน			

13	 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา
 
 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายละเอียดของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจำาแนกตามวิธีการปรับโครงสร้างสรุปได้ดังน้ี 

การเปลี่ยนแปลง

 เงื่อนไขการชำาระหนี้ 12 452 430 4 ปี 13

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557(2) 137,117  147,107

		(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

อายุถัวเฉลี่ย
ที่เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้จำานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
 โครงสร้างหนี้

ขาดทุน
จากการปรับ

โครงสร้างหนี้ (1)

31 ธันวาคม 2557

จำานวนหนี้ตามบัญชี
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		(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

อายุถัวเฉลี่ย
ที่เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้จำานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
 โครงสร้างหนี้

ขาดทุน
จากการปรับ

โครงสร้างหนี้ (1)

31 ธันวาคม 2557

จำานวนหนี้ตามบัญชี

		(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

อายุถัวเฉลี่ย
ที่เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้จำานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
 โครงสร้างหนี้

ขาดทุน
จากการปรับ

โครงสร้างหนี้ (1)

31 ธันวาคม 2556

จำานวนหนี้ตามบัญชี

		(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

อายุถัวเฉลี่ย
ที่เหลือของหนี้
ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้จำานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
 โครงสร้างหนี้

ขาดทุน
จากการปรับ

โครงสร้างหนี้ (1)

31 ธันวาคม 2556

จำานวนหนี้ตามบัญชี

การเปลี่ยนแปลง

  เงื่อนไขการชำาระหนี้ 12 452 430 4 ปี 13

เงินให้สินเชื่อและ

   ดอกเบี้ยค้างรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557(2) 1,321  105,275

การเปลี่ยนแปลง 

 เงื่อนไขการชำาระหนี้ 17 489 489 7 ปี 7

เงินให้สินเชื่อและ

  ดอกเบี้ยค้างรับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556(2) 145,705  138,150

การเปลี่ยนแปลง

 เงื่อนไขการชำาระหนี้ 17 489 489 7 ปี 7

เงินให้สินเชื่อและ

   ดอกเบี้ยค้างรับ

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556(2) 1,066  105,391

 (1) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่แสดงเป็นจำานวนก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้ตั้งไว้แล้วในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปัญหา ณ วันปรับโครงสร้างหนี้
  (2) สุทธิจากรายได้รอการตัดบัญชี
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 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

 ยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะธนาคารมีจำานวน 979 ล้านบาท และ 1,305 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารมีการกลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

จำานวน 8.4 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท และมีการตัดจำาหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำานวน 3.5 ล้านบาท และ 4.0 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารไม่มีภาระผูกพันที่จะให้ลูกหนี้กู้เพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้

14	 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อ/

เช่าการเงินสำาหรับรถยนต์ เครื่องบิน เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 12 ปี 

(31	ธันวาคม	2556:	1	ถึง	7	ปี) และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 2556

ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  78 134

เงินสดที่รับชำาระจากลูกหนี้

 เงินต้น  378 436

 ดอกเบี้ย  62 117

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า  15,993 30,995 2,845 1,583 51,416

หัก รายได้รอตัดบัญชี(1) (2,525) (3,414) (321) (263) (6,523)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำา

 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 13,468 27,581 2,524 1,320 44,893

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     1,759

ลูกหนี้ต�มสัญญ�เช่�ซื้อและสัญญ�เช่�ก�รเงินสุทธิ    43,134

 (1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

มากกว่า
5 ปีไม่เกิน 1 ปี

หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้1-5 ปี รวม

31 ธันวาคม 2557
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้แสดงถึงจำานวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต่ำาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญส่วนเพิ่มจำานวน 768 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 809 ล้านบาท) ซึ่งได้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารสำาหรับขาดทุนที่ 

คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	 14.1		จำาแนกตามอายุคงค้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจำาแนกตามอายุลูกหนี้ค้างชำาระนับจากวันที่ที่ครบ

กำาหนดตามสัญญาได้ดังนี้

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

มากกว่า
5 ปีไม่เกิน 1 ปี

หนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้1-5 ปี รวม

31 ธันวาคม 2556

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า  17,386 39,094 2,573 1,695 60,748

หัก รายได้รอตัดบัญชี (1) (3,068) (4,534) (266) (303) (8,171)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้

 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 14,318 34,560 2,307 1,392 52,577

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     1,982

ลูกหน้ีต�มสัญญ�เช่�ซ้ือและสัญญ�เช่�ก�รเงินสุทธิ     50,595

 (1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

	(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ  36,261 47,200

เกินกำาหนดชำาระ:

 น้อยกว่า 90 วัน  7,312 4,969

 91-180 วัน  876 408

 181-365 วัน  442 -

 มากกว่า 365 วัน  2 -

    44,893 52,577

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,759 1,982
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15	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

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

หนี้สงสัยจะสูญ 57,978 (4,611)    (39,326) 28,025 762,008 44,752 848,826

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (783,999) - (783,999)

ยอดปล�ยปี 513,205 22,429 444,880 240,134 326,920 1,915,020 3,462,588

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกิน

สงสัย
จะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31 ธันวาคม 2557

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกิน

สงสัย
จะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกิน

สงสัย
จะสูญ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน รวม

31 ธันวาคม 2557

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

หนี้สงสัยจะสูญ 112,886 4,192 75,622 81,880 839,937 749,939 1,864,456

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (549,777) - (549,777)

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

ยอดต้นปี  595,290 8,257 - 1,567 348,911 1,469,442 2,423,467

หนี้สงสัยจะสูญ  (114,320) (5,545)    2,674 (1,567) (16,826) 188,421 52,837

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,229) - (7,229)

ยอดปล�ยปี 480,970 2,712 2,674 - 324,856 1,657,863 2,469,075
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(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ปกติ สงสัย
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

เงินสำารอง
ส่วนเกิน

สงสัย
จะสูญ

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	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

			(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

ยอดต้นปี   19,461 23,997

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี  4,683 (673)

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี  (3,539) (3,863)

ยอดปล�ยปี  20,605 19,461
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17	 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่ได้มาจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดและรับชำาระหนี้จากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 

 ในบางกรณีที่ลูกหนี้ได้ทำาการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีโอนทรัพย์ชำาระหนี้ ธนาคารอาจให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือคืนทรัพย์สินดังกล่าว 

(Buyback rights) หรืออาจให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซื้อสินทรัพย์คืนก่อนผู้อื่น (First refusal rights) ภายในระยะเวลาและราคาที่กำาหนดไว้ใน

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

 รายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายมีดังนี้

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้

 อสังหาริมทรัพย์ 967,807 - (51,202) 916,605(1) 29,146

 สังหาริมทรัพย์ 218,655 1,878,995 (1,805,719) 291,931 -

 รวม  1,186,462 1,878,995 (1,856,921) 1,208,536 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

 ก�รข�ยทอดตล�ด

 อสังหาริมทรัพย์ 104,602 - (11,620) 92,982 -

 รวม  104,602 - (11,620) 92,982 -

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย 1,291,064 1,878,995 (1,868,541) 1,301,518 29,146

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (303,181) (782,466) 736,434 (349,213) (16,619)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ 987,883 1,096,529 (1,132,107) 952,305 12,527

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับจากการชำาระหนี้ ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก และผู้ประเมินภายใน จำานวน 639 ล้านบาท 

  และ 278 ล้านบาท ตามลำาดับ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้

ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2557
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(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้

ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้

ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2557

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้

อสังหาริมทรัพย์ 1,163,754 - (195,947) 967,807(1) 29,146

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

 รวม  1,302,497 1,440,736 (1,556,771) 1,186,462 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

 ก�รข�ยทอดตล�ด

 อสังหาริมทรัพย์ 108,242 12,300 (15,940) 104,602 -

 รวม  108,242 12,300 (15,940) 104,602 -

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

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับจากการชำาระหนี้ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายในจำานวน 639 ล้านบาท 

  และ 329 ล้านบาท ตามลำาดับ

ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้

 อสังหาริมทรัพย์ 967,807 - (51,202) 916,605(1) 29,146

 รวม  967,807 - (51,202) 916,605 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

 ก�รข�ยทอดตล�ด

 อสังหาริมทรัพย์ 104,602 - (11,620) 92,982 -

 รวม  104,602 - (11,620) 92,982 -

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ย 1,072,409 - (62,822) 1,009,587 29,146

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (202,425) (432)  5,676 (197,181) (16,619)

รวมทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ 869,984 (432) (57,146) 812,406 12,527

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับจากการชำาระหนี้ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายในจำานวน 639 ล้านบาท 

  และ 278 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กก�รชำ�ระหนี้

 อสังหาริมทรัพย์ 1,163,754 - (195,947) 967,807(1) 29,146

 รวม  1,163,754 - (195,947) 967,807 29,146

ทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รประมูลซื้อจ�ก

 ก�รข�ยทอดตล�ด

 อสังหาริมทรัพย์ 108,242 12,300 (15,940) 104,602 -

 รวม  108,242 12,300 (15,940) 104,602 -

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

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับจากการชำาระหนี้ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายในจำานวน 639 ล้านบาท 

  และ 329 ล้านบาท ตามลำาดับ

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย จำาหน่ายยอดต้นปี

ส่วนที่มีภาระผูกพันในการห้าม
จำาหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้

ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อนยอดปลายปีเพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2556
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(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 8,500 6,892 407,453 118,235 541,080

เพิ่มขึ้น  - 449 62,664 6,215 69,328

โอน  - 3,782 (3,750) - 32

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 

   1 มกร�คม 2557 8,500 11,123 457,698 116,908 594,229

เพิ่มขึ้น  - - 26,453 6,879 33,332

โอน  - (4,231) 4,231 - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (12,866) (1,379) (14,245)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 8,500 6,892 475,516 122,408 613,316

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (686) (284,369) (92,184) (377,239)

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

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - 8,029 7,541 15,570

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 

 1 มกร�คม 2557 - (991) (316,586) (96,726) (414,303)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (129) (46,624) (8,810) (55,563)

โอน  - 28 (28) - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - 12,821 1,040 13,861

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 - (1,092) (350,417) (104,496) (456,005)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 

 1 มกร�คม 2557 8,500 10,132 141,112 20,182 179,926

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 8,500 5,800 125,099 17,912 157,311

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวน

เงิน 10 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2556:	12.7	ล้านบาท)

 ราคาทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ซ่ึงได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 277.7 ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2556:	256.6	ล้านบาท)

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงานที่ดิน ยานพาหนะ รวมอาคาร

18	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
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(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 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 และ 

 1 มกร�คม 2557 8,500 11,123 357,543 90,990 468,156

เพิ่มขึ้น  - - 23,426 4,359 27,785

โอน  - (4,231) 4,231 - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (12,266) - (12,266)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 8,500 6,892 372,934 95,349 483,675

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 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 และ 

 1 มกร�คม 2557 - (991) (270,170) (83,666) (354,827)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (129) (24,810) (5,351) (30,290)

โอน  - 28 (28) - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - 12,243 - 12,243

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 - (1,092) (282,765) (89,017) (372,874)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 8,500 6,206 90,996 15,697 121,399

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ

 1 มกร�คม 2557 8,500 10,132 87,373 7,324 113,329

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 8,500 5,800 90,169 6,332 110,801

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารไม่มียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(31	ธันวาคม	2556:	2.7	ล้านบาท)

 ราคาทรพัยส์นิของธนาคารกอ่นหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอปุกรณซ์ึง่ไดค้ดิคา่เสือ่มราคาเตม็จำานวนแลว้ แตย่งัคงใชง้านจนถงึ ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2557 มีจำานวน 248.7 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2556:	229.6	ล้านบาท)

เครื่องตกแต่งติด
ตั้งและอุปกรณ์

สำานักงานที่ดิน ยานพาหนะ รวมอาคาร
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19	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟท์แวร์

ระหว่างพัฒนา
ค่าธรรมเนียม

สมาชิก รวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 365,888 541 16,050 382,479

เพิ่มขึ้น  4,674 899 10,700 16,273

โอน  325 (357) - (32)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (17) - - (17)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 370,870 1,083 26,750 398,703

เพิ่มขึ้น  3,032 - - 3,032

โอน  1,083  (1,083) - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (1,615) - - (1,615)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 373,370 - 26,750 400,120

ค่าตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (305,431) - (153) (305,584)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (18,019) - (2,674) (20,693)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 (323,450) - (2,827) (326,277)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (16,761) - (2,440) (19,201)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย 1,615 - - 1,615

ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2557 (338,596) - (5,267) (343,863)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 60,457 541 15,897 76,895

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 47,420 1,083 23,923 72,426

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 34,774 - 21,483 56,257
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(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟท์แวร์

ระหว่างพัฒนา
ค่าธรรมเนียม

สมาชิก รวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 337,931 - 16,050 353,981

เพิ่มขึ้น  3,856 - 10,700 14,556

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 341,787 - 26,750 368,537

เพิ่มขึ้น  648 - - 648

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (1,615) - - (1,615)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 340,820 - 26,750 367,570

ค่าตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (289,055) - (153) (289,208)

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 (303,245) - (2,827) (306,072)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (12,563) - (2,440) (15,003)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย 1,615 - - 1,615

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 (314,193) - (5,267) (319,460)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 48,876 - 15,897 64,773

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557 38,542 - 23,923 62,465

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 26,627 - 21,483 48,110

20	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้  

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  933,304 614,731

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (286,008) (255,071)

สุทธิ    647,296 359,660
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(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

กำาไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ	43)

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

31 ธันว�คม 2557
ณ วันที่

1 มกร�คม 2557
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 24,464 - (18,521) 5,943

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 241,338 5,001 - 246,339

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 207,000 - 207,000

ทรัพย์สินรอการขาย 60,636 9,206 - 69,842

สินทรัพย์อื่น 226,575 129,642 - 356,217

ประมาณการหนี้สิน 53,160 (16,498) - 36,662

หนี้สินอื่น  8,558 2,743 - 11,301

รวม  614,731 337,094 (18,521) 933,304

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (74,126) - 1,226 (72,900)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (15,832) (5,424) - (21,256)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (157,563) (25,999) - (183,562)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (7,550) (740) - (8,290)

รวม  (255,071) (32,163) 1,226 (286,008)

สุทธิ  359,660 304,931 (17,295) 647,296

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  306,676 140,299

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (72,900) (74,126)

สุทธิ    233,776 66,173

 รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้



98 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - 24,464 24,464
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 119,132 122,206 - 241,338
ทรัพย์สินรอการขาย 70,897 (10,261) - 60,636
สินทรัพย์อื่น 141,955 84,620 - 226,575
ประมาณการหนี้สิน 88,999 (35,839) - 53,160
หนี้สินอื่น  7,666 892 - 8,558
รวม  428,649 161,618 24,464 614,731

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (71,979) - (2,147) (74,126)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (8,327) (7,505) - (15,832)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (126,026) (31,537) - (157,563)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (6,201) (1,349) - (7,550)
รวม  (212,533) (40,391) (2,147) (255,071)
สุทธิ  216,116 121,227 22,317 359,660

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

กำาไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ	43)

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

31 ธันว�คม 2556
ณ วันที่

1 มกร�คม 2556
 

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

กำาไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ	43)

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

31 ธันว�คม 2557
ณ วันที่

1 มกร�คม 2557
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 24,464 - (18,521) 5,943
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  26,640 (3,066) - 23,574
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 207,000 - 207,000
ทรัพย์สินรอการขาย 40,485 (1,049) - 39,436
สินทรัพย์อื่น 850 187 - 1,037
ประมาณการหนี้สิน 47,119 (18,163) - 28,956
หนี้สินอื่น  741 (11) - 730
รวม  140,299 184,898 (18,521) 306,676

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (74,126) - 1,226 (72,900)
รวม  (74,126) - 1,226 (72,900)
สุทธิ  66,173 184,898 (17,295) 233,776

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน
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(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

กำาไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ	43)

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

31 ธันว�คม 2556
ณ วันที่

1 มกร�คม 2556
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - 24,464 24,464
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) 24,464 140,299
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (71,979) - (2,147) (74,126)
รวม  (71,979) - (2,147) (74,126)
สุทธิ  106,092 (62,236) 22,317 66,173

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,476 13,037 9,722 9,536
เงินมัดจำา  14,133 14,389 6,453 6,605
เงินทดรองจ่าย 645 616 635 592
อื่นๆ  2,337 2,721 1,639 1,738
รวม  29,591 30,763 18,449 18,471

21	 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2557

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ(2)

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 151,013(1) - - - 151,013
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4,093 - - - 4,093
จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 908 - - - 908
จัดชั้นสงสัย 442 - - - 442
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,158 9 349 543 2,059
รวม  157,614 9 349 543 158,515

 (1)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
 (2)  สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

22	 สินทรัพย์จัดชั้น
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(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2556

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ(2)

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

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)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
 (2)  สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2557

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ(2)

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 113,885(1) - - - 113,885
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 710 - - - 710
จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 32 - - - 32
จัดชั้นสงสัย - - - - -
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,156 9 197 5 1,367
รวม  115,783 9 197 5 115,994

 (1)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
 (2)  สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2556

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ(2)

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น 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)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
 (2)  สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี



101

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2556

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

รวมต่างประเทศในประเทศ ในประเทศ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ต่างประเทศ รวม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 8,006,736 11,641,694 8,006,778 11,641,829
ออมทรัพย์ 5,359,631 4,652,953 5,359,650 4,652,992
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
 - น้อยกว่า 6 เดือน 45,778,514 49,386,784 45,778,514 49,386,784
 - 6 เดือนไม่เกิน 1 ปี 17,577,319 9,716,969 17,577,319 9,716,969
 - 1 ปี ขึ้นไป 13,306,325 8,336,409 13,306,325 8,336,409
รวม  90,028,525 83,734,809 90,028,586 83,734,983

เงินบาท  87,765,133 1,262,281 89,027,414 82,376,961 850,289 83,227,250
เงินดอลลาร์สหรัฐ 426,529 450,215 876,744 419,541 3,897 423,438
เงินสกุลอื่น 43,571 80,857 124,428 49,008 35,287 84,295
รวม  88,235,233 1,793,353 90,028,586 82,845,510 889,473 83,734,983

23	 เงินรับฝาก

	 23.1		จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

รวมต่างประเทศในประเทศ ในประเทศ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ต่างประเทศ รวม

เงินบาท  87,765,072 1,262,281 89,027,353 82,376,787 850,289 83,227,076
เงินดอลลาร์สหรัฐ 426,529 450,215 876,744 419,541 3,897 423,438
เงินสกุลอื่น 43,571 80,857 124,428 49,008 35,287 84,295
รวม  88,235,172 1,793,353 90,028,525 82,845,336 889,473 83,734,809

	 23.2		จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
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24	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม

รวมมีระยะเวลาเมื่อทวงถาม เมื่อทวงถาม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย   - 987,874 987,874 - 1,107,996 1,107,996

ธนาคารพาณิชย์ 9,700 - 9,700 540 5,600,000 5,600,540

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 530 3,000,000 3,000,530 - 3,200,000 3,200,000

สถาบันการเงินอื่น 3,187,443 4,433,773 7,621,216 3,545,552 2,422,188 5,967,740

รวมในประเทศ 3,197,673 8,421,647 11,619,320 3,546,092 12,330,184 15,876,276

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ - 28,671,692 28,671,692 - 28,687,857 28,687,857

เงินบาท  132,884 - 132,884 221,634 - 221,634

รวมต่�งประเทศ 132,884 28,671,692 28,804,576 221,634 28,687,857 28,909,491

รวมในประเทศและ

 ต่�งประเทศ 3,330,557 37,093,339 40,423,896 3,767,726 41,018,041 44,785,767

(พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

รวมมีระยะเวลาเมื่อทวงถาม เมื่อทวงถาม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย   - 987,874 987,874 - 1,107,996 1,107,996

ธนาคารพาณิชย์ 9,700 - 9,700 540 3,400,000 3,400,540

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 530 3,000,000 3,000,530 - 3,200,000 3,200,000

สถาบันการเงินอื่น 3,187,443 4,433,773 7,621,216 3,545,552 2,422,188 5,967,740

รวมในประเทศ 3,197,673 8,421,647 11,619,320 3,546,092 10,130,184 13,676,276

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ - 28,671,692 28,671,692 - 28,687,857 28,687,857

เงินบาท  132,884 - 132,884 221,634 - 221,634

รวมต่�งประเทศ 132,884 28,671,692 28,804,576 221,634 28,687,857 28,909,491

รวมในประเทศและ

 ต่�งประเทศ 3,330,557 37,093,339 40,423,896 3,767,726 38,818,041 42,585,767
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ตั๋วแลกเงิน 2558 2.52-3.75 992,890 2557-2558 2.53-3.75 2,650,838

หุ้นกู้มีประกัน(1) 2558-2562 3.24-3.98 15,484,962 2557-2558 3.79-3.98 5,597,732

หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2558-2561 2.40-4.50 21,250,665 2557-2560 2.80-4.50 20,168,807

รวม     37,728,517   28,417,377

 (1) หุ้นกู้มีประกันออกจำาหน่ายโดยบริษัทย่อยและค้ำาประกันโดยธนาคาร

ตั๋วแลกเงิน 2558 2.52-3.75 992,890 2557-2558 2.53-3.75 2,650,838

หุ้นกู้ไม่มีประกัน   - 2557 3.78 599,982

รวม     992,890   3,250,820

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

ปีที่ครบกำาหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

25	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาทสรุปได้ดังน้ี

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

26	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ภ�ระผูกพันในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสำ�หรับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  160 133  121 103

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25572556 2556

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  32 22  23 15

 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้

ผลประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณตามสิทธิและอายุงาน
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 ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 160 133  121 103

ภ�ระผูกพันต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงิน  160 133  121 103

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี  133 116  103 93

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

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย  34 29  23 21

กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2) (7)  - (6)

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี  160 133  121 103

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25572556 2556

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน   29 25  19 18

 ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  5 4  4 3

 กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2) (7)  - (6)

รวม     32 22  23 15

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก)

(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม
2556

อัตราคิดลด  3.11-3.60 3.60

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  6 6

อัตราหมุนเวียนพนักงาน  0-19 0-19
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 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2557 ธนาคารได้จ่ายชำาระตามคำาพิพากษาของศาลฎีกาจำานวน 109.65 ล้านบาท ของคดีที่กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

แห่งหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องธนาคารตั้งแต่ปี 2542 ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจำานวน 108.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

25562557 25542555 2553

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 160 133 116 113 92

(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

25562557 25542555 2553

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 121 103 93 94 80

27	 ประมาณการหนี้สินอื่น

ณ วันที่ 1 มกราคม 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 และ

 1 มกร�คม 2557  22,000 110,450 132,450

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น  - 900 900

จ่ายชำาระ  - (109,650) (109,650)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557  22,000 1,700 23,700

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
การบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ
(หมายเหตุ	9.4)

ผลเสียหาย
จากคดีฟ้องร้อง

รวม
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(พันหุ้น/พันบาท)

2557 2556
จำานวนหุ้น จำานวนหุ้นจำานวนเงิน จำานวนเงิน

28	 หนี้สินอื่น

29	 ทุนเรือนหุ้น

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

เจ้าหนี้อื่น  362,865 620,464 142,658 161,997

เงินรับล่วงหน้า  127,464 85,512 868 9,914

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  440,995 385,322 393,276 351,575

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  18,219 14,174 15,816 11,633

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  20,186 19,281 20,186 19,281

เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน  11,744 12,565 - 958

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  353,254 221,429 347,329 161,686

อื่นๆ     271,515 134,685 243,810 100,000

รวม     1,606,242 1,493,432 1,163,943 817,044

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกร�คม 

- หุ้นสามัญ 8.92 1,590,002 14,182,817 1,590,002 14,182,817

- หุ้นบุริมสิทธิ  8.92 451 4,023 451 4,023

ออกหุ้นใหม่ 8.92 670,087 5,977,181 - -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

- หุ้นส�มัญ  8.92 2,260,089 20,159,998 1,590,002 14,182,817

- หุ้นบุริมสิทธิ 8.92 451 4,023 451 4,023

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกร�คม

- หุ้นสามัญ 8.92 1,590,002 14,182,817 1,590,002 14,182,817

- หุ้นบุริมสิทธิ  8.92 451 4,023 451 4,023

ออกหุ้นใหม่ 8.92 666,508 5,945,254 - -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

- หุ้นส�มัญ  8.92 2,256,510 20,128,071 1,590,002 14,182,817

- หุ้นบุริมสิทธิ 8.92 451 4,023 451 4,023

มูลค่า
หุ้นต่อหุ้น
(บาท)
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 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ซึ่งทั้ง 2 ประเภทเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม

เงนิปนัผล โดยหุ้นบุริมสทิธิประเภท ข มบุีริมสทิธิในเงนิปนัผลและการแบง่คนืทนุกอ่นหุน้บรุมิสทิธปิระเภท ก และหุน้สามญั ในกรณท่ีีมกีารลดทุน 

เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนให้แก่ธนาคาร ให้ลดทุนใน

ส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ก่อน แต่จะไม่เกินกว่ายอดขาดทุนสะสม ณ วันที่ที่กระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับ

ส่วนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพ่ิมเงินกองทุน ในกรณีท่ีมีการลดทุนเนื่องจากมี

ผลขาดทนุจากการดำาเนนิงานอนัเนือ่งมาจากสนิทรัพยท์ีม่ขีึน้หลงัจากกระทรวงการคลงัเขา้เพิม่เงนิกองทนุ ใหธ้นาคารลดทนุของผูถ้อืหุ้นสามญั 

ก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ทั้งนี้ บุริมสิทธิทั้งหมดมีกำาหนดระยะ

เวลา 10 ปี และได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญนับแต่นั้นมา

 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็น 

หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ทั้งหมดได้ทำาการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้วก่อนปี 2553 สำาหรับหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ที่เหลือ 

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังคงใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

 ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ

หนึ่งหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

 การออกหุ้นสามัญ

 เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2557 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ไดอ้นมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของธนาคารจำานวน 5,977,181,490.12 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 14,186,840,269.40 บาท เป็น 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 

670,087,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ธนาคารได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำาระแล้วจำานวน 

20,132,093,886.16 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ 

30	 สำารอง

 สำารองประกอบด้วย

	 การจัดสรรกำาไรและ/หรือกำาไรสะสม

 สำ�รองต�มกฎหม�ย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 

ทุนจดทะเบียน  เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1 ประจำาปี 2558 ได้มีมติให้ธนาคารจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 

จำานวน 100 ล้านบาท เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย มีผลทำาให้ธนาคารมีทุนสำารองตามกฎหมายทั้งหมด 300 ล้านบาท
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	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายแสดงในสว่นของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปลีย่นแปลง 

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

31	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2557

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือต้นปี  198,651 287,916

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในของส่วนของเจ้าของ - สุทธิจากภาษี  69,180 (89,265)

ยอดคงเหลือปล�ยปี  267,831 198,651

	32		หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

 32.1	ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำาประกันเงินกู้ยืม   434 226 15,934 5,826

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  219 228 219 228

ภาระผูกพันอื่น

 - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่เบิกถอน  786 2,428 786 2,428

 - การค้ำาประกันอื่น  1,159 3,004 1,159 3,004

 - อื่นๆ  2 26 2 26

รวม     2,600 5,912 18,100 11,512
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	 32.2		หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด (เดิมเคยเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ซึ่งธนาคาร

ได้จำาหน่ายออกไปแล้ว) มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย โดยอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด 

ได้ยื่นฟ้องธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด ในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในมูลฐานละเมิดและผิดสัญญา โดยทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง 

ประมาณ 117 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โจทก์ได้ยื่น

อุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ธนาคารและบริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำาแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นได้อ่าน 

คำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ 

สินเอเซีย จำากัด ได้ยื่นคำาแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

 นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2555 อดตีผูบ้ริหารของบรษัิทหลกัทรพัย ์สนิเอเซยี จำากดั ไดด้ำาเนนิการยืน่ฟอ้งธนาคารและบรษิทัหลกัทรพัย ์ 

สินเอเซีย จำากัด ในคดีแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยทุนทรัพย์ที่ฟ้องประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก 

การดำาเนนิธุรกจิปกตขิองบรษิทัหลกัทรพัย ์สนิเอเซยี จำากดั ตอ่มาเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2556 ศาลแรงงานกลางพพิากษายกฟอ้งคดดีงักลา่ว 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้อง

ห้ามตามกฎหมาย โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำาสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานกลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ศาลแรงงานกลางมีคำาสั่งให้ส่งศาล

ฎีกาเพื่อวินิจฉัย ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ธนาคารจะ

ต้องจ่ายชำาระค่าเสียหาย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารจึงไม่ได้ตั้งสำารองประมาณการหนี้สินไว้ในส่วนของคดีดังกล่าว

 

33	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หากธนาคารและบริษัทย่อยมีอำานาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและบริหาร

หรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือ

กิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่มีนัยสำาคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร บริษัทย่อยและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ พนกังานชัน้บรหิารตัง้แตผู่ช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไปหรอืบคุคลผูม้ตีำาแหนง่

เทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอำานาจในการจัดการ หรือแก่กิจการ

ที่ธนาคารหรือกรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือบุคคลผู้มีตำาแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำาระแล้วของกิจการนั้น
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 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

ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 

 แบงค์ ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเต็ด ฮ่องกง เป็นบริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ของธนาคาร

ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 

 แบงค์ ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเต็ด มาเก๊า เป็นบริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ของธนาคาร

บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำากัด ไทย เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของธนาคาร 

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 3 จำากัด ไทย เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของธนาคาร 

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของธนาคาร 

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำากัด ไทย เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของธนาคาร 

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

ผู้บริหารสำาคัญ  ไทย/จีน บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนบริหาร 

                 และควบคมุกจิการทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถงึกรรมการ  

         (ผู้บริหาร และบุคคลอื่น) ของธนาคารและบริษัทย่อย

 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 ร�ยก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 รายได้ดอกเบี้ย เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่ใช้กับคู่ค้ารายอื่น

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

 เงินปันผลรับ ตามที่กิจการที่ธนาคารลงทุนได้ประกาศจ่าย

 รายได้ค่าธรรมเนียม เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่ใช้กับคู่ค้ารายอื่น
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 รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

บริษัทใหญ่
รายได้ค่าธรรมเนียม - 1 - 1
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 328 123 328 123
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม 11 9 11 9

บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4 3 4 3
เงินปันผลรับ - - 3 17
รายได้ค่าเช่า 1 1 1 1

บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ย - - 336 1,153
รายได้ค่าธรรมเนียม - - 32 28

กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบี้ย - 1 - 1
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1 42 1 42
เงินปันผลรับ - 2 - 2

ผู้บริห�รสำ�คัญและกรรมก�ร
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1 2 1 2

ผู้บริห�รสำ�คัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 181 174 124 115
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 22 8 18 5

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	 ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร

 กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไปมไิดร้บัผลประโยชนอ์ืน่ใดจากธนาคารทัง้ท่ีเปน็ตวัเงนิและ

ไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส แล้วแต่ 

กรณ ีทัง้นี ้กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารของธนาคารจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร และกรรมการซึง่เปน็ผูบ้รหิารของ

ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารต้นสังกัด 

นอกเหนอืจากผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บตามสญัญาจา้ง เชน่ คา่เชา่บา้น คา่รกัษาพยาบาล ประกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหต ุและคา่เดนิทางกลบัไป 

เยี่ยมบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด รวมทั้งกรรมการที่พำานักอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่

ในธุรกิจของธนาคารได้ตามที่จ่ายจริง
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 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด 81 53 81 53
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (นิวยอร์ก) ลิมิเต็ด 101 7 101 7
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเต็ด 2 14 2 14
 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเต็ด - 23 - 23
 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด-อื่นๆ 3 2 3 2

เงินลงทุน 
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 4,250 4,250
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 517 463 305 305
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำากัด(1) 20 20 20 20

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 3,232 19,877

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 1 12

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 32 1,008

สินทรัพย์อื่น
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด 1 - 1 -
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (กว่างตง) ลิมิเต็ด 9 - 9 -
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)  1 1 1 1

 (1) ความสัมพันธ์สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557
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(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด 18,088 16,628 18,088 16,628
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (นิวยอร์ก) ลิมิเต็ด 6,992 4,482 6,992 4,482
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเต็ด - 3,127 - 3,127
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด-อื่นๆ 801 - 801 -
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 306 183 306 183

เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 3 จำากัด 24 9 24 9
บริษัท สยามพิวรรรธน์ จำากัด(1) - 24 - 24
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 86 49 86 49

หนี้สินอื่น
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 18 20

รายการนอกงบการเงิน
หนังสือคำ้�ประกัน
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์  
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด 8 14 8 14
หนังสือคำ้�ประกันเงินกู้ยืม
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด - - 15,500 5,600

สัญญ�ซื้อเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์  
 ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด - 33 - 33
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์  
 ออฟ ไชนา (สิงคโปร์) ลิมิเต็ด 2,535 1,044 2,535 1,044
ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ 
 ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเต็ด - 73 - 73
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 326 9 326 9

 (1) ความสัมพันธ์สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557
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34	 สัญญาเช่าระยะยาว

 ธนาคารและบริษทัยอ่ยได้ทำาสัญญาเชา่อุปกรณ์หลายสัญญา ซึง่สัญญาเชา่ดังกลา่วมอีายกุารเชา่ตัง้แต่ 0.5 ป ีถึง 15 ป ีสัญญาเชา่ระยะยาว 

แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดของการจ่ายชำาระได้ดังนี้

35	 ส่วนงานดำาเนินงาน

 ข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานที่รายงานประกอบด้วย

 ธนาคารดำาเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจธนาคารและ (2) กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ/เช่าการเงิน ทั้งนี้ ข้อมูล
ส่วนงานอ้างอิงจากขอ้มลูภายในที่ไดร้ายงานตอ่ผูม้อีำานาจสงูสดุทัง้สองกลุม่ธรุกจิใหบ้รกิารทัง้ลกูคา้บรษิทัใหญแ่ละลกูคา้รายยอ่ย อยา่งไรกต็าม 
กลุม่ลกูคา้รายยอ่ยเปน็สดัสว่นที่ไมม่นียัสำาคญัตอ่กลุม่ลกูคา้ธนาคารทัง้หมด ธนาคารและบรษิทัยอ่ยดำาเนนิธรุกจิในสว่นงานทางภมูศิาสตรห์ลกั
ในประเทศไทย โดยธนาคารกำาหนดให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานเป็นคณะบริหารของธนาคาร 

 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2556

ครบกำาหนดภายใน 1 ปี 107 122 77 84
ครบกำาหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 84 131 69 92
ครบกำาหนดหลังจาก 5 ปี 21 31 21 31
รวม    212 284 167 207

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

กลุ่มธุรกิจ
เช่าซื้อ/เช่า 
การเงิน

รายการ
ตัดบัญชี รวมรวม

กลุ่มธุรกิจ
ธนาคาร

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,278 1,809 4,087 31 4,118
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและรายได้อื่นสุทธิ 148 231 379 (31) 348
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม 58 - 58 - 58
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 381 207 588 (3) 585
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (1,142) (1,615) (2,757) - (2,757)
กำาไรก่อนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
 และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,723 632 2,355 (3) 2,352
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (70) (796) (866) - (866)
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,653 (164) 1,489 (3) 1,486
ภาษีเงินได้ (330) 33 (297) - (297)
กำ�ไรสำ�หรับปี 1,323 (131) 1,192 (3) 1,189

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 517 - 517 - 517
สินทรัพย์รวม 157,169 45,006 202,175 (7,288) 194,887
หนี้สินรวม 134,093 40,656 174,749 (3,251) 171,498

ผลก�รดำ�เนินง�น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวม

กลุ่มธุรกิจ
เช่าซื้อ/เช่า 
การเงิน

รายการ
ตัดบัญชี รวมรวม

กลุ่มธุรกิจ
ธนาคาร

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,443 1,676 4,119 28 4,147
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและรายได้อื่นสุทธิ 148 354 502 (28) 474
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม 92 - 92 - 92
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 379 160 539 (17) 522
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (832) (1,277) (2,109) - (2,109)
กำาไรก่อนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
 และขาดทุนจากการด้อยค่า 2,230 913 3,143    (17) 3,126
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (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

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

ผลก�รดำ�เนินง�น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

36	 รายได้ดอกเบี้ย

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  454,997 86,158 454,873 85,896

เงินลงทุนในตราสารหนี้  1,012,483 721,130 1,012,483 721,130

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  3,932,632 3,578,567 4,259,445 4,725,018

สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  3,398,285 3,552,878 842 891

อื่นๆ     680 348 680 348

รวม     8,799,077 7,939,081 5,728,323 5,533,283
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

37	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

เงินรับฝาก  2,347,296 2,128,755 2,347,296 2,128,760

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  659,109 597,462 597,772 479,010

เงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ

 ธนาคารแห่งประเทศไทย  467,599 390,231 467,599 390,231

ตราสารหนี้ที่ออก-หุ้นกู้  1,151,777 617,026 1,740 44,080

เงินกู้ยืม  36,327 47,016 36,327 47,016

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน  18,910 11,606 19 728

อื่นๆ     8 29 8 29

รวม     4,681,026 3,792,125 3,450,761 3,089,854

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค้ำาประกัน  17,111 21,791 48,984 49,812

ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิต  15,246 9,118 15,246 9,294

ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน 231,332 353,965 - -

อื่นๆ     42,744 25,451 42,744 25,451

รวมร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร  306,433 410,325 106,974 84,557

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (16,806) (13,505) (16,806) (13,505)

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ  289,627 396,820 90,168 71,052

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

39	 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน  58,570 73,494 58,581 73,612

รวม     58,570 73,494 58,581 73,612
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40	 (ขาดทุน)	กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

41	 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด โดยไม่

รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยด้วย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

42	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

(พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  7,127 (6,423) 7,127 (6,423)

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  848,826 1,864,841 52,837 810,237

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  9,822 7,059 9,822 7,059

รวม     865,775 1,865,477 69,786 810,873

43	 ภาษีเงินได้

	 	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557

หมายเหตุ

25572556 2556

ภ�ษีเงินได้งวดปัจจุบัน

สำาหรับงวดปัจจุบัน  601,007 370,652 509,330 206,789

ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป (สูงไป)  235 (3,423) - 270

      601,242 367,229 509,330 207,059

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว  20 (304,931) (121,227) (184,898) 62,236

      (304,931) (121,227) (184,898) 62,236

รวมภ�ษีเงินได้             296,311 246,002 324,432 269,295

(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2014 2013

(ขาดทุน) กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป  690 (114)

ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป  (955) (137)

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป  - 4,080

(ข�ดทุน) กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน  (265) 3,829
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(พันบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ก่อนภาษี 
เงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   เงินลงทุนเผื่อขาย 86,475 (17,295) 69,180 (111,582) 22,317 (89,265)
รวม    86,475 (17,295) 69,180 (111,582) 22,317 (89,265)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2557 2556

	 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวม

2557

อัตราภาษี อัตราภาษี

2556

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม   1,485,786  1,259,956
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  20 297,157 20 251,991
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี   (1,081)  (3,079)
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกต่ำากว่า (สูงไป)   235  (3,423)
อื่นๆ      -  513
รวม     20(1) 296,311 20(1) 246,002

 (1) อัตราภาษีที่แท้จริง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)(ร้อยละ)

งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557

อัตราภาษี อัตราภาษี

2556

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม   1,595,912  1,327,577
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  20 319,182 20 265,515
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   5,250  3,510
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป   -  270
รวม     20(1) 324,432 20(1) 269,295

 (1) อัตราภาษีที่แท้จริง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ปี 2555, 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 

เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับสองรอบ

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

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

 ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคำาชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

44	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานสำาหรับแตล่ะปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คำานวณจากกำาไรสำาหรบัปทีีเ่ปน็สว่นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร

และจำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก แสดงการ

คำานวณดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

2557 25572556 2556

กำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

 	(ล้านบาท)  1,189 1,014 1,271 1,058

จำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่า       

 หุ้นสามัญที่ออกจำาหน่าย โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

	 (ล้านหุ้น)  1,808 1,590 1,808 1,590

กำ�ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐ�น) (บาทต่อหุ้น)  0.66 0.64 0.70 0.67
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45	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้				
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมห่ลายฉบบัไดม้กีารประกาศและยงัไมม่ผีลบงัคบัใชแ้ละไมไ่ดน้ำามาใชใ้นการจดัทำา

งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย และ

ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน้ี ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีแผนที่จะนำา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำาเสนองบการเงิน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักงาน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำาไรต่อหุ้น 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดำาเนินงาน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

 ฉบับที่ 14 ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 

   สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558
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 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย จากการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ  

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(TFRS	13)	การวัดมูลค่ายุติธรรม		

 TFRS 13 ได้รวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมไว้ในมาตรฐานเดียว และใช้แทนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมที่กล่าวไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายๆ ฉบับ TFRS 13 นั้นให้ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมตามที่

อนุญาตหรือกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เว้นแต่เป็นไปตามสถานการณ์ที่ระบุไว้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้

ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อธนาคารและบริษัทย่อย

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)-ผลประโยชน์ของพนักงาน	

 มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) กำาหนดใหร้บัรูก้ำาไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัในกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที และยกเลิกวิธีที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ โดยรับรู้กำาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยในกำาไรหรือขาดทุน ธนาคารและบริษัทย่อยจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ด)) สำาหรับเรื่องนี้โดย

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีนี้ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อธนาคารและบริษัทย่อย
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ชื่อผู้สอบบัญชี			

1)   นางสาวพรรณทิพย์  กุลสันติธำารงค์  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  4208

2)   นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  3731

3)   นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  3920

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เก่ียวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

	สำานักงานสอบบัญชีที่สังกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (บรษิทัยอ่ยของธนาคาร) เปน็ผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในสงักดัสำานกังานสอบบญัชเีดยีวกนักบั 

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำานวน 3,775,808 บาท ซึ่งจาก 

จำานวนดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีของธนาคารจำานวน 2,620,808 บาท และบริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่ บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 

จำานวน 1,155,000 บาท

ผู้สอบบัญชี 
ของธนาคาร
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การจัดการ 

1.		 คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
รวมท้ังส้ิน  11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ดังน้ี

ดร. เย่ หู ประธานกรรมการ
ดร. จ้ือกัง หล่ี กรรมการ
ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ
ดร. ประสิทธ์ิ ดำารงชัย กรรมการอิสระ
ดร. โหย่ว เย่ กรรมการ
นายก้ัวหุย ซง กรรมการ
ดร. ล่ี หลัน กรรมการ
นายเจ้ียนเฟิง เจ้ิง กรรมการ*
นายเปล่งศักด์ิ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ
พลตำารวจโทวีระพงษ์ ช่ืนภักดี กรรมการอิสระ**

*  ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2558
**  ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2557
***  นายชาญชัย ล้ีถาวร ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่วันท่ี 30 
เมษายน 2556 และ นายจีเชียน ชุย ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ
ต้ังแต่วันท่ี 24 ตุลาคม 2557

 ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน 
ตอ่ครัง้ โดยตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำาหนด

นโยบายและทศิทางในการดำาเนนิธุรกจิของธนาคาร ดแูลใหธ้นาคารม ี
กระบวนการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารบรหิารความเสีย่ง 
ทีเ่หมาะสม  มเีงนิกองทนุทีแ่ขง็แกรง่สามารถรองรบัความเสีย่งของ
ธนาคารไดท้ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต มีการดำาเนินงานท่ีเป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ของทางการ มีระบบการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบข้อบังคับของ
ธนาคาร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้ธนาคารมี
ระบบธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ธนาคารมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและประชาชน
โดยทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึง่ หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึง่
แทนคณะกรรมการได้

2.		 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำาหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
กลา่วคอื กรรมการอสิระตอ้งไมม่ธีรุกจิ หรอืสว่นรว่มในการบรหิารงาน 
หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน ซึ่งกรรมการอิสระของธนาคารต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

3.				คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำา
หน้าที่ดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชดุยอ่ยทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบดว้ย คณะบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

3.1  คณะบริห�ร  

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวม 7 คน ดงันี ้
ดร. เย่ หู ประธาน
ดร. จื้อกัง หลี่  สมาชิก 
ดร. โหย่ว เย่  สมาชิก 
นายกั้วหุย ซง สมาชิก
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ สมาชิก
นางสุรีย์ วิภาตกนก สมาชิก 
นายไชยวัฒน์ ตันชีวะวงศ์ สมาชิก 
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คณะบริหารมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารในการกำากบัดแูลการบริหารและการดำาเนนิงานประจำาวนั เพือ่
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของธนาคาร กำาหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
การลงทุนในหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
อันเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อนุมัติโครงสร้างองค์กรและ 
แผนพฒันาบคุลากร รวมถงึเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 
และการดำาเนินงานของธนาคาร รวมถึงกำาหนดอำานาจหน้าท่ีและ 
ความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการดงักล่าว นอกจากน้ี คณะบรหิาร 
มีหน้าท่ีติดตามผลการดำาเนินงานของธนาคาร บริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ 
ตลอดจนทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่ไม่อยู ่ ในความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา

3.2  คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
ดร.โกศลเพ็ชร์สุวรรณ์ ประธาน
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการ
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานเพื่อให้มั่นใจ 
ว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกระบวนการในการรายงาน 
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพยีงพอ ทบทวนระบบการควบคมุภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก
และเสนอแต่งต้ังบคุคลทีมี่ความเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี
ของธนาคารและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวและเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารของ
ธนาคารเข้าร่วมการประชุม ทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร 
จัดทำาและเปิดเผยรายงานการตรวจสอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
มีนัยสำาคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยสาระสำาคัญของ
การเปล่ียนแปลงไว้ในรายงานประจำาปีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

3.3 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 3 คน โดยประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ดังน้ี

ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย  ประธาน
ดร.ลี่ หลัน  กรรมการ 
นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง  กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ก�รสรรห�  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ 
กำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหากรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพจิารณาอนมุตั ิดแูลให้คณะกรรมการของธนาคารมขีนาดและ
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคาร 
ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

การสรรหาบคุคลเพือ่ดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการ กรรมการชดุยอ่ย 
และผู้บริหารระดับสูงจะดำาเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม 
หลักเกณฑ์ของธนาคารและมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงนิ   พ.ศ. 2551 หลกัเกณฑ ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรณีที่เป็น
กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคาร
กำาหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล โดย
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลจะเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง 
แล้วแต่กรณี 
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กรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับเข้า
ดำารงตำาแหนง่กรรมการอกีวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการในชว่งทีผ่า่นมา เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ากรรมการดงักลา่วมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหน่งกรรมการกอ่นเสนอคณะกรรมการธนาคาร
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

(2)  ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าท่ี
กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึง
จำานวนค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

การกำาหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษทัภบิาลจะพิจารณาถงึอตัราคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของธนาคาร  
รวมทัง้อยู่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดใ้นอตุสาหกรรมเดยีวกนัโดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ 
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
มีหนา้ทีก่ำาหนดแนวทางในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการประเมินผลตอบแทนประจำาปี

(3)  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาลทำาหนา้ท่ีเสนอ
แนะและทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางการปฏิบัติ 
ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เสนอแนะข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยยังคงรักษาไว้
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

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
นายวสันต์  ม่วงมี สมาชิก
นายหย่งหมิน  ถาง สมาชิก

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิมหีนา้ที ่
กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
ธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและเสนอนโยบายดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุตั ิกำาหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ 
ดูแลปริมาณความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ทบทวนความเหมาะสม 
ของนโยบายบริหารความเส่ียงและเสนอการเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการ 
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ 
สายงานและฝา่ยงานตา่งๆ รวมถงึประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของ 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดดังกล่าวข้างต้นท่ี 
คณะกรรมการธนาคารแต่งต้ังเพ่ือทำาหน้าท่ีกล่ันกรองงานและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว ธนาคารยังได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการหลัก 
อีก 14 ชุด เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการงานของธนาคาร 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 (13) 
คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันคู่ค้า และ (14) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
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ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร ปี 2557
1.			ค่าตอบแทนกรรมการ		

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ลำ�ดับ ช่ือ จำ�นวนเงิน (บ�ท)

1
2
3
4
5
6
7

ดร.เย่ หู
นายชาญชัย  ลี้ถาวร
ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์
นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
ดร.ประสิทธิ์  ดำารงชัย
นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล
พลตำารวจโทวีระพงษ์ ชื่นภักดี

3,806,552
115,000
345,000
360,000
360,000
360,000
67,419

รวม 5,413,971

ค่�ตอบแทนประธ�นคณะบริห�ร

1 ดร.เย่ หู 10,801,565
รวม 10,801,565

ค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบ

1

2

3

ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์

นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช

นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล

600,000

360,000

360,000

รวม 1,320,000

ค่�ตอบแทนกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล

1 ดร.ประสิทธิ์  ดำารงชัย 600,000
รวม 600,000

ค่�ตอบแทนท่ีปรึกษ�ประธ�นกรรมก�รกิตติมศักด์ิ

1 นายชาญชัย  ลี้ถาวร 200,000
รวม 200,000

รวมทั้งสิ้น 18,335,536         

              ผู้บริห�ร                      ปี 2557

จำานวนราย จำานวนเงินรวม (บาท)

        ค่�ตอบแทนรวมท้ังส้ิน 15 105,594,673.68

	2.		ค่าตอบแทนผู้บริหาร			
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การกำากับ 
ดูแลกิจการ

การปฏบิตัติามการกำากบัดแูลกจิการทีด่ทีำาใหเ้ช่ือมัน่วา่องคก์รหรอื
ธรุกจิจะมคีวามรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส รวมถงึการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยอยา่งเปน็ธรรม ดงันัน้ คณะกรรมการธนาคาร 
จึงส่งเสริมให้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการดำาเนินกิจการ 
ของธนาคาร เพราะเชื่อว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน และการสร้างความเช่ือม่ันต่อลูกค้า 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมโดยรวมด้วย คณะกรรมการ 
จึงได้จัดให้มีนโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำา
หลักการและแนวทางในการกำาหนดโครงสร้างและกลไกการบริหาร
จัดการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของ 
สถาบนัการเงนิมาปรบัใชใ้ห้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิของ
ธนาคาร ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงหลักแห่งความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม 
และความโปรง่ใส เพือ่ทีก่ารดำาเนนิธรุกจิจะเป็นไปภายใตก้ฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีการดำาเนินงานภายใต้
กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่ธนาคารยึดถือเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็น 
กรอบในการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ธำารงไว้ซ่ึงการเป็นองคก์รทีม่มีาตรฐาน
การกำากับดูแลที่ดี

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีของธนาคาร จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
ดำาเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
โดยกำาหนดใหม้กีารจดัทำานโยบายทีค่รอบคลมุถงึการบริหารความเสีย่ง 
นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับหลักบรรษัทภิบาล ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ธนาคารได้กำาหนดให้กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานให้มีความรัดกุม เพื่อป้องกัน
ความเสียหายหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ธนาคาร รวมถงึการจัดโครงสร้างองค์กรใหมี้การถว่งดุลกนั การแบง่แยก 
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมการดำาเนินงานเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี ยังสนันสนุนให้
พนักงานทกุคนไดม้โีอกาสพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองเพือ่เป็นการเพิม่
ศักยภาพของพนักงาน

 คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดให้งานควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของ
หน้าท่ีท่ีสำาคัญในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานของธนาคาร ดังน้ัน จึงได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลายชุดดูแลเร่ืองดังกล่าว คณะกรรมการ 
เหลา่นี ้คอื คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ของกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการธนาคาร  
ซ่ึงนอกจากทำาหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถมารับตำาแหน่ง
ต่างๆ ในธนาคารและกำาหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านี้แล้ว  
ยังมีหน้าที่ดูแลให้ระบบธรรมาภิบาลของธนาคารเป็นไปตามนโยบาย
กำากับดูแลกิจการด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานความมีประสิทธิภาพ 
และความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในดังกล่าว รวมถึง 
การกำากับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่
กำากับดูแลนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารผ่านฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึง่เปน็หนว่ยงานอิสระท่ีรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมอบหมายให้คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิตดิตามและกำากบัดแูลการ
ปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารอย่างเหมาะสม

นอกจากนี ้กรรมการแตล่ะทา่นจะตอ้งทำาการประเมนิและทบทวน
การทำางานของคณะกรรมการท้ังคณะในปีก่อนหน้า ทุกปี โดยหัวข้อ
การประเมินประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ดังนี้

1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างของคณะกรรมการ
3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ 
ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ย

ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.50
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โครงสร้าง 
เงินทุน
ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 
20,164,021,759.52 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,260,089,475 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำานวน 
451,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท โดยมีทุนชำาระแล้ว 
20,132,093,886.16 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,256,510,117 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำานวน 
451,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ	

เดิมธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิ 2 ประเภท แบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท ก และหุน้บรุมิสทิธปิระเภท ข ปจัจบุนัหุน้บรุมิสทิธปิระเภท ก 
ได้มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดแล้ว คงเหลือหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท ข เพยีงประเภทเดยีว และผูถ้อืหุ้นบรุมิสทิธปิระเภท ข มสีทิธิ
เชน่เดยีวกบัผูถ้อืหุน้สามญัทกุประการ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธปิระเภท 
ข มสีทิธแิปลงหุ้นบรุมิสทิธท่ีิถอือยูเ่ปน็หุ้นสามญัไดใ้นอตัราการใชส้ทิธิ
หุน้บรุมิสทิธ ิ1 หุน้ แปลงเปน็หุน้สามญัได ้1 หุน้ โดยผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธิ
สามารถแปลงสภาพได้ปีละ 4 ครั้ง วันกำาหนดใช้สิทธิคือวันท่ี 22 
กมุภาพนัธ ์22 พฤษภาคม 22 สงิหาคม และ 22 พฤศจกิายน ของทกุป ี
โดยยื่นคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญพร้อมใบหุ้นบุริมสิทธิ 
ได้ท่ีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) สาขาสำานักงานใหญ่  
ในฐานะนายทะเบยีนหุน้ในเวลาทำาการตามวนัทีก่ำาหนด ทัง้นี ้ธนาคาร
เป็นนายทะเบียนหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 
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ข้อมูล
ทั่วไป
(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 20,164,021,759.52 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
 ทุนชำาระแล้ว 20,132,093,886.16 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 8.92 บาท

(2)	 นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป		

 - บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (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 2557)
 ทุนชำาระแล้ว   4,250,000,000.00 บาท  (ณ 31 ธันวาคม 2557)
 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 2557)
 ทุนชำาระแล้ว 745,545,731.20 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1.60 บาท 
 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ    23.56
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 - 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 2557)
 ทุนชำาระแล้ว 200,000,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท
 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  10  

(3)	 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

 - น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ 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
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622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0 2663 9999 โทรสาร 0 2663 9888
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