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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

2564 2563 2562 2561

งบการเงินรวม

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  158,744  159,089  149,085  138,254 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  64,219  31,650  26,285  11,713 

เงินลงทุนสุทธิ  75,571  73,953  72,119  74,747 

สินทรัพย์รวม  302,799  270,330  251,731  228,826 

เงินรับฝาก  158,928  147,046  129,820  102,139 

หนี้สินรวม  265,958  236,281  219,731  199,153 

ส่วนของเจ้าของ  36,840  34,049  32,000  29,673 

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,747 5,195 4,403 4,246

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 672 910 900 729

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินรอการขาย และสินทรัพย์อื่น 340 236 27 25

หนี้สูญรับคืน 522 335 273 320

ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่นๆ (304) (207) (512) (61)

ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำาไรขาดทุน (207) (364) - -

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (ไม่รวมขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย) (2,416) (2,357) (2,257) (2,130)

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (1,075) (844) (108) (1,350)

กำาไรสุทธิหลังภาษี 2,652 2,385 2,145 1,912

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 0.93 0.91 0.89 0.88

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 7.48 7.22 6.96 6.63

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 18.08 17.36 17.00 16.90

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.18 1.06 0.95 0.85

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 16.34 15.10 14.20 13.15
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ (งบการเงินรวม)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 
(ไม่รวมขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย)   
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อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
(พันล้านบาท) 

กำาไรสุทธิ
(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(ล้านบาท)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)

1,912.1
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สารจากประธานกรรมการว่าด้วยความยั่งยืน

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งม่ันในการเป็นสถาบัน

การเงินท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

และเปน็องคก์รท่ีมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม โดยมเีปา้หมาย

ท่ีจะเติบโตและอยู่เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ธนาคารมี

การกำาหนดนโยบายธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 

Banking Policy) และนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความ

รับผิดชอบ (Responsible Financing Policy) ที่มุ่งเน้น

การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีจริยธรรมและมีความโปร่งใส 

คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งลด

ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพและความ

แขง็แกรง่ของกลุม่ธนาคารไอซบีซีี (ไทย) และระบบสถาบนั

การเงินไทยต่อไป

เรียน ผู้ถือหุ้น
และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
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ในปี 2564 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญความท้าทาย 

คร้ังใหญ่จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงก่อให้เกิดวิกฤต ตลอดจน

ผลกระทบหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำาเนินชีวิต 

ของประชาชน กลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลง

และผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกดิขึน้ จงึไดมี้การปรบัเปลีย่นแนวทางการบรหิาร

จดัการและรปูแบบการดำาเนินงาน เพือ่ใหธุ้รกจิสามารถดำาเนนิตอ่ไปได ้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการท่ีดีภายใต้

หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึยงัใหค้วามสำาคญักบัการบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานกำากับดูแล คู่ค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน 

สำาหรับลูกค้า กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง 

เป็นธรรมและเท่าเทียม มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีย่ิงขึ้น 

มุ่งรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยท่ี

มากขึน้ ตลอดจนมกีารออกมาตรการพกัชำาระหน้ีและผอ่นปรนเงือ่นไข

ในการชำาระหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้าท่ีได้รับ 

ผลกระทบของโรคโควิด-19 

นอกจากนี ้กลุม่ธนาคารไอซบีซีี (ไทย) ยงัให้ความสำาคญักบัปญัหา 

ส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน จึงได้เน้นให้การสนับสนุนสินเช่ือ

โครงการหรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำาปัจจัยด้าน 

สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อ

กลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) มคีวามเชือ่วา่พนักงานเปน็ทรพัยากร

ที่มีคุณค่าต่อองค์กร จึงให้ความใส่ใจดูแลพนักงานและจัดให้มีการ

พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ส่งเสริมและเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานมคีวามก้าวหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน รวมถงึจัดให้มสีวสัดกิาร

ต่างๆ เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำางาน สำาหรับพนักงาน

นอกจากนี ้กลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ตระหนกัถงึบทบาททีส่ำาคญั

ในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีการ 

สง่เสรมิและให้ความรูท้างการเงนิเบือ้งตน้แกส่งัคมในวงกว้าง เพือ่เสรมิ

สรา้งคุณภาพชวิีตทางการเงนิท่ีดใีห้แก่ประชาชนไทย ทัง้นี ้กลุม่ธนาคาร

ไอซีบีซี (ไทย) เช่ือม่ันว่าจากการดำาเนินการท้ังหมด จะก่อให้เกิดคุณค่า

ร่วมกันระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมไทย อันจะ 

กอ่ให้เกดิการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมในระยะยาว เหนอืสิง่อืน่ใด 

คือความมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ทุกคนในสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นายอี้หมิน หู
ประธานกรรมการ



06 รายงานประจ ำาปี  
2564

ป ี2564 ยงัเปน็อีกปท่ีีมกีารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
ท่ัวโลก ประกอบกบัการกลายพันธ์ุของไวรัสสายพันธ์ุใหม่ทำาให้
การระบาดครั้งใหญ่ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศ ผลพวงของ
วิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ท่ียาวนานและต่อเน่ืองน้ีส่งผลกระทบ
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยง 
อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อโลกที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง 

สำาหรับประเทศไทยปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัส
สายพันธุ์เดลตา ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่าง 
ถูกจำากัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเข้มงวด 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เร่งฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิต้านทาน 
ให้กับประชาชน รวมถึงออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลายอยา่ง ไมว่่าจะเปน็การสนบัสนนุการใชจ้า่ยผ่านโครงการ
ต่างๆ เพ่ือประคองกำาลังซ้ือของผู้บริโภค ออกมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงสนับสนุน 
การท่องเท่ียวภายในประเทศ นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 0.5 ตลอดทั้งปี 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการฟ้ืนตัว
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 โดยมีปัจจัยเสริมคือ 
การส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า รวมถึงจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติที่สูงขึ้น 
จากการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน  2564 ทำาให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 1.6 จากที่หดตัวรุนแรงในปี 2563 
ท่ีร้อยละ 6.2 ทว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจของไทยมีการ
ชะลอลงในช่วงต้นปี 2565 อันเนื่องจากการระบาดของไวรัส
สายพันธ์ุโอมิครอน ซ่ึงสร้างความกังวลต่อทิศทางการฟ้ืนตัว 
ของเศรษฐกิจอีกครั้ง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงและยังมี 
แนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของปี 2565 
สาเหตุสำาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันเชื้อเพลิง 
ในประเทศผนวกกบัการเพ่ิมขึน้ของราคาสนิค้าในกลุม่อาหาร
บางประเภท

เรียน ผู้ถือหุ้น
และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ในปี 2564 เป็นปีที่กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ประสบความสำาเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายการดำาเนินงานโดยรวมตามแผนงานท่ีกำาหนดไว้ 
ทัง้ด้านผลการดำาเนินงาน การเตบิโตทางธรุกิจ ตลอดจนการควบคมุและ
บริหารความเสี่ยง ด้วยกลยุทธ์การดำาเนินงานด้วยความระมัดระวัง เน้น
การเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพในระยะยาว ควบคูไ่ปกบัการใหก้ารสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยในปีที่ผ่านมา 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีกำาไรสุทธิจำานวน 2,652 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากทั้งรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ทางด้านสินทรัพย์รวมของ
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ณ สิ้นปี 2564 มีจำานวน 302,799 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน รวมถึงเงินลงทุน ขณะที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยรวม 
ลดลงจากปกีอ่นหนา้เพยีงเลก็นอ้ย สว่นหนึง่เป็นผลจากความไมแ่นน่อน 
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อใหม่ เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำาหรับกลุ่มลูกค้า
สินเชื่อปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 นั้น 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้กำาหนดมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาภาระทางการเงิน
และช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถกลับมาดำาเนินธุรกิจตามปกติได้โดยเร็ว

กลุม่ธนาคารไอซบีีซ ี(ไทย) เปน็หน่ึงในสถาบนัการเงนิไทยท่ีสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย ณ สิ้นปี 2564 อัตราเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
รวมก่อนและหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ยังคงอยู่ในระดับต่ำาที่ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 0.31 ตามลำาดับ ในขณะ
ทีอ่ตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่งของกลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 
อยูท่ีร่อ้ยละ 18.08 ยังคงอยู่ในระดบัสงูเพยีงพอสำาหรบัรองรบัการเตบิโต
ในอนาคต นอกจากนี้ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศ
ระยะยาวระดบัสงูสดุที ่AAA(tha) จากบรษิทัฟทิช ์เรทต้ิงส ์(ประเทศไทย) 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับกลยุทธ์ในปี 2565 กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังคงยึดหลักการ
ดำาเนินงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กรอบการบริหารที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงรอบด้าน เน้นการเติบโตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
ทิศทางเดียวกับแนวนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยังคงทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางด้านการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและจีน โดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) 
ที่เป็นความร่วมมือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จากการที่ธนาคารไอซีบีซี 
ประเทศจีน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน 
โดยพร้อมทำาหน้าที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ส่งเสริมนักลงทุน
ที่มีศักยภาพรวมไปถึงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนจาก
ประเทศจีน ซึ่งมีความสนใจที่จะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามแนวนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรม 4.0 เพือ่สรา้งโอกาสทางธรุกจิ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่อีอีซี 

นายเสี่ยวปอ หลี่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นที่ทราบกันดีว่าการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจีนเป็นหนึ่ง
ในประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญของไทยมาโดยตลอด ดังน้ัน ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นธนาคารเพื่อการชำาระดุลเงินหยวน
ในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารสภาพคล่อง 
การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ชำาระคา่สนิคา้และบรกิาร
สำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
เงินหยวน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเงินหยวน 
ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เงินหยวนในการทำาธุรกรรมการ
ค้ารวมถงึการชำาระเงนิระหว่างประเทศให้มากยิง่ขึน้ ซ่ึงจะชว่ยลดตน้ทนุ
และความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนให้กับผู้ประกอบการ และยังช่วยให้การ
ทำาธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับแรงหนุนจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ 
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ท่ีเร่ิม 
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2565 ทำาให้ RCEP กลายเป็นเขตการค้าเสรี 
ที่ ใหญ่ท่ีสุดของโลก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและจีนและประเทศสมาชิกอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ในอนาคตอีกด้วย

ขณะเดียวกันกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรกิารต่างๆ โดยนำาเทคโนโลยดิีจทัิลท่ีทันสมัยและมคีวามปลอดภัยสงู ซึง่ 
ได้รบัการยอมรบัและใชง้านอยา่งแพรห่ลายในประเทศจนีและในประเทศ
ท่ีมีเครือข่ายสาขาของธนาคารไอซีบีซีมาประยุกต์ใช้ ทำาให้มั่นใจได้ว่า
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่
ลูกค้าด้วยระบบงานที่ทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว สอดรับกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและ 
การสนับสนุนกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมทั้ง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานอยา่งเตม็ที ่และใหค้ำามัน่วา่กลุ่มธนาคารไอซบีีซี (ไทย) จะยงัคง 
ดำาเนนิงานอยา่งมอือาชพี ยดึหลกัธรรมาภบิาลท่ีดี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ 
ว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ตลอดไป 
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01
นายอี้หมิน หู
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ 
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, Tsinghua University
ประสบการณ์ทำางาน
2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2563-ปัจจุบัน กรรมการ ICBC (Asia) 
•  2562-ปจัจบุนั กรรมการ ICBC (Wealth Management) 
• 2561-ปัจจุบัน Senior Expert and Accredited 
Non-Executive Director of Corporate Strategy and 
Investor Relations Dept., Industrial and Commercial 
Bank of China Limited, H.O. •  2561-ปจัจบุนั กรรมการ 
Chinese Mercantile Bank • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ 
ICBC Asset Management (Global) • 2548-2561 
Deputy General Manager of Institutional Banking 
Dept., Industrial and Commercial Bank of China 
Limited, H.O.  
สัดส่วนการถือหุ้น
-

02
นายเสี่ยวปอ หลี่
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ประธานคณะบริหาร • กรรมการกำากับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ธนาคารไอซบีซี ี
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Business Administration, Huazhong 
Technology University
ประสบการณ์ทำางาน
กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม/
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/ประธานคณะบรหิาร/กรรมการ
กำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท 
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด • 2559-2563 General 
Manager, Executive Director, Chairman of Risk 
Management Committee, Internal Control & 
Compliance & AML Committee, Asset & Liability 
Management Committee, IT Committee, New 
Product Committee, ICBC Brazil S.A. • มกราคม 
2559-พฤศจิกายน 2560 Non-Executive Director, 
ICBC Peru S.A. • 2554-2559 President, ICBC 
Poland Branch 
สัดส่วนการถือหุ้น
-

03
ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย
อายุ 81 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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 ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) •  2555-ปัจจุบัน กรรมการ
อิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
• กันยายน 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/รองประธาน
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
ทพิย กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จำากดั (มหาชน) •  2547-2554 กรรมการ 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) • 2548-2549 
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำากัด 
(มหาชน) • 2547-2549 กรรมการ/กรรมการบริหาร 
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
-

04
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล
อายุ 65 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการอสิระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการ
กำากับความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำางาน
2562-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการกำากับความเสีย่ง
และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคาร 
ไอซบีซี ี(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2560-ปจัจบุนั กรรมการ
อสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2550-2560 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• กรกฎาคม 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ 
ตรวจสอบ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา 
เเละค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
• 2554-2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)
• 2547-2549 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานสินเชื่อ/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร 
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
-

05
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
อายุ 56 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD.Eng, Environmental Engineering, Asian Institute 
of Technology (AIT)
ประสบการณ์ทำางาน
2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำากับ
ความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2562-2563 
กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
คณะกร รมกา รสำ า นัก ง าน พัฒนา รั ฐบ าล ดิ จิ ทั ล 
• 2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม/รองประธาน
กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท 
พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน) • 2563-2564 
ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
• 2561-2562 ผู้เ ช่ียวชาญพิเศษด้านการลงทุน 
อุตสาหกรรมเปา้หมาย สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก • 2555-2561 ผู้ว่าการ 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย •  2554-2555 รอง
ผู้ว่าการ (ยทุธศาสตร์และการเงนิ) การนิคมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย • 2551-2554 รองผู้ว่าการ (ท่าเรือ
อุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น
-

06
นายหย่ง หู
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Quantitative Economics, Shanghai 
University of Finance Economics
ประสบการณ์ทำางาน
กันยายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • พฤษภาคม 2563-ปัจจุบัน กรรมการ 
ICBC Investment • พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน 
Non-Executive Supervisor, ICBC Technology 
• มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ ICBC Moscow 
• มกราคม 2561-ปัจจุบัน Expert and Accredited 
Non-Executive Director of Corporate Strategy and 
Investor Relations Dept., Industrial and Commercial 
Bank of China Limited, H.O. • มิถุนายน 2558-มกราคม 
2561 Head of Internal Audit of Department, 
Audit Responsible Person of ICBC-AXA LIFE, 
ICBC-AXA LIFE • มิถุนายน 2555-มิถุนายน 2558 
Head of Board of Supervisors Office, Industrial and 
Commercial Bank of China Limited, H.O. • กมุภาพนัธ์ 
2549-มิถุนายน 2555 Deputy Head of Board of 
Supervisors Office, Industrial and Commercial Bank 
of China Limited, H.O.  
สัดส่วนการถือหุ้น
-



11ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

07
นางจิ้ง จิน
อายุ 48 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Statistics, Renmin University of China
ประสบการณ์ทำางาน
2564-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษทัภบิาล ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) 
• 2564-ปัจจุบัน Expert, Expert and Accredited 
Non-executive, Director of Corporate Strategy and 
Investor Relations Dept., Industrial and Commercial 
Bank of China Limited, H.O. • 2552-2564 Head 
of Public Release Div., Management Information 
Dept., Industrial and Commercial Bank of China 
Limited, H.O.  
สัดส่วนการถือหุ้น
-

08
ดร.ซู่เสียน ชุย
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • สมาชิกคณะบริหาร 
• กรรมการกำากับความเส่ียงและควบคุมภายในของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD, Statistics, Renmin University of China
ประสบการณ์ทำางาน
มกราคม 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม/
สมาชิกคณะบริหาร/กรรมการกำากับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน/รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการเงินและกลยุทธ์ 
สายบริหารและควบคุมความเส่ียง สายปฏิบัติการ
ฝ่ายอนุมัติสินเช่ือ เเละฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • ตุลาคม 
2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • มกราคม 2556-2564 
Deputy Country Head, ICBC Seoul Branch • มกราคม 
2552-มกราคม 2556 Section Chief, Industrial and 
Commercial Bank of China Limited, H.O.    
สัดส่วนการถือหุ้น
-

09
นายหยาง หลิว
อายุ 43 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Economics, Peking University
ประสบการณ์ทำางาน
2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม/สมาชิก 
คณะบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ 
สายธุรกิจสาขา สายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายระบบงาน
และผลิตภัณฑ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• 2561-2563 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 
ไซรัส จำากัด (มหาชน) • 2558-2559 Head of Service & 
Support Division, E-Banking Dept., Industrial and 
Commercial Bank of China Limited • 2557-2559 
Head of Overseas Business Division, E-Banking 
Dept., Industrial and Commercial Bank of China 
Limited • 2554-2557 Senior Manager (in charge) 
of Overseas Business Division, E-Banking Dept., 
Industrial and Commercial Bank of China Limited 
• 2552-2554 Senior Manager of Marketing Division, 
E-Banking Dept., Industrial and Commercial Bank 
of China Limited        
สัดส่วนการถือหุ้น
-

10
พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี
อายุ 64 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย • ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์• รฐัประศาสนศาสตร์
บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ • หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 
รุ่น 52) 

ประสบการณ์ทำางาน
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2557-2560 
กรรมการอิสระ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำากัด • 2560-2561 
ที่ปรึกษาพิเศษ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ • 2560-2561 
ประธานกรรมการ บริษัท สเตรก้า จำากัด (มหาชน) 
• 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ 
จำากดั •  2560-ปัจจบุนั กรรมการผูม้อีำานาจลงนาม บรษิทั 
ไทรทนั โฮลดิง้ จำากดั (มหาชน) • 2558-ปจัจบุนั กรรมการ 
บริษัท  ริชแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
• 2559-2560 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ • 2558-2559 ผู้บัญชาการ 
ตำ า รวจภู ธรภาค 9 สำ านั กงานตำ ารวจแห่ งชาติ  
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท 
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) • 2557-2558 
ผู้บัญชาการ ตำารวจภูธรภาค 7 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
• 2556-2557 รองผู้บัญชาการ ตำารวจภูธร ภาค 4 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้ว 
ยางพารา จำากัด (มหาชน) • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ 
บรษิทั ฟูสนิ อตุสาหกรรมเหมอืงแร ่(ประเทศไทย) จำากดั 
• 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมไทย 
• 2553-2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน) • 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หนงัสอืพมิพ ์ซนิ เสยีน 
เยอะ เปา้ จำากดั • 2552-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการ 
ตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คันทรี่ 
กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) • 2545-ปัจจุบัน 
กรรมการ มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำารวจและ
ครอบครัว   
สัดส่วนการถือหุ้น
-

11
นายอภิเนตร อูนากูล
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Software and System Engineering, Boston 
University, MA, USA
ประสบการณ์ทำางาน
กรกฎาคม 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2562-2563 กรรมการอิสระ บริษัท เซนโกรท จำากัด 
• 2535-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สัดส่วนการถือหุ้น
-



12 รายงานประจ ำาปี  
2564

ผู้บริหาร
ระดับสูง 01

03

05

02

04

06
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14 รายงานประจ ำาปี  
2564

01
นายเสี่ยวปอ หลี่
อายุ 47 ปี
ตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร • ประธานคณะบริหาร 
• กรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Business Administration, Huazhong 
Technology University
ประสบการณ์ทำางาน
กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานคณะบริหาร/กรรมการกำากับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
• 2559-2563 General Manager, Executive Director, 
Chairman of Risk Management Committee, Internal 
Control & Compliance & AML Committee, Asset & 
Liability Management Committee, IT Committee, 
New Product Committee, ICBC Brazil S.A. • มกราคม 
2559-พฤศจิกายน 2560 Non-Executive Director, 
ICBC Peru S.A. • 2554-2559 President, ICBC 
Poland Branch 
สัดส่วนการถือหุ้น
-

02
นายหย่ง เฉิน
อายุ 53 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั 
(มหาชน) • กรรมการบรษิทัและกรรมการผูจั้ดการ บรษิทั 
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master Degree in Management at Hefei University 
of Technology • Bachelor Degree in Management at 
Zhongnan University of Economics and Law
ประสบการณ์ทำางาน
2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั 
• 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Sky High Li Leasing 
Designate จำากัด • 2563-2564 กรรมการ บริษัท 
ไอซบีซี ี(ไทย) อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จำากดั • 2559-2561 
President, ICBC Anqing Branch • 2554-2559 Deputy 
General Manager, Credit Management Department 
and Personal Banking Department, ICBC Anhui 
Provincial Branch • 2550-2555 Deputy President of 
ICBC Huainan Branch • 2545-2550 Division Head of 
Retail Banking, Real Estate Financing Department, 
ICBC Anhui Branch 
สัดส่วนการถือหุ้น 
-

03
ดร.ซู่เสียน ชุย
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ • สมาชิกคณะบริหาร 
• กรรมการกำากับความเสี่ยงเเละควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD, Statistics, Renmin University of China
ประสบการณ์ทำางาน
มกราคม 2565-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร/กรรมการ
กำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ 
สายการเงินและกลยุทธ์ สายบริหารและควบคุมความเส่ียง 
สายปฏิบัติการ ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ และฝ่ายบริหาร
คณุภาพสนิทรพัย ์ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน)  
• มกราคม 2556-มกราคม 2564 Deputy Country Head, 
ICBC Seoul Branch • มกราคม 2552-มกราคม 2556 
Section Chief, Industrial and Commercial Bank of 
China Limited, H.O.    
สัดส่วนการถือหุ้น
-

04
นายหยาง หลิว
อายุ 43 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Economics, Peking University
ประสบการณ์ทำางาน
2560-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร/รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายธุรกิจสาขา สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายระบบงานและผลิตภัณฑ์ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2561-2563 กรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 
• 2558-2559 Head of Service & Support Division, 
E-Banking Department, Industrial and Commercial 
Bank of China Limited • 2557-2559 Head of 
Overseas Business Division, E-Banking Department, 
Industrial and Commercial Bank of China Limited 
• 2554-2557 Senior Manager (in charge) of 
Overseas Business Division, E-Banking Department, 
Industrial and Commercial Bank of China Limited 
• 2552-2554 Senior Manager of Marketing Division, 
E-Banking Department, Industrial and Commercial 
Bank of China Limited 
สัดส่วนการถือหุ้น
-
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05
นายหย่งหมิน ถาง
อายุ 48 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • สมาชิกคณะบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษา
BA, Finance and Banking, Shanxi Institute of Finance 
and Economics, P.R. China
ประสบการณ์ทำางาน
มีนาคม 2564-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รับผิดชอบสายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน สาย Global 
Markets และสายธุรกิจสถาบัน ผู้บริหารสายบรรษัท 
ธุรกิจสัมพันธ์จีน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• กันยายน 2560-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • มิถุนายน 2560-ปัจจุบัน 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • กุมภาพันธ์ 
2558-มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากดั (มหาชน) • มกราคม 2558-กมุภาพนัธ ์2558 
ผู้ ช่ วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ รองผู้บริหารสาย 
สายบรรษัท ธุร กิจ สัมพัน ธ์จีน ธนาคา ร ไ อ ซีบี ซี  
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • กุมภาพันธ์ 2555-ธันวาคม 
2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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, 
Industr ial and Commercial Bank of China 
Limited, Anhui Regional Headquarters • สิงหาคม 
2555-มีนาคม 2558 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด  
สัดส่วนการถือหุ้น
- 

06
นางสุรีย์ วิภาตกนก
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • สมาชิกคณะบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์ทำางาน
มีนาคม 2564-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รับผิดชอบสายบรรษัทธุรกิจ ผู้บริหารสายบรรษัทธุรกิจ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2562-2564 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2555-ปัจจุบัน สมาชิก
คณะบริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
•  2550 -2562  ผู้ ช่ วยกรรมการ ผู้ จั ดการ ใหญ่  
สายบรรษัทธรุกจิ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) 
•  2549 -2550  ผู้ ช่ วยกรรมการ ผู้ จั ดการ ใหญ่  
ฝา่ยบรรษทัธรุกจิ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) 
• 2547-2549 ผู้ จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อและ 
การตลาด-ธรุกจิขนาดกลาง ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั 
(มหาชน) • 2543-2547 ผู้อำานวยการฝ่ายงานพาณิชย์
ธนกิจ ธนาคารเอเชีย จำากัด (มหาชน) • 2549-2555 
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
สัดส่วนการถือหุ้น
-

07
นางสาวจิตตวดี แสงทอง
อายุ 49 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจสาขา          
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำางาน
ธันวาคม 2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายธุรกิจสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• กุมภาพันธ์ 2563-พฤศจิกายน 2564 Executive Vice 
President; Head of Consumer Sales and Distribution 
Department ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน) 
• ตลุาคม 2562-สงิหาคม 2564 Executive Vice President; 
Head of SME and Head of Credit Center, Commercial 
Banking Department ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จำากัด (มหาชน) • มิถุนายน 2561-กันยายน 2562 
Executive Vice President; Head of Credit Center, 
Commercial Banking Group ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
จำากัด (มหาชน) • มีนาคม 2560-พฤษภาคม 2561 
Executive Vice President; Head of Medium 
Business, Commercial Banking Group ธนาคาร 
ซไีอเอม็บไีทย จำากดั (มหาชน) • ธนัวาคม 2556-กมุภาพันธ ์
2560 Executive Vice President; Head of Credit and 
Risk Analytics, Wholesale Banking Group ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)     
สัดส่วนการถือหุ้น
-

08
นายเสียวเหว่ย จ้าว
อายุ 41 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Global 
Markets 
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, Beijing Normal University
ประสบการณ์ทำางาน
มีนาคม 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สาย Global Markets ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • ธันวาคม 2559-มีนาคม 2562 ผู้อำานวยการ
อาวุโส ผู้บริหารสาย Global Markets ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • พฤศจิกายน 2554-สิงหาคม 
2559 Chief Manager of Treasury Department, 
Industrial and Commercial Bank of China, Tokyo 
Branch • มิถุนายน 2549-พฤศจิกายน 2554 Senior 
Marketing Manager of Global Markets Department, 
Industrial and Commercial Bank of China, H.O.   
สัดส่วนการถือหุ้น
-

09
นางสาวสุวิมล อิทธิพุฒิ
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจสถาบัน 
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, International Business, University of New 
Haven, Connecticut, USA
ประสบการณ์ทำางาน
มีนาคม 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายธรุกจิสถาบนั ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2560-มีนาคม 2562 ผู้อำานวยการอาวุโส 
ผู้บริหารสายธุรกิจสถาบัน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • มกราคม 2559-มีนาคม 2560 ผู้อำานวยการ
อาวุโส รักษาการผู้บริหารสายธุรกิจสถาบัน ธนาคาร 
ไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) • กนัยายน 2550-มกราคม 
2559 ผูอ้ำานวยการอาวโุส ฝ่ายคา้เงนิตราตา่งประเทศและ
สถาบันการเงิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)  
สัดส่วนการถือหุ้น
-
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ฃ10
นางอรพินท์ ศรีสังคม
อายุ 58 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเลขานุการ
องค์กรและกฎหมาย • เลขานุการองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา
LL.M., Harvard Law School, USA • LL.M. (International 
Banking Law), Boston University School of Law, USA
ประสบการณ์ทำางาน
2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
เลขานุการองค์กรและกฎหมาย ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2548-2550 ผู้อำานวยการอาวุโส 
สายบริหารงานท่ัวไป ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2547-2548 Vice President, Legal 
and Compliance Department บริษัทหลักทรัพย์ 
สินเอเซีย จำากัด • 2543-2547 Vice President, Capital 
Markets Legal บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย 
จำากัด • 2540-2543 Consultant บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส 
(ประเทศไทย) จำากัด • 2531-2540 Associate บริษัท 
ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำากัด   
สัดส่วนการถือหุ้น
-

11
นายสม พิศาลโสภณ
อายุ 57 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายการเงินและ
กลยุทธ์ • สมาชิกคณะบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
MS, Industrial Administration Carnegie-Mellon 
University, USA
ประสบการณ์ทำางาน
2561-ปัจจุบัน สมาชิกคณะบริหาร ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด (มหาชน) • 2550-2551 ผู้อำานวยการ
อาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2549-2550 ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไอซีบีซี 
(ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด • 2551-ปัจจุบัน 
กรรมการ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จำากัด • 2558-2560 
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด 
(มหาชน) • 2551-2552 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 
สินเอเซีย จำากัด  
สัดส่วนการถือหุ้น
-

12
นายวิสิฐ อัศวลายทอง
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ Asian Institute of 
Technology
ประสบการณ์ทำางาน
2550 -ปั จ จุ บั น  ผู้ ช่ ว ยกร รมการผู้ จั ด กา ร ใหญ่  
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2550 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • 2537-2550 Principal Consultant บริษัท 
เทมินอส (ประเทศไทย) จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น
-

13
นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยง • หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน
มีนาคม 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบรหิารและควบคุมความเสีย่ง ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • 2563-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงาน
บรหิารความเส่ียง ธนาคารไอซบีีซี (ไทย) จำากดั (มหาชน) 
• มิถุนายน 2561-มีนาคม 2562 ผู้อำานวยการอาวุโส 
ผู้บริหารสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง ธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • มกราคม 2560-มิถุนายน 
2561 ผู้อำานวยการอาวุโส รักษาการผู้บริหารสาย
บริหารและควบคุมความเสี่ยง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน) • มกราคม 2558-มกราคม 2560 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง Portfolio/ 
รักษาการผู้บริหารฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • มกราคม 
2551-ธันวาคม 2557 ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
Portfolio ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้น
-

14
นางอารยา วัฒนคุณ
อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการอาวุโส รักษาการผู้บริหารสายปฏิบัติการ 
• ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลาง 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำางาน
มกราคม 2565-ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส รักษาการ 
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ/ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลาง 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) • มกราคม 
2 5 5 8 - ธั นว า คม  2 5 6 4  ผู้ อำ า นว ยกา ร อา วุ โ ส 
ฝ่ายปฏิบัติการกลาง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) • สิงหาคม 2551-มกราคม 2558 ผู้อำานวยการ
อาวุโส ฝ่ายปฏิการเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
-
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ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่งองค์กร สังกัด

1 นายตง จิน ผู้อำานวยการอาวุโส สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย
2 นายเสียงซิง เจิ้ง ผู้อำานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นายสยาม โล่ห์สวัสดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 2
4 นายวัชรศิษฎ์ วีรยางกูร ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 3
5 นางรัชชนก วิจิตรเลขการ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 4
6 นางสาวประภา ศักดิ์ญานันท์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเงินฝากลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
7 นายเป่าฉวน เหอ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าบุคคล
8 นายป๋อ หาน ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบัตรธนาคาร
9 นางสาววันเพ็ญ ยงชยานันทกุล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสาขา 1
10 นายเมธิน เลี่ยวศิริชัย ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสาขา 2
11 นางณริศรา เชาวฤทธิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสาขา 4
12 นางนฤมล เมฆสิงห์วี ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายเงินฝากลูกค้าบุคคล 
13 นายหยาง หยาง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน
14 นายชัยรัตน์ คงเกรียงไกร ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์
15 นายอี้ กั๊ว ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ
16 นายธีรธร โพธิรังษี ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกำาหนดและบริหารนโยบายควบคุมความเสี่ยง
17 นายเสนัชย์ ชวนะ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
18 นางสาวเสมอใจ เจริญศรี ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกำากับการปฏิบัติการ
19 นายเจี้ยนเทา หยาง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
20 นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
21 นางสาวจิตราพร เสาวภา ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน
22 นางสาวนัยนา น้อยบรรจง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายระบบงานและผลิตภัณฑ์
23 นายวิจิตร ศรีวิจิตรโชค ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
24 นายภีสะ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักกำากับดูแลข้อมูล
25 นางสาวอุไร ฉัตรวัฒนานนท์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
26 นางลี่จวน ฟาง รองผู้อำานวยการอาวุโส สายปฏิบัติการ
27 นายหย่ง จาง รองผู้อำานวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์
28 นางหัว เก่อ รองผู้อำานวยการอาวุโส สายบริหารและควบคุมความเสี่ยง
29 นายพงศ์อนันต์ เศรษฐชาญวิทย์ รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทธุรกิจ 1
30 นางสาวพรรณพิมล วัฒนอังกูร รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารช่องทางการตลาด
31 นายกงหลง โฮ้ว รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจจีน 
32 นางเหยี่ยนน่า ไช่ รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
33 นายปอหยา ยวี่ รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ
34 นางสาวกนกพร ปิ่นสกุล รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
35 นายอยณัฎฐ์ ดุษฎีสิมะรัตน์ รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายประเมินหลักประกัน
36 นายอุษา รอดพ้น รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินเชื่อ 
37 นายกรธนา ต้นน้ำานิ่ง รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ
38 นายเสี่ยนเวย หวัง รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 นายสุปัญญา วัฒนชัย รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 นางสาวดลฤดี ดีประชา รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
41 นายเอกวิทย์ สุขสมานวงศ์ รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Portfolio)
42 นายเอกรัฐ ตันกิจจานนท์        ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขา 3
43 นางเจีย จิน ผู้อำานวยการ ฝ่ายกำากับการปฏิบัติการ
44 นางสาววรรณงาม สุพรรณกุล ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร
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การประกอบธุรกิจ

 ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 26 

ตุลาคม 2516 ต่อมาปี 2521 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและ

เปิดดำาเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 

2548 

21 เมษายน 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 

แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of 

China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวม 

ใหญท่ีส่ดุในโลกไดเ้ขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 97.24 ของจำาหน่ายหุ้นทีจ่ำาหนา่ย

ได้แล้วท้ังหมด จากการทำาคำาเสนอซือ้หุ้นท้ังหมดจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ย

ของธนาคาร และได้เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน) 

เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่ม ICBC นับแต่นั้นมา ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 

19 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86 ของ

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร 
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ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารช้ันนำาของไทยในการให้บริการ

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทย

และจีน การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC จะทำาให้ลูกค้า 

ของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC 

ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมทั้งมีเครือข่าย 

ในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก โดย ณ เดือนมิถุนายนปี 2564 

กลุ่ม ICBC มีสาขาและจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 16,653 แห่ง 

และมีสำานักงานสาขาในต่างประเทศจำานวน 426 แห่ง ครอบคลุม 49 

ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ 

(Correspondent Banks) จำานวน 1,440 แห่ง ใน 142 ประเทศ 

ทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี 

(ไทย) จำากดั ซึง่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใหบ้ริการธรุกจิเชา่ซือ้และ 

ใหเ้ชา่แบบลสีซิง่ Sky High Li Leasing Designated Activity Company 

Limited และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด และ 

มีบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด 

(มหาชน) ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 10 ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์

ตลอดเวลาที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารมีการพัฒนา 

ด้านการออกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม 

ความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารได้เริ่มให้

บรกิารธรุกิจรายย่อย เช่น บตัรเครดติ บตัรเดบติ อนิเทอรเ์นต็แบงก์กิง้ 

โมบายแบงก์ก้ิง บริการโอนเงินหยวนไปจีนภายใน 1 วัน เป็นต้น 

ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีสาขาจำานวนทั้งสิ้น  21 สาขา

นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจท่ีได้รับการเป็นธนาคาร 

ชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการ 

จดัอนัดับเครดติจากฟทิช ์เรทติง้ส ์ท่ี ‘AAA(tha)’ สำาหรบัอนัดับเครดติ

ภายในประเทศระยะยาว และ ‘F1+(tha)’ สำาหรบัเครดิตภายในประเทศ

ระยะสั้น แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ เป็นปีที่สิบติดต่อกัน แสดงถึง

สถานะทางการเงินอันมั่นคงของธนาคาร

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)

Sky High Li Leasing Designated
Activity Company Limited

บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จำากัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

100% 99.99%

99.99% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation

บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation

Full Consolidation
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ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ
หุ้น

บุริมสิทธิ
ก

หุ้น
บุริมสิทธิ

ข

จำานวนหุ้น
รวม ร้อยละ

1 อินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 
แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด

2,208,258,569  -    355,581 2,208,614,150 97.86

2 นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ 15,407,521   -          -   15,407,521 0.68

3 นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 8,883,242   -        -   8,883,242 0.39

4 นางสาวศิริมา พานิชชีวะ 6,137,254  -      -   6,137,254 0.27

5 นายสำาเริง มนูญผล 2,998,982   -    -   2,998,982 0.13

6 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 2,793,462   -    8,650   2,802,112 0.12

7 นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร 2,567,700  -    -   2,567,700 0.11

8 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2,399,125   -     -   2,399,125 0.11

9 นายเลา ติง ไฟ 1,517,250   -     -   1,517,250 0.07

10 นางมณี จิระมงคล 1,053,125   -    -   1,053,125 0.05

อื่นๆ 4,493,887  -   86,850 4,580,737 0.20

 2,256,510,117        -   451,081 2,256,961,198 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของธนาคารมีกำาไร ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนช้ันที่ 1 

ของธนาคารมีจำานวนไม่ต่ำากว่า 40,000 ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำานึงถึงสภาพคล่องของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจ 

ตลอดจนแผนการดำาเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตาม

จำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ให้

แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่ธนาคารมีอยู่ในขณะนั้น

หมายเหตุ
• หุ้นบุริมสิทธิ ก ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบจำานวนแล้ว ในปี 2549
• ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  = ร้อยละ 2.03 
• ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว = ร้อย 97.97
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รายงานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

เกี่ยวกับกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ขนาดองค์กรกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
  (หน่วย : ล้านบาท)

ขนาดขององค์กร 2562 2563 2564

สินทรัพย์ 251,731 270,330 302,799

หนี้สิน 219,731 236,281 265,959

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,000 34,049 36,840

ข้อมูลการจ้างงานกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
        (หน่วย : คน)

จำานวนพนักงาน 2562 2563 2564

พนักงานประจำาและ
พนักงานสัญญาจ้าง

1,182 1,161 1,151

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร สมาคม และชมรมต่างๆ

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นสมาชิกขององค์กรและสมาคม
ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม และ
เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก ส่งเสริมความรู้
ทางวชิาการ สร้างความรว่มมอืและความสมัพันธอั์นดรีะหว่างสมาชกิ 
รวมถงึกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานทีเ่ปน็มาตรฐานสอดคลอ้งกับ
หลักสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินไทย
  สมาคมธนาคารไทย และชมรมต่างๆ
  สมาคมลีสซิ่งไทย
  สมาคมธนาคารนานาชาติ
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
  สมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  สมาคมนักประเมินราคาอิสระ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
  สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานกำากับดูแล พันธมิตร
ทางธุรกิจ และสังคม ซึ่งอาจสร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจาก
การดำาเนนิงานหรอืกจิกรรมของกลุม่ธนาคารไอซบีซีี (ไทย) ไมว่า่ทาง
ตรงหรือทางอ้อม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียจะมี
ความสำาคัญต่อแนวทางในการดำาเนินงานกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี การติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สม่ำาเสมอในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ให้เขา้ใจถงึความตอ้งการของผูม้สีว่น
ได้เสีย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใต้สถานการณ์ทางการเงิน 
และเศรษฐกิจท่ีมีีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะมีส่วนสำาคัญใน 
การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.  ผู้ถือหุ้น
 กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและรักษาการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมอย่างมีเสถียรภาพแก่ผู้ถือหุ้น และเคารพใน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จำากัดเพียงการได้รับข้อมูลที่เพียงพอในเวลา
ท่ีเหมาะสม เพ่ือการติดตามการดำาเนินงานและผลประกอบการของ
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อย่างสม่ำาเสมอ เเต่ยังรวมถึงสิทธิในการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่มีสาระสำาคัญอีกด้วย

ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

  ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างมีเสถียรภาพจากการลงทุน
  การเติบโตอย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าขององค์กร

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี

รายงานประจำาปี ประจำาปี

3.  พนักงาน
พนักงานที่มีความสามารถและทักษะในการทำางานที่ดี จะมี 

ความสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและผล 
ประกอบการท่ีดีเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต กลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ทักษะใหม่ๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มีความรู้
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาในยุคดิจิทัล นอกจากนี้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานให้กับพนักงาน โดยคำานึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่กำาหนด

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

1.  ลูกค้า
 กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยลูกค้าสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืนๆ 

ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม 
นิติบุคคลขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน 
ตลอดจนองคก์รนติบุิคคลอืน่ๆ กลุม่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะนำาเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิารแกล่กูค้าดว้ยความเปน็ธรรมและตอบสนองตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้าภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจะ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วนในเวลาท่ี 
เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอสำาหรับการตัดสินใจ อันจะ
เป็นหน่ึงในการขับเคล่ือนความสำาเร็จท่ีย่ังยืนของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) ต่อไป

ความคาดหวังของลูกค้า

  คุณภาพของสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
  ความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี  

  (ไทย) 

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

ปฏิสัมพันธ์ที่สาขา เป็นประจำา

การเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นรายบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและหารือโอกาสทางธุรกิจ

เป็นประจำา

รับข้อเสนอและเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center 
เว็บไซต์ และ Facebook 

เป็นประจำา

การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Line Official Account Facebook และ WeChat

เป็นประจำา

รายการส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นประจำา

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นประจำา

การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน ประจำาปี
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ความคาดหวังของพนักงาน 

  ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและการจ้างงานที่มีเสถียรภาพ
  ความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิตส่วนตัว
  โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นประจำา

การสื่อสารจากผู้บริหารถึงพนักงาน เป็นประจำา

การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นประจำา

การจัดอบรมพนักงานทุกระดับ เป็นประจำา

การประชุมผู้บริหารเพื่อรับมอบนโยบายประจำาปี ประจำาปี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงาน

เป็นประจำา

การประชุมพนักงานทุกระดับ ประจำาปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี

4.  หน่วยงานกำากับดูแล
ในฐานะตัวกลางทางการเงิน กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนและพัฒนาความเติบโตทางการเงิน
และเศรษฐกิจของประเทศ พนักงานทุกคนของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุทั้งเป้าหมายทางการเงินและการเติบโตท่ีดี
ในระยะสั้น และมีเสถียรภาพในระยะยาว กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จะกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัภิายในตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง ที่กำาหนดโดยหน่วยงานกำากับดูแลท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานของการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคารมาโดยตลอด 
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6.  สังคม
 ในฐานะเป็นสะพานเชื่อมทางการเงินระหว่างไทยและจีน กลุ่ม

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะอำานวยความสะดวกในด้าน
การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของทัง้สองประเทศ นอกจากการเตบิโตดา้นการเงนิ
และเศรษฐกจิแลว้ กลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ยงัรว่มมือกบัหนว่ยงาน
ด้านสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและองค์กร (Corporate and Social Responsibility: 
CSR) อย่างสม่ำาเสมอ

ความคาดหวังของสังคม
  การแบ่งปันผลประโยชน์กับสังคม
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เป็นประจำา

การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center
เว็บไซต์ และ Facebook

เป็นประจำา

การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องการเงิน 
การลงทุน และการออมผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น Line Official Account และ Facebook  

เป็นประจำา

การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัติ

ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม

จิตอาสาในกลุ่มพนักงาน ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม

ความคาดหวังของหน่วยงานกำากับดูแล
  เสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กร ระบบสถาบันการเงิน 

  และระบบเศรษฐกิจไทย
  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
  การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

การประชุมร่วมกับหน่วยงานกำากับดูแล เป็นประจำา

การตรวจสอบตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำากับดูแล

เป็นประจำา

แบบรายงานตามที่กฎหมายกำาหนด เป็นประจำา

รายงานทางการเงิน ทุกครึ่งปี

รายงานประจำาปี ประจำาปี

รายงานผู้สอบบัญชี ทุกครึ่งปี

ช่องทางการสื่อสารและความถี่

ช่องทางการสื่อสาร ความถี่

การประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นประจำา

ติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจทางโทรศัพท์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เป็นประจำา

รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำามา
ปรับปรุงการทำางาน

เป็นประจำา

จัดทำาเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ
ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) ก่อนการทำาธุรกรรม

เป็นประจำา

5.  พันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อาจเป็น

สถาบันการเงิน หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ตัวแทนภายนอก 
ตัวแทนธุรกิจ ผู้อำานวยความสะดวกทางธุรกิจ และอื่นๆ กลุ่มธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) ปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด การมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วย
ให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

ความคาดหวังของพันธมิตรทางธุรกิจ
  ผลประโยชน์ร่วมกนัและความตอ่เน่ืองของความร่วมมอืทางธรุกจิ
  การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
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กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สถาบันการเงินในฐานะที่เป็นกลไกสำาคัญในระบบเศรษฐกิจ 
ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระดมเงินทุนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคม และจัดสรรเงินทุนดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จึงมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนา
อยา่งยัง่ยืนไปยังหนว่ยเศรษฐกิจตา่งๆ อยา่งเป็นรูปธรรม เพือ่ใหร้ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำากับดูแลภาคการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการจัดต้ังคณะทำางาน
ด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable 

Finance) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดทิศทางการดำาเนินการด้าน
การเงิน เพ่ือความยั่งยืนในภาคการเงินไทยท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation 
Sustainable Development Goals: UNSDGs) 17 ประการ ควบคู่ไป
กบัการสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัใหอ้ยูบ่น
รากฐานของความยั่งยืน

สำาหรับภาคการธนาคารของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจตลอดจนกระบวนการตัดสินใจ 
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและส่งเสริม
แนวคิดด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ให้
เกิดขึ้นในภาคการธนาคารของไทย

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายการ
เติบโตทางธุรกิจในระยะสั้น และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
องค์กรในระยะยาว โดยกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานตามคำามั่น
ในระยะยาวที่จะเป็นสะพานเชื่อมทางการเงินระหว่างไทยและจีน 
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนของท้ัง 2 
ประเทศ และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจด้วยการนำาเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยซึ่งพัฒนาโดย ICBC สำานักงานใหญ่ สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการทางการเงิน

ของลกูคา้ในประเทศไทย นอกจากนี ้กลุม่ธนาคารไอซบีซีี (ไทย) ยงัให้
ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ เพ่ือป้องกันความเส่ียง 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ 
ท้ังระดบัประเทศและระดบัสากลอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนให้ความสำาคัญ 
กับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการดำาเนินงาน 
และการกำาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
และเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ความสำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายใต้กรอบการดำาเนินการ 
ด้านความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

      สนับสนุนการเงินสีเขียว
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืนของประเทศในอนาคต กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งมั่น
ที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อความยั่งยืน โดยนำาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
หลักธรรมาภิบาลเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาสินเชื่อและ 
การลงทุน  

      มุ่งสู่การปฏิบัติงานสีเขียว
กลุม่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สง่เสริมการคดิคน้นวตักรรมและ 

นำาเทคโนโลยมีาพัฒนาผลติภณัฑ์และบริการทีทั่นสมยั ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน
ภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง โดยนำาหลักการ 
3R: Reuse, Reduce and Recycle รวมทั้งประหยัดการใช้
พลังงาน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

      แบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่ม

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่มีส่วน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และตระหนักถึงการเป็น
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการมีธรรมาภิบาล
ท่ีด ีมีสว่นรว่มแบง่ปนัผลประโยชนก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียและเปน็
สมาชิกที่ดีของสังคมมาโดยตลอด

      สร้างความม่ันใจในความเป็นอยู่ท่ีดีและความเท่าเทียมของพนักงาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อ

การเติบโตและการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความยั่งยืน กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ความ
สำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานพร้อมส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างเท่า
เทียมภายใต้กฎระเบียบที่กำาหนด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภายใต้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันขององค์กร เพ่ือเป็นกำาลัง
สำาคัญทำาให้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เติบโตอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

      ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรท่ีกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ความสำาคัญมาโดยตลอดคือการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ โดยทุกปีกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการทางด้านการเงินและเศรษฐกิจในระยะต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎและ
ระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงาน นอกจากการเรียนรู้ภายในองค์กรแล้ว กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังได้
สง่เสริมใหพ้นักงานไดรั้บการอบรมจากบคุลากรภายนอกองคก์รทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือนำาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  
มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาการดำาเนินงานของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ด้านการกำากับดูแล

      ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
กลุม่ธนาคารไอซบีีซี (ไทย) ยดึมัน่ตอ่

การดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและ
ยดึถอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคับของ
หน่วยงานกำากับดูแล ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่ม
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้

      การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ถือเป็นพ้ืนฐานที่สำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดย 
มุ่งหมายให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็น
ธรรม เหมาะสมท้ังดา้นราคา เงือ่นไข และ
สามารถเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก 
รวมทัง้ไดรั้บการดแูลและแกป้ญัหาภายใน
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นส่วนสำาคัญที่
สนับสนุนให้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
สามารถดำาเนนิธรุกจิดว้ยความยัง่ยนื และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

      การส่งเสริมรากฐานในการบริหาร 
        ความเสี่ยงขององค์กร

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งมั่น
เป็นสถาบันการเงินชั้นนำาของประเทศ 
โดยให้ความสำาคัญต่อการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการ
บรหิารความเสีย่งดา้นตา่งๆ ตามท่ีกำาหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม 
ICBC เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) มีแนวทางและวิธีการท่ีจะป้องกัน
และลดโอกาสของความเสี่ยงในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
และจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพและความ
แข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
และระบบสถาบันการเงินไทย

และลดทอน ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงธุรกรรมทางการเงินท่ีอาจ
ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลง
ธุรกรรมของลูกค้าของธนาคาร โดยธนาคารวางข้อกำาหนดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการดำาเนินการของลูกค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
 กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินที่ให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความ
สามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมเฉกเช่นที่กลุ่ม ICBC เป็น โดยธนาคารมีความตั้งใจใน
การให้ความสนับสนุนต่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สนับสนุนการเงินสีเขียว

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน-ด้านสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายในปี 2564 
 พัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติสำาหรับการให้สินเชื่ออย่างมี

ความรับผิดชอบ

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังคงพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติ

สำาหรับการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง โดย
นำาปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental Social and Governance: ESG) เข้าไปอยู่ใน
กิจกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว 
ในปัจจุบัน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายสินเชื่อของธนาคาร 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกนโยบาย “การให้สินเชื่อ 
อย่างมีความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นนโยบายย่อยลงมาจากนโยบาย
สินเช่ือ และมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้าน ESG สำาหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ดำาเนินธุรกิจ นโยบายนี้จะเป็นนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่าน
ทางธุรกรรมทางการเงนิ สนิเชือ่ ธรุกรรมคลา้ยสนิเชือ่ เงนิลงทนุ 
ภาระผูกพันและวงเงินผูกพัน นอกจากนี้ นโยบายน้ียังเป็นการ
เนน้ย้ำาถงึความสำาคญัของการบริหารจดัการความเสีย่งดา้น ESG 
ขอบเขตการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของฝ่ายงานที่เก่ียวข้องในธนาคาร รวมไปถึงคณะ
กรรมการของธนาคารและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำาหน้าที่ใน 
การควบคุมตรวจสอบและสนับสนุนในการบริหารจัดการความเส่ียง
ด้าน ESG ในทางปฏิบัติ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมาภบิาล เป็นหน่ึงในปัจจยัที่ใชใ้นการพิจารณาในทุกขัน้ตอน
ตลอดระยะเวลาของธุรกรรมทางการเงิน

การตรวจสอบ/การคัดเลือกลูกค้าใหม่ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อผู้ดูแล
บญัช ีมคีวามรบัผดิชอบในการตรวจสอบขา่วหรอืเหตกุารณด์า้น
ลบที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้แน่ใจ
ว่าลูกค้าใหม่รายนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะมีการระบุไว้ใน
คำาขอสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูล 
ลูกค้าใหม่ อาจมีการกำาหนดข้อกำาหนดเพ่ิมเติมสำาหรับลูกค้าใหม่
รายนั้นๆ 
   กรณทีีเ่ปน็สนิเชือ่โครงการ จะตอ้งมรีายงานการประเมนิผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการ
ดังกล่าวได้ดำาเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามท่ี
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ กำาหนด

   ลกูคา้จะตอ้งดำาเนนิการตามกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดโดย
หน่วยงานภาครัฐ 

   การใช้ทรัพยากรต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐ
กำาหนด

   มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพในโรงงานหรือ
บริเวณที่ก่อสร้างโครงการ ต้องเป็นไปตามที่ภาครัฐกำาหนด

   ตอ้งดำาเนนิการตามกฎหมายแรงงาน ตอ้งมกีลไกในการลด
ข้อพิพาท 

   ในการใชพ้ืน้ทีเ่ปลา่เพือ่การพัฒนาตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
การพัฒนาพืน้ทีแ่ละไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน
ใกล้เคียง

   การวิเคราะห์และวางแผน การเปิดเผยข้อมูลและการ 
เผยแพร่ รวมไปถึงการมีส่วนรวมและกลไกในการลด 
ข้อพิพาท อาจเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้

การอนมัุต ิ :  ผูม้อีำานาจอนมุตัหิรือคณะกรรมการท่ีมอีำานาจอนมุตัิ
จะกำาหนดเงือ่นไขและขอ้กำาหนดทีส่มเหตผุลและมปีระสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการ โดยขึ้นกับระดับของผลกระทบที่มีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้าหรือโครงการนั้นๆ

การตรวจสอบหลังการอนุมัติ : ช่วงตลอดอายุของธุรกรรมทาง 
การเงิน เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือผู้ดูแลบัญชีจะมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ข่าวหรือเหตุการณ์ด้านลบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล ไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงด้านเครดิตอื่นๆ และระบุ
ไว้ในรายงานตรวจสอบหลังการอนุมัติ การออกไปเยี่ยมเยียน
ลูกค้า ณ สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่ทำาเป็นระยะ ข่าวหรือ
เหตกุารณด์า้นลบอาจจะนำาไปสูก่ารทบทวนวงเงนิก่อนระยะเวลา
หรือการจัดเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงได้

การทบทวนวงเงิน : การดำาเนินการจะเหมือนกับการตรวจสอบ 
หลังการอนุมัติที่ข่าวหรือเหตุการณ์ด้านลบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของลูกค้ารายนั้น จะถูก 
ตรวจสอบไปพร้อมกับความเสี่ยงด้านเครดิตอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่
สนิเชือ่ผูด้แูลบญัช ีและระบไุวใ้นคำาขอสนิเชือ่สำาหรบัการทบทวน
วงเงิน

ทัง้นี ้นโยบายสนิเชือ่และนโยบายการใหส้นิเชือ่อย่างมคีวาม
รับผิดชอบของธนาคาร ได้รับการทบทวนและแก้ไขอยู่เป็นระยะ

นอกจากนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ลงนามในบันทึก 
ขอ้ตกลงความร่วมมอื “กำาหนดแนวทางการดำาเนินกจิการธนาคาร 
อย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable 
Banking - Responsible Lending)” กับสมาคมธนาคารไทยและ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการผูกพันของ
ธนาคารต่อการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และธนาคาร
ยังคงให้ความสำาคัญกับการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าที่อยู่
ในอตุสาหกรรมพลังงานสะอาด เพือ่เพิม่จำานวนของธรุกรรมเพือ่
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน
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ในปทีีจ่ะถงึนี ้เพือ่เปน็การสรา้งความเขม้แขง็ตอ่การบรหิาร
จัดการความเสี่ยงด้าน ESG ที่เพิ่มมากขึ้น ธนาคารมีความตั้งใจ
ทีจ่ะจดัทำาการบรหิารพอร์ตเพ่ือระบุแนวโน้มของพอร์ตดา้นเครดติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน ESG และแนวทางปฏิบัติ
หรือแผนงานที่ต้องจัดเตรียม พอร์ตด้านเครดิตของธนาคารจะ
ถูกประเมินและแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มที่เป็นมิตร หมายถึง อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่อยู่ใน
รายชื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมเกษตรกรรมเชิงนิเวศหรือเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น

2. กลุ่มเข้าข่าย หมายถึง อุตสาหกรรมที่นอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มย่อย ได้แก่

กลุ่มเข้าข่าย ระดับ 1 หมายถึง อุตสาหกรรมที่ไม่ได้อยู่ใน
รายชื่ออุตสาหกรรมอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเข้าข่าย ระดับ 2 หมายถึง อุตสาหกรรมที่อยู่ในรายชื่อ
อุตสาหกรรมอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มเฝ้าระวัง หมายถึง 
 ลูกค้าหรือโครงการใดๆ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นมิตร

หรอืกลุม่เขา้ข่าย แตม่โีอกาสท่ีประสบปญัหารา้ยแรงตอ่
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ

 ลูกค้าหรือโครงการใดๆ ท่ีได้รับคำาสั่งหรือบทลงโทษ
จากหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้ดำาเนินการแก้ไข
ปญัหาดงักลา่วเปน็ท่ีเสรจ็สิน้ พรอ้มผา่นการอนมุตัจิาก 
หน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้ารายนั้นๆ หรือ
โครงการน้ันๆ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 6 
เดือนนับจากที่ได้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐ

4. กลุ่มแก้ไขปรับปรุง หมายถึง ลูกค้าหรือโครงการใดๆ 
ท่ีประสบปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับ 
คำาสั่งหรือบทลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ แต่แผนงานแก้ไข
ปรับปรุงยังไม่ได้ดำาเนินการหรืออยู่ระหว่างการดำาเนินการ และ
ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด

1. คว้าโอกาสในการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศไทย 
ก้าวทันกระแสนวัตกรรมเทคโนโลยีการเงิน และส่งเสริม 
การเปลี่ยนแปลงของ Smart Retail 

2. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ Mobile Banking และ 
Corporate Internet Banking มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน 
การชำาระเงินและบริการทางการเงินออนไลน์แก่ลูกค้า

Smart Retail
ฝ่ายบริหารของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนา Smart Retail รวมถึงประเด็นสำาคัญดังต่อไปนี้

มุ่งสู่การปฏิบัติงานสีเขียว

3. อาศัยข้อได้เปรียบของการเป็นธนาคารชำาระดุลเงินหยวน 
เพือ่ขยายธรุกจิขา้มพรมแดน ปรบัปรงุความสามารถในการ
ดึงดูดลูกค้า โดยการสร้างแผนการทางการเงินและปรับปรุง
ประสบการณ์ของลูกค้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายในปี 2564
เป้าหมายหลักคือการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

ดิจิทัลมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มขีดความสามารถของการชำาระเงิน
ผ่านโทรศัพทม์อืถอืและการโยกยา้ยบริการจากธนาคารผา่นสาขา
แบบดั้งเดิม ไปยังช่องทางดิจิทัลเพื่อลดภาระของลูกค้าในการ
เดนิทางไปสาขา เนือ่งจากพฤตกิรรมของลกูคา้ได้ปรบัเปลีย่นไป
ตามความปกตรูิปแบบใหมเ่รียบร้อยแลว้ นอกจากนีก้ารปรบัปรงุ
บริการ E-Document และ Online Service Request ยังมี 
ความสำาคัญเนื่องจากการดำาเนินการของธนาคารภายใต้มุ่งสู่ 
การปฏิบัติงานสีเขียว

ผลการดำาเนินงานและแนวทางจัดการในปี 2564
ผลการดำาเนนิงานในปี 2564 พฤตกิรรมของลกูคา้เปลีย่นไป 

อย่างมาก เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ทำาใหก้ารทำาธรุกรรมผา่นชอ่งทางดจิทิลัเพิม่ขึน้อยา่งมากสำาหรบั
ทัง้ลกูค้าบคุคลและลกูคา้องคก์ร Personal E-Banking มมีากกว่า 
110,000 ราย และจำานวนธุรกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 118 เม่ือเทียบกับ
ปี 2563 ในขณะเดียวกันฐานลูกค้า Corporate E-Banking อยู่ท่ี  
4,100 ราย โดยมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ธุรกรรม
ทางการเงินทั้งหมดของธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็น 
ร้อยละ 82 นอกจากนี้บริการ Online Service Request ยัง
สนับสนุนลูกค้าของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงท่ีมี 
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แนวทางจัดการ
   ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

 ส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พนักงานได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การทดสอบนำาร่องผลิตภัณฑ์ใหม่และแบ่งปันประสบการณ์
ของผูใ้ชก้บัทมีผลติภณัฑ ์กอ่นทีธ่นาคารจะอปัเกรดเวอรช์นั 
Mobile Banking 6.0 พนักงานมากกว่า 100 คนได้เข้าร่วม
การทดสอบและรายงานประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ของตน 
นอกจากน้ันฝา่ยการธนาคารเพือ่รายยอ่ยได้รบัความคดิเหน็
จากเจ้าหน้าที่ของสาขาเพื่อจัดทำาแผนผลิตภัณฑ์ประจำาปี 
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   เสริมพลังด้วยเทคโนโลยีใหม่
 เพือ่ลดตน้ทนุการดำาเนนิงานและปรบัปรงุความถกูตอ้งของ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Big 
Data Analytics และ Robotic Process Automation (RPA) 
ตัวอย่างเช่น ธนาคารใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
เตือนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งบัตรเดบิตกำาลังจะหมดอายุ และใช้ 
RPA เพือ่ยน่ระยะเวลาการเปิดบัญชีของพนกังานบรษัิทจา่ย
เงินเดือน

   เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
 เพื่อตอบสนองความต้องการบริการออนไลน์ที่มากขึ้น 

ธนาคารได้ขยายชอ่งทางการสือ่สารไปยงัโซเชยีลมเีดยี เชน่ 
Facebook Line Official Account และ WeChat เพือ่สง่เสรมิ
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้กับลูกค้า ธนาคารได้จัดทำาสื่อส่งเสริม 
การขายต่างๆ รวมทั้งหน้าเพจ Facebook วิดีโอสั้น คู่มือ
ทางอเิลก็ทรอนกิส ์เปน็ตน้ เพ่ือแนะนำาคุณลกัษณะ แนวทาง
ปฏิบัติ รวมไปถึงคำาถามคำาตอบที่พบบ่อย

Key Innovation Projects
ธนาคารไม่เพียงแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น

นวัตกรรมเท่าน้ัน แต่ยังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม 
ที่มีอยู่เพ่ือให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยัง 
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี 
โดดเด่นของธนาคารได้ ดังนี้
   ICBC Digital Banking Service มอบความสามารถในการ

เขา้ถงึบรกิารธนาคารในชวีติประจำาวนัผา่นคอมพวิเตอรห์รอื
อุปกรณ์มือถือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำาธุรกรรมไร้เงินสด 
ICBC Mobile Application ได้ถูกออกแบบมาสำาหรับลูกค้า 
โดยได้รวมคุณสมบัติด้านการธนาคารท่ีใช้บ่อยที่สุด เช่น 
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชี การโอนเงิน และ
การชำาระบิล ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ธนาคาร
ได้สร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจากการใช้งานท่ีไม่เคยเกิด
การทุจรติจนถงึปจัจบุนัเพือ่ให้ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้
สูงสุด ในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี
ท่ีผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่จำาเป็นต้องเดินทางมาสาขา
ธนาคาร แต่ยังสามารถจัดการบัญชีกับธนาคารได้ตามปกติ

   Greener Service คือการส่งใบแจ้งยอดแบบไร้กระดาษ
ทางอเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรบับญัชเีงนิฝากและบตัรเครดติผา่น 
ICBC Digital Banking โดยหลงัจากทำาธรุกรรมออนไลนแ์ลว้ 
ลูกค้าจะได้รับ E-Receipt ซึ่งเป็นหลักฐานการทำาธุรกรรมที่
ออกแทนใบเสร็จท่ีเป็นกระดาษ เพ่ือประหยัดกระดาษและ
ประหยัดเวลาจากงานประจำาวัน

   Online Service Request เปน็หนึง่ในบรกิารทีม่คีวามสำาคญั
สงูสดุ ซึง่มกีารปรบัปรงุให้ดขีึน้ในชว่งสถานการณก์ารระบาด
ของโรคโควิด-19 จากมาตรการการล็อกดาวน์ของรัฐบาล 
เนื่องจากธนาคารมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คำาขอใช้บริการออนไลน์ได้ถูกพัฒนาผ่าน
ช่องทางดิจิทัลและช่องทาง Call Center ตามนโยบาย
ของธนาคารเพื่อลดจำานวนลูกค้าท่ีต้องเดินทางไปสาขา
ของธนาคารให้น้อยที่สุด ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานบัญชีท่ี 
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ไม่เคล่ือนไหว เปลีย่นบัตรทีห่มดอาย/ุสญูหาย ปลดลอ็กรหัส
ผ่าน และอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานธนาคาร
ปลอดภยัจากโรคโควดิ-19 และเพิม่ความพงึพอใจจากลกูคา้
ให้ได้มากที่สุด

   QR Payment Service เป็นบริการการชำาระเงินหลักภายใต้ 
แผนงานการชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพ่ือขับเคล่ือนสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย 
ธนาคารได้เปิดตัวบริการชำาระเงินด้วย QR Code และ
ปรบัปรุงบรกิารน้ีอยา่งตอ่เน่ือง ในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา ลกูคา้
สามารถสร้าง QR Code เพื่อรับเงิน หรือสแกน QR Code 
เพือ่โอนเงินหรอืทำาธรุกรรมการชำาระเงนิได ้บริการชำาระเงนิ
ดว้ย QR Payment ของธนาคารรองรับหมายเลขพร้อมเพย์
หลายประเภท เชน่ หมายเลขประจำาตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
หลังจากใช้บริการนี้ จำานวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 
141 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

   Cross-border Service เป็นหนึ่งในบริการทางการเงินที่
สร้างมูลค่าสูงให้กับธนาคาร ด้วยศักยภาพจากเครือข่าย
บรกิารสากลของกลุม่ ICBC และความไดเ้ปรียบของธนาคาร
ชำาระดุลเงินหยวน บริการข้ามพรมแดนของธนาคารจึงให้
บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย แม้จะประสบ
ปัญหาจากการล็อกดาวน์ทั่วโลก แต่ธุรกิจระหว่างประเทศ
ของลูกค้าธนาคารยังคงเชื่อมต่อผ่านธนาคารออนไลน์ในปี 
2564 ได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้นำาบริการใหม่ท่ีช่วยให้
ลูกค้าสามารถย่ืนเอกสารประกอบธุรกรรมการโอนเงินใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคาร 
แทนที่จะส่งเป็นเอกสารกระดาษ โดยบริการ FX Quotation 
จะอยูบ่น Corporate Internet Banking ทัง้นีบ้รกิารนีจ้ะชว่ย
ให้ลูกค้าองค์กรได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าอัตราปกติ 
จากผลตอบรับที่ดีทำาให้มูลค่าธุรกรรมการโอนเงินข้าม
พรมแดนผ่าน Corporate Internet Banking เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำาคัญที่ร้อยละ 276 

   Global Cash Management Service นำาเสนอบริการ
ทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการจัดการบัญชีท่ัวโลก 
การรวบรวม/เบิกเงินสดจากส่วนกลางและแหล่งเงินสด 
ด้วยการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มไอทีที่แข็งแกร่งและ 
เครือข่ายสาขาทั่วโลก บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าได้ภาพท่ี
ชัดเจนของสถานะเงินสดของบริษัทในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศในเวลาท่ีเหมาะสม จัดสรรลูกหน้ี/เจ้าหน้ีในประเทศ/ 
ต่างประเทศ และจัดการเงินสดรวมจากทั่วโลก ด้วย
คณุสมบติัการเขา้ใชแ้บบ One Stop Service ลกูค้าสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่าง “ครบวงจร” สำาหรับการ
จัดการบริหารเงินสดทั่วโลกในสกุลเงิน ภาษา และประเทศ
ที่แตกต่างกัน ในเขตเวลาต่างๆ

   Online Trade Finance ให้ลูกค้าสามารถขอเลตเตอร์ออฟ
เครดิตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Corporate 
Internet Banking และจัดการความต้องการด้านการเงิน 
การค้าอ่ืนๆ ลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการตอบสนอง
ท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้นในกระบวนการสมัคร ทำาให้ลูกค้าสามารถ
ยนืยันการชำาระเงนิแกบ่รษิทัคูค้่าไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่เปน็การ
เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
ในป ี2564 ทางสว่นงานธรุกจิการค้าตา่งประเทศไดส้นบัสนนุ

กระบวนการดำาเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
   สนับสนุนกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic Process 

Automation)
 ธนาคารได้นำาเอากระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic 

Process Automation) เข้ามาช่วยในการดำาเนินการต่างๆ 
ซึง่ชว่ยประหยดัเวลา และเพ่ิมประสทิธภิาพในการทำางานได้
เป็นอย่างดี ลดขั้นตอนการทำางานต่างๆ ของส่วนงานธุรกิจ
การค้าตา่งประเทศไปไดม้าก นอกจากจะลดพลงังานที่ใชใ้น
การดำาเนินงานแล้วยังลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย

   ส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่าย
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ

 ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
และลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้มีลูกค้า
ประมาณร้อยละ 85 ของจำานวนลูกค้าที่ทำาธุรกรรมกับฝ่าย
ธุรกิจการค้าต่างประเทศท้ังหมดท่ีรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
และธนาคารหวังเป็นอย่างย่ิงว่าในอนาคตลูกค้าจะหันมา
ใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

   ส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้านิติบุคคล
 ในป ี2564 ธนาคารไดเ้ปดิให้บรกิารธรุกรรมออนไลน ์สำาหรบั

ธุรกิจการค้าต่างประเทศ เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
เพ่ือการนำาเข้า และการแจ้งเตือนเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือ
การส่งออก นอกจากจะช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วของ
ลูกค้าแล้วยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ทัง้นีก้ารสง่เสริมใหล้กูคา้หนัมาใชใ้บเสรจ็อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ 
ใชธ้รุกรรมออนไลน์ของงานธรุกจิการค้าตา่งประเทศนัน้ นอกจาก
จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วย
ประหยัดพลังงานต่างๆ ได้หลายขั้นตอน เช่น ลดข้ันตอนของ
การส่งเอกสารต้นฉบับต่างๆ ช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่ง 
ลดขั้นตอนในการดำาเนินการ ทำาให้ประหยัดพลังงาน อีกท้ัง 
ยงัชว่ยลดการใชก้ระดาษ ทัง้เอกสารตา่งๆ การพมิพ์ใบเสรจ็ และ
กระดาษที่ใช้ในขั้นตอนการดำาเนินการ

ธนาคารจะพยายามยิง่ขึน้ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุ
กระบวนการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำา
เอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆ ของธนาคาร 

บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก  
บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากถูกออกแบบมาเพ่ือลูกค้า

บคุคลธรรมดาสำาหรับเงนิฝากออมทรัพยท์กุประเภทตามเงือ่นไข
ที่ธนาคารระบุ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับ
พฤตกิรรมของผูฝ้ากในปจัจบุนัทีน่ยิมทำาธรุกรรมดว้ยตนเองผา่น
โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้
ทุกท่ีในเวลาท่ีต้องการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่จำาเป็นต้องเดินทาง
ไปสาขาหรอืทำาธรุกรรมผา่นตูเ้อทเีอม็ ซ่ึงจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและ
เพ่ิมความคลอ่งตวัในการทำาธรุกรรมของลกูคา้ โดยลกูค้าสามารถ
เรียกดูข้อมูลธุรกรรมเงินฝากได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งทำาให้ธนาคารสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดพิมพ์สมุดคู่ฝากให้กับลูกค้า และเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ธนาคารได้ดำาเนินการเปิดตัวโครงการนำาร่อง สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากให้กับลูกค้าท่ีสาขา
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และสาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่ามีลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย เปิด
บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารวางแผนท่ีจะ
ดำาเนินการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้ครอบคลุมทุกสาขา
ภายในปี 2565

  ในปี 2564 ธนาคารมีลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล
สำาหรับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Personal E-Banking 
และ Corporate E-Banking) กว่า 110,000 ราย และ 4,100 ราย 
โดยมีปริมาณธุรกรรมสำาหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคลเพ่ิมข้ึน
จากปี 2563 ร้อยละ 118 และร้อยละ 46 ตามลำาดับ ธุรกรรม
ทางการเงินทั้งหมดของธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 82 ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของธนาคาร 

นอกจากน้ีบริการคำาขอบริการออนไลน์ ยังสนับสนุนลูกค้า
ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 
โควิด-19 อีกด้วย

บริการรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Statement)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ขอเป็นส่วนหน่ึงในการปลูกจิต
สำานึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
รวมทั้งหมึกพิมพ์ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการสัมผัส

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรกระดาษ 
ธนาคารรณรงค์ ให้มีการควบคุมปริมาณการใช้กระดาษใน
สำานักงานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธนาคารจึง
ได้เชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมรักษ์โลกด้วยการสมัครรับ
ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ซึ่ง
สามารถสมัครผ่านช่องทาง Call Center และ ICBC Mobile 
Banking 

เป้าหมายในปี 2564
   เพิ่มช่องทางการสมัครรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement)
   เพิ่มจำานวนลูกค้าสมัครรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ร้อยละ 10 ในปี 2564 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564
   เพิ่มช่องทางการสมัครรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ใน ICBC Mobile Banking 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

   จำ านวนลูกค้ าสมัครรับ ใบแจ้ งยอดบัตร เครดิตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของ
จำานวนลูกค้าทั้งหมด 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การประหยัดพลังงาน 
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของแนวความคิดธนาคาร

เพื่อความย่ังยืน สอดคล้องกับปณิธานหลักของธนาคารไอซีบีซี 
สำานักงานใหญ่ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานสีเขียว ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานมีความเข้าใจ ใส่ใจใน
ดา้นความแปรปรวนของสภาพอากาศ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของ
องค์กรเปน็อยา่งดีในการถอืปฏบัิตติาม และสนบัสนนุใหส้ามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกัน  

เป้าหมายในปี 2564
 การดำาเนนิการและรณรงค์โครงการธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื

ด้านส่ิงแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการใช้พลังงานสะอาด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำา 

 ธนาคารประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการปรับเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ-แอลอีดี จำานวนท้ังส้ิน 1,690 หลอด ณ อาคารสำานักงานใหญ่ 
ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

1.1  การลดปริมาณการปล่อยมลพิษ จำานวน 30.39 เมกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mega-tCO2eq) ในปี พ.ศ. 2564

ประเภท
อุปกรณ์

จำานวนหลอด วัตต์ ชั่วโมง
การใช้งาน

ค่าการปล่อย
มลพิษ

ค่าก๊าซจาก
การผลิตไฟฟ้า

ปริมาณการ
ปล่อยมลพิษ
(Mega-tCO2eq)

หลอดไฟ- 
ฟลูออเรสเซนต์

1,690 40 3,960 0.1216664 0.9  36.18 

หลอดไฟ-แอลอีดี 1,690 16 3,960 0.0486666 0.9  5.79
การลดปริมาณการ
ปล่อยมลพิษ

 30.39

หมายเหตุ : สูตรการคำานวณ = จำานวนหลอด x วัตต์ x ชั่วโมงการใช้งาน x ค่าการปล่อยมลพิษ/ค่าก๊าซจากการผลิตไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564

1. การใช้พลังงานสะอาด : การติดต้ังและใช้งานหลอดไฟ-แอลอีดี 
 ธนาคารได้ดำาเนินการปรับเปล่ียนการใช้หลอดไฟ-แอลอีดี 

(Light-Emitting Diode: LED) แทนท่ีการใช้หลอดไฟ-ฟลูออเรสเซนต์ 
หรือพลังงานแบบเดิม เพ่ือปรับใช้พลังงานสะอาดแทนที่ 
ณ อาคารสำานักงานใหญ่ 

เนือ่งจากการใชห้ลอดไฟ-ฟลอูอเรสเซนต ์เป็นสาเหตสุำาคญั
ประการหนึง่ท่ีทำาให้เกดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ัน การปรบัเปลีย่น
การใช้หลอดไฟ-แอลอีดี จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ โดย
ใช้พลังงานจากหลอดไฟ-แอลอีดี เพียงประมาณร้อยละ 40 ของ
พลังงานจากการใช้หลอดไฟ-ฟลูออเรสเซนต์ 
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1.2 การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในปี 2564
   การประหยัดการใช้พลังงาน : 414,460 หน่วย
   การลดค่าใช้จ่าย : 573,398 บาท หรือร้อยละ 36

หมายเหตุ : ยอดคา่ไฟฟา้ดงักลา่วเปน็ยอดรวมสทุธ ิซึง่รวมคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  

    ตามใบแจ้งหนี้ของทางการ 

1.3 การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงจะส่งผลดีในด้านต่างๆ ดังน้ี 

ด้านองค์กร :
   อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานขึ้น รวมถึงการใช้

พลังงานที่ลดลง ส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ได้ถึงร้อยละ 80 ของสถิตกิารใช้หลอดแอลอดีจีากสือ่รณรงค์
สาธารณะ

   การใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อการกระจาย
แสงและอณุหภมูท่ีิต่ำากว่าในการใช้พลงังานไมก่อ่ให้เกดิการ 
สูญเสียพลังงานอันไม่จำาเป็น

   ไม่เกิดการกระจายความร้อนจากการใช้งานของหลอดไฟ 
เนื่องจากมีการใช้พลังงานต่ำากว่า ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้จากการเกิดความร้อน
สะสมจากการใช้งาน

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำางานและสุขอนามัยของพนักงาน :
   เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม รักษ์โลก เน่ืองจากการปล่อย

หรือกระจายความร้อนต่ำา รวมถึงลดของเสียจากการใช้งาน
เมื่อเทียบกับพลังงานแบบเดิม 

   ไม่มีการคายรังสีอัลตร้าไวโอเลต จึงทำาให้ปลอดภัยต่อ 
สขุอนามยัของพนักงาน อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์และอปุกรณ์
ซึ่งไวต่อการถูกทำาลายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต รวมถึง
อุณหภูมิในสถานที่ทำางาน

   ไม่มีการกะพริบของแสงไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสายตา 
อันเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดศีรษะ ปวดตา จากการ
ทำางานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

2. การใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า
น้ำาเป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีธนาคารให้ความสำาคัญและ

กำาหนดเป้าหมายร่วมกันเพ่ือการรักษาและใช้น้ำาอย่างย่ังยืน 
การใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่าสำาหรับธนาคาร หมายถึงการใช้น้ำาตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ไม่ใช้น้ำาเกินความจำาเป็น ภายใต้
จิตสำานึกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา โดยได้
กำาหนดแนวทางการใช้น้ำาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ดังนี้
   ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันการร่ัวซึมของน้ำา

หนึ่งในสาเหตุท่ีทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามากท่ีสุดคือการชำารุด 
ของอุปกรณ์ต่างๆ แลว้ทำาให้เกิดการรัว่ซมึของน้ำาภายในสำานกังาน
และสาขา โดยหมั่นตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ หากมี 
การรั่วซึมรีบซ่อมแซมทันที 
   ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้น้ำา

ถึงแม้ว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความ
ต้องการใช้น้ำามีปริมาณมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาปกติ การรณรงค์
ให้ทุกคนการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ เป็นสิ่งที่จำาเป็นเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการติดเชื้อด้วยการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ หลายคนอาจ
เคยชินกับการเปิดให้น้ำาไหลผ่านขณะล้างมือด้วยการฟอกสบู่ซึ่ง
เป็นการสูญเสียน้ำาไปโดยไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น ธนาคารจึงได้
รณรงค์ให้พนกังานใชน้้ำาอย่างถูกวธิดีว้ยการไมเ่ปดิใหน้้ำาไหลผา่น
ระหว่างล้างมือหรือทำากิจกรรมอื่นใดที่มีการใช้น้ำา ซึ่งจะช่วยให้ 
ไมต่อ้งสญูเสยีน้ำาเกนิกวา่ความจำาเปน็ อกีทัง้ยงัช่วยลดคา่ใชจ้า่ย
ในการใช้น้ำาให้องค์กรอีกด้วย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



36 รายงานประจ ำาปี  
2564

ลดการใช้กระดาษและการใช้ระบบข้อมูลสำานักงานอัตโนมัติ 
 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ เป็นกระบวนการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
สำานักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำางาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำางาน รวมทั้ง การลด
ปริมาณการใช้กระดาษ จำานวนเอกสารที่ต้องจัดพิมพ์และจัดเก็บ 
สอดคลอ้งกบัหนึง่กลยทุธด์า้นความยัง่ยนืของธนาคารทีมุ่ง่สูก่าร
ปฏบิตังิานสเีขยีว ด้วยการพัฒนาระบบปฏบัิตงิานทีท่นัสมยั และ
เทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงท่ีได้รับการพัฒนา 
จาก ICBC สำานักงานใหญ่ ซ่ึงธนาคารได้นำามาประยุกต์ใช้  
ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่า ธนาคารจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถ
ให้บริการลูกค้าด้วยระบบงานท่ีทันสมัย สะดวกสบาย สอดรับ
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันอีกด้วย โดยเฉพาะใน
ช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งให้ต้องมี
การปรับระบบการทำางาน รวมทั้งการสื่อสารทั้งภายในสำานักงาน
และระหว่างสาขากับสำานักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร และคำานึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นสำาคัญ โดยให้พนักงานส่วนหน่ึงปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน 
ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการทำางานและความ
ปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและองค์กรได้เช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติงานในสำานักงาน 

เป้าหมายในปี 2564
 รณรงค์ลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประยุกต์ใช้

ระบบข้อมูลสำานักงานอัตโนมัติกับงานด้านเอกสารอื่นๆ ในระยะ
ถัดไป

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ธนาคารได้ลดการใชก้ระดาษในการประชมุ

อนมุตัสินิเชือ่โดยนำาระบบงาน General Vote Application (GVA) 
มาทดแทนการพิมพ์ หรือสำาเนาเอกสารเพื่อการขอสินเช่ือ 
มาเกือบ 10 ปีแล้ว ซ่ึงถือเป็นบันไดขั้นแรกนอกเหนือจาก
การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสำานักงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ในปี 2564 ธนาคารได้นำาระบบข้อมูล
สำานกังานอตัโนมตั ิ(Office Administration System: OAS) มาใช้
สำาหรบัการสง่เอกสารหรอืรายงานเพือ่ขออนมุตัจิากผูบ้รหิาร โดย
มเีปา้หมายหลกัเพือ่การลดการใชก้ระดาษในสำานกังาน ทำาให้การ
พจิารณาอนมุตัเิปน็ไปด้วยความรวดเรว็ และการตดิตามเอกสาร
ทำาได้ง่ายขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน การนำา
ระบบดังกล่าวมาใช้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยังช่วยลด
ความเสี่ยงจากการสัมผัสผ่านกระดาษร่วมกันอีกด้วย หลังจาก
การใช้ระบบดังกล่าวมาใช้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ท้ังท่ี
สำานักงานใหญ่และสาขา ทำาให้ธนาคารสามารถประหยัดการใช้
กระดาษได้เป็นจำานวนมาก 

นอกจากนี้ สิ่งที่ธนาคารได้รับความร่วมมือจากพนักงานท้ัง
องค์กรคือมุ่งม่ันร่วมกันในการลดปัญหาส่ิงแวดล้อม อันจะเป็น
ประโยชนต์อ่สว่นรวมในหวัขอ้ Environmental Friendly เพือ่ช่วย
ประหยัดพลังงาน โดยการรณรงค์ลดใช้กระดาษ และการใช้กระดาษ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ซ้ำาแทนการใช้ของใหม่ การใช้
กระดาษสองด้านในการพิมพ์เอกสาร และก่อนจัดพิมพ์เอกสาร
พนักงานจะต้องตรวจสอบและสรุปสาระสำาคัญให้ถูกต้องก่อน
สั่งพิมพ์ เพื่อลดความผิดพลาด และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



37ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

เป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและจีน ผลของ
ความสำาเร็จสะท้อนได้จากจำานวนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ กว่า 120 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยการจัดงานใน
คร้ังนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จาก ICBC สำานักงานใหญ่ และสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ 
จากข้อมูลการประเมินผลการจัดงานพบว่าผู้เข้าร่วมส่วนมาก
มีความพึงพอใจเป็นอย่างย่ิงสำาหรับการสัมมนาออนไลน์ใน
คร้ังน้ี และทางธนาคารให้คำามั่นว่าในการจัดงานปีต่อๆ ไป 
จะนำาคำาติชมมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริมการเข้าถึง 

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพในราคาที่
เหมาะสม และมคีวามเทา่เทยีมกนัสำาหรบัประชาชนทกุกลุม่ เพือ่
เพิม่คณุภาพชวีติของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนยากไรห้รอื
ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำากว่าที่ควรจะเป็น

 ธนาคารพร้อมสนับสนุนแนวนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและมาตรการกำากับดูแลต่างๆ เป็นอย่างดีในการ
ให้สิทธิเท่าเทียมกันและอำานวยความสะดวกในการให้บริการ
ทางการเงิน ธนาคารจึงได้มีส่วนร่วมดำาเนินโครงการกับสมาคม
ธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์อีก 14 แห่ง จัดทำาผลิตภัณฑ์ 
“บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน” เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ 
สำาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือบุคคลที่เปราะบาง โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนกลุ่มน้ีได้เข้าถึงบริการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

การให้ความรู้ในเรื่องการเงิน 
ธนาคารดำาเนินธรุกจิในประเทศไทยมานานกวา่ 10 ป ีและได้

ยึดม่ันในการให้บริการทางการเงินแก่ทุกคนในสังคมอย่างเสมอภาค 
อีกทัง้ยงัให้ความรูด้า้นการเงนิทีส่ำาคญัแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีในสงัคม 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของทาง
ธนาคาร รวมถึงได้จัดงานสัมมนา RMB Chinese Sphere ซึ่ง
เปน็หนึง่ในงานสมัมนาประจำาปีทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งของธนาคาร

เป้าหมายในปี 2564
   นำาเสนอสาระความรู้ทางการเงินท่ีหลากหลายผ่านช่องทาง

ออนไลน์
   การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการเงินต่างๆ 

มากกว่าปทีีผ่า่นมา นอกจากนียั้งคาดหวังทีจ่ะไดร้บัคำาตชิม
ในเชิงบวกจากผู้เข้าฟัง ทั้งในแง่ของเนื้อหาและการจัดงาน
ในภาพรวม

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
ธนาคารได้สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ทางการเงิน

หลายประเภท เช่น การออม การลงทุนและการวางแผน และ
อาชญากรรมทางการเงิน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นบัญชีของ
ธนาคารบน Facebook และ Line Official Account ตลอดปี 
ที่ผ่านมา เช่น
   ใครว่าเงินเดือนเท่าเดิมออมไม่ได้ 
   คนละวัยแผนการเงินคนละแบบ 
   การใช้โบนัสให้เกิดประโยชน์ 
   ปฏิบัติการปลดหนี้ 
   การใช้บัตรเครดิตให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม 

 นอกเหนือจากการนำาเสนอสาระความรู้ข้างต้น ธนาคารใน
ฐานะท่ีเป็นสะพานเช่ือมธุรกิจระหว่างไทยและจีน ได้ประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างดีในการจัดงาน RMB Chinese Sphere 2021 
ซึ่งในปี 2654 ถือเป็นปีที่ 3 สำาหรับงานดังกล่าวที่ถูกจัดขึ้นเพื่อ

แบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายในปี 2564
 สนบัสนนุการเขา้ถงึบริการทางการเงนิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกญุแจ

สำาคญัในการลดความยากไร้ ปรับปรุงคณุภาพชวิีต ตลอดจนเพิม่
ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากขึ้น

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
จากแนวทางเชิงกลยุทธ์ของธนาคารที่เน้นการเสริมสร้าง

ความพร้อมของทรัพยากร และสนับสนุนแนวคิดของการเข้าถึง
บริการทางการเงินตามแผนแม่บทภาคการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารได้เปิดตัว “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” ให้กับ
กลุม่ลกูค้าผูท้ีมี่บตัรสวสัดกิารแหง่รัฐและผูส้งูอายทุีอ่ายเุกนิ 65 ป ี
ซ่ึงโครงการน้ีช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
โดยเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษ ได้แก่ การเปิด
บัญชีเงินฝากโดยไม่กำาหนดยอดขั้นต่ำาในการเปิดบัญชี ไม่มีค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าบำารุงรักษาบัญชี 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19   

สบืเนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อย่างตอ่เนือ่ง 
ตลอดปี 2564 ส่งผลให้บุคคลและภาคธุรกิจหลายประเภท 
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง โดยส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและ
สถานการณ์ในการดำาเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ 
เพือ่ชว่ยเหลอืลกูหนีท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณท์ีส่ง่ผลตอ่
เศรษฐกิจไทย กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ใช้นโยบายเชิงรุก 
ในการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยและลูกค้าบรรษัทธุรกิจที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก และมีการปล่อยสินเชื่อ
ที่เป็นธรรมให้กับลูกค้า อีกทั้งทำาให้ธนาคารสามารถควบคุม 
ผลกระทบที่จะเกิดกับธนาคารได้อีกด้วย

เป้าหมายในปี 2564
ใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละลกูคา้ของกลุม่ธนาคารไอซบีซี ี

(ไทย) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทุกรายอย่างทั่วถึง

 
แนวทางการจัดการในปี 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผล 
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
ในปี 2564 กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จึงได้กำาหนดมาตรการ 
ชว่ยเหลอืลกูค้าและลกูหนีข้องธนาคารในเชงิรกุ โดยแบง่ออกเปน็
มาตรการชว่ยเหลอืลกูหนีธ้รุกจิ กลุม่ลกูหนีร้ายยอ่ยของธนาคาร
และบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ดังนี้

   มาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารได้ดำาเนินการตามแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ออก 
แนวปฏิบัติชื่อว่า “Guideline for Assisting the Customer 
affected by COVID-19 Pandemic (New Round)” แก่ลูกค้า
สนิเชือ่ทุกประเภทโดยให้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ เพือ่ให้ลกูค้าของ
ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์
ปัจจุบันไปได้ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเช่ือ 
โดยรวมของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สำาหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นรายกรณี 
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบัญชีจะพิจารณานำาเสนอความช่วยเหลือ 
เป็นขั้นตอน ดังนี้
1. พักชำาระหนี้เงินต้น แต่ยังคงชำาระดอกเบี้ยตามปกติ
2. พักชำาระหนี้เงินต้นและชำาระดอกเบี้ยบางส่วน
3. พักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำานวน
4. พกัชำาระเงนิตน้และดอกเบีย้ พรอ้มให้วงเงินสนิเชือ่เพิม่เพือ่

เสริมสภาพคล่อง
5. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

การให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามความสามารถใน
การชำาระหนี้ของลูกค้า การพักชำาระหนี้จะพิจารณาจากปัจจัย 
ดังต่อไปนี้
1. ระดับของผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรม พ้ืนท่ี การคาดการณ์

สถานการณ์ของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงระยะเวลาของ 
ผลกระทบ ระยะเวลาของการฟ้ืนตัวและรูปแบบของการฟ้ืนตัว 
ของอุตสาหกรรม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. กระแสเงินสด
3. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจรายเดือน
4. แผนฟื้นฟูธุรกิจ
5. การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลักและบริษัทแม่
6. การเสื่อมค่าของหลักประกัน
7. การให้ความช่วยเหลือจากธนาคารอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผลกระทบยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีก็สามารถพิจารณานำาเสนอขอต่ออายุการ
ให้ความช่วยเหลือได้

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกค้าในรูปแบบของการยกเว้นการปรับลดชั้นหนี้ และไม่ถือว่า
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ข้อมูลเครดิตของลูกค้าแต่อย่างใด

   มาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้รายย่อยของธนาคาร
ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตท้ังลูกหนี้

ทัว่ไปและลกูหน้ีบัตรเครดติท่ีได้รับผลกระทบการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตทั่วไป
1. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากร้อยละ18 เหลือ 

ร้อยละ16 (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563) 
2. เพิม่วงเงนิบตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารกำากบั

ประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำาระเป็นงวด สำาหรับ 
ลกูหน้ีทีม่คีวามจำาเป็นตอ้งใช้วงเงนิเพิม่เตมิและมพีฤตกิรรม
การชำาระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำากว่า 30,000 บาท ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่าเป็น 2 
เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราวถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)

3. ลดอัตราผ่อนชำาระขั้นต่ำาจากร้อยละ 10 เป็น
 ร้อยละ 5 ในปี 2563-2565 

ร้อยละ 8 ในปี 2566 
ร้อยละ 10 ในปี 2567

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1. พักชำาระหนี้ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทาง

อ้อม โดยปรับลดยอดชำาระขั้นต่ำาเป็น 0 บาท

2. ปรบัลดดอกเบีย้บัตรเครดติจากรอ้ยละ 16 เปน็อตัราดอกเบีย้
ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคาร (Minimum Retail Rate) 
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7

   มาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) ได้มีมาตรการที่ ให้ความ 

ชว่ยเหลอืลกูคา้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหน้ี : การลดค่างวดผ่อนชำาระลงร้อยละ 50 

ในการผ่อนชำาระเป็นเวลา 6-12 เดือน
- พักชำาระหนี้ : พักชำาระหนี้เป็นเวลา 3-6 เดือน
- มาตรการอืน่ : พจิารณาให้ความชว่ยเหลือจากปจัจยัพืน้ฐาน

ของลูกค้าแต่ละราย

ผลการดำาเนินงานในปี 2564
   มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้สินเช่ือที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง 
โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกหนี้สินเชื่อท้ังลูกหน้ีรายใหญ่และ SME ท่ีมีภาระหน้ีคงค้าง 
อยู่กับธนาคารมากกว่า 24,000 ล้านบาท

   มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของธนาคาร
ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตท่ีได้รับผล 

กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำานวนท้ังสิ้น 
30 บัญชี ยอดสินเชื่อคงค้าง 1.92 ล้านบาท ซึ่งจำานวนดังกล่าว
ธนาคารให้ความช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนลูกค้า
บัตรเครดิตธนาคารที่สมัครเข้าร่วมมาตรการนี้

   มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติภาย

ใต้โครงการช่วยเหลือของบริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จำานวน 
32,390 สัญญา โดยแบ่งเป็นโครงการขยายระยะเวลาชำาระหนี้ 
24,449 สัญญา และโครงการพักชำาระหนี้จำานวน 7,941 สัญญา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



40 รายงานประจ ำาปี  
2564

การบริจาคและกิจกรรมการกุศล
ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ธนาคาร

ไอซีบีซี (ไทย) มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันธนาคาร
ก็ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยธนาคารได้ยึดหลักการมีธรรมาภิบาลที่ดี มีส่วนร่วมแบ่งปัน
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมาโดยตลอด 

เป้าหมายในปี 2564
ธนาคารได้มีการกำาหนดนโยบายธนาคารเพื่อความยั่งยืน 

ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ โดย
คำานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวและประโยชน์ที่จะ 
เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำาคัญ เหนือสิ่งอื่นคือธนาคาร
มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกคน 
ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
 ปี 2564 เป็นอีกปีที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในประเทศไทย ธนาคารจึงมีเป้าหมายที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การบรรเทาและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังคงให้ความสำาคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคมด้านอื่นๆ ดังเช่นท่ี
ธนาคารปฏิบัติมาโดยตลอด เช่น

   การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ธนาคารไดม้อบชดุปอ้งกนัสว่นบคุคล (Personal Protection 

Equipment: PPE) จำานวน 850 ชุด ให้กับสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และยังได้มอบหน้ากากอนามัย KN95 จำานวน 
3,000 ชิน้ ให้กบัโรงพยาบาลศิรริาช เพ่ือสง่ตอ่ให้บคุลากรทางการ
แพทยแ์ละอาสาสมคัรไดส้วมใสเ่พือ่ปอ้งกนัการสมัผสัเชือ้ไวรสัโค
วิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

   การบริจาคให้ทุนการศึกษา
ปี 2564 ที่ผ่านมานับเป็นปีท่ี 3 ที่ธนาคารได้ส่งเสริม 

ด้านการศึกษาของเยาวชนด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีเเต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำานวน 21 
ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ให้แก่นิสิต
นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารเชื่อมั่นว่าทุนดังกล่าวจะเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และเป็นอีกกำาลังใจที่
ชว่ยใหน้สิตินกัศึกษาท่ีไดร้บัทนุมคีวามตัง้ใจในการศกึษาเลา่เรยีน 

   กิจกรรมการกุศล
การจัดกิจกรรมร่วมกันของพนักงานภายในองค์กรจำาเป็น

ต้องคำานึงถึงมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปจัจบุนั ธนาคารจึงไดอ้อกแบบกจิกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีพนักงานทุกคน
สามารถดาวน์โหลดเพือ่เข้ารว่มกจิกรรม โดยยงัคงรักษาระยะหา่ง
ระหว่างบุคคลตามมาตการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อีกด้วย 

ในเดอืนธนัวาคม 2564 ธนาคารไดจ้ดักจิกรรมออกกำาลงักาย 
เพื่อการกุศล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ICBC ONLINE 
SPREE: MISSION POSSIBLE” ภายใต้ชื่อ “ปฏิบัติการก้าว 
เปล่ียนโลก” ผ่านแอปพลิเคชัน “Charity Miles” ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชัน 
ท่ีสามารถเปลี่ยนการออกกำาลังกายในชีวิตประจำาวันของ 
ทุกคนให้เป็นเงินบริจาคเพื่อองค์กรการกุศล โดยทุกๆ ก้าวและ 
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สร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมของพนักงาน

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
 ในปี 2564 ธนาคารได้ดำาเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้การ

สนบัสนนุพนกังานให้ดขีึน้และครอบคลมุดา้นตา่งๆ มากข้ึน เชน่ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังน้ี

   แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 ธนาคารไม่เพียงดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน แต่ยัง 

รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย ดังนั้นธนาคารจึงใช้แผน
ประกนัสขุภาพแบบกลุม่สำาหรบัพนกังานธนาคาร และขยายความ
คุ้มครองให้กับสมาชิกครอบครัวของพนักงานด้วย แผนประกัน
สุขภาพแบบกลุ่มครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และค่าทันตกรรม จัดให้กับ

พนักงานธนาคาร และสมาชิกครอบครัว (ตามความสมัครใจ) 
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จัดให้กับพนักงานธนาคาร และ

สมาชิกครอบครัว (ตามความสมัครใจ)
3. Major Medical เป็นแผนเพิ่มเติมของค่ารักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยในจัดให้กับพนักงานธนาคาร

 ธนาคารเล็งเห็นและตระหนักว่าความเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้พนักงานทำางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งทำาให้ธนาคารสามารถ
ดำาเนินงานสำาเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจและความเป็นเลิศ 
ด้านการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา 
ค่าเปรียบเทียบในตลาดแรงงานทั้งโดยรวมและธุรกิจธนาคาร
และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้น 
ในช่วงเวลานั้นๆ

เป้าหมายในปี 2564
   จัดสรรและจัดหาสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตวัเงนิ เพ่ือสนับสนุนความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน 
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิต

   พจิารณาและเปิดโอกาสใหพ้นักงานมคีวามกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่มากขึ้น

การเคล่ือนไหวของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการเดิน ว่ิง หรือ 
ป่ันจักรยาน ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2564 จะ
เปลี่ยนเป็นไมล์สะสมเพื่อนำาไปคำานวณเป็นเงินบริจาค ซึ่งกลุ่ม
ของพนกังานทีม่ยีอดไมลส์ะสมสงูสดูจะเป็นกลุม่ที่ไดร้บัเลอืกและ
เปน็ตัวแทนของธนาคารนำาเงนิบริจาคมอบใหม้ลูนธิิใดมลูนธิหินึง่ 
ดังนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิแพทย์ชนบท หรือมูลนิธิ
ผู้ พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมน้ี 
กเ็พือ่ใหพ้นกังานทกุคนไดม้สีว่นร่วมในการทำาประโยชน์ให้สงัคม 
และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน กับทั้งยังเป็นส่วนผลักดันให้
พนกังานเรียนรู้เทคโนโลยีทีช่ว่ยใหก้ารออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพ
ทีดี่เปน็เรือ่งทีง่า่ยสำาหรับทกุคน และยังไดช้ว่ยเหลอืสงัคมในเวลา
เดียวกัน

สรุปจำานวนไมล์สะสมภายหลังจบกิจกรรม “ปฏิบัติการก้าว
เปล่ียนโลก” จากการเดิน ว่ิง และป่ันจักรยานท้ังส้ิน 34,030 ไมล์ 
คิดเป็นยอดเงินบริจาคจำานวน 74,866 บาท ซ่ึงได้มอบให้แก่
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง 
ธนาคารรับผิดชอบค่าเบ้ียประกันรายปีเต็มจำานวนให้กับ
พนักงานและค่าเบ้ียประกันรายปีในส่วนของค่ารักษา
พยาบาลผูป้ว่ยในใหก้บัครอบครัว และแบง่เบาคา่เบ้ียประกนั
รายปีในอัตรารอ้ยละ 80 ในสว่นคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก
ของสมาชิกครอบครัวของพนักงาน 

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารมคีวามหว่งใยถงึความเป็นอยูข่องพนักงานหลงัจาก

เกษียณอายุ จึงได้พิจารณาปรับปรุงอัตราเงินสมทบของธนาคาร
ในกองทนุฯ จากสมทบในอตัรารอ้ยละ 3 ใหพ้นกังานทกุคน ปรบั
เปน็สมทบตามอายงุานของพนกังาน เร่ิมต้นท่ีร้อยละ 4 ถงึสงูสุด
ทีร้่อยละ 7 โดยอัตราเงนิสมทบนีม้ผีลใชก้บัพนกังานของธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) และบริษัท ไอซีบีซี 
(ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ การปรับปรุงอัตราเงินสมทบในคร้ังน้ี 
มีเป้าประสงค์ในการจัดการดูแลและจัดเตรียมเงินทุนระยะยาว
เพื่อให้พนักงานไว้ใช้ในวัยเกษียณ

   นโยบายการเลื่อนตำาแหน่ง
 ธนาคารได้เปิดโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับ

พนกังานโดยปราศจากอคต ิและการแบ่งชนชัน้ ไมว่า่จะเปน็อายุ 
เพศสภาพ และความเชือ่เสมอมา พนักงานทกุคนมโีอกาสในการ
เติบโตไปในตำาแหน่งที่สูงขึ้นโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
และศักยภาพของตนเอง

นอกจากน้ี ธนาคารยังตระหนักถึงความสำาคัญของคนรุ่นใหม่ 
ผู้ที่มีศักยภาพและมีผลปฏิบัติงานที่โดดเด่น ซึ่งสามารถพัฒนา
และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อธนาคารในอนาคต 

   กิจกรรมไอซีบีซีออนไลน์
 ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่ง 

ผลกระทบอย่างมากต่อการดำาเนินชีวิตปกติของพนักงานทุกคน 
เป็นเหตุให้พนักงานต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในหลายๆ ด้าน 
เช่น การปฏิบัติงานท่ีบ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเล่ียง 
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การจำากัดการเดินทาง และข้อจำากัด
ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้เกิด
ความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจ ดังน้ัน ธนาคารจึงจัดกิจกรรมออนไลน์ 
ในชือ่ “ICBC ONLINE SPREE: MISSION POSSIBLE” เพือ่ชว่ย
บรรเทาสถานการณ์และลดความเครียดให้กับพนักงาน รวมถึง
กระชบัความสมัพนัธแ์ละเสรมิสรา้งความสามคัคีระหว่างพนกังาน
และผู้บริหารธนาคารอีกด้วย

 กจิกรรมออนไลนข์องธนาคาร ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมยอ่ย
ซึง่ออกแบบมาเพ่ือให้พนกังานจากแตล่ะสายงาน ศนูยธ์รุกิจ และ
สาขาทัว่ประเทศ เขา้รว่มกจิกรรมไดม้ากทีส่ดุ โดยแตล่ะกจิกรรม
มีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. กจิกรรม Guessing the Picture: สรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่ง

หน่วยงาน และการทำางานเป็นทีม
2. กิจกรรม Charity Miles: ส่งเสริมให้พนักงานออกกำาลังกาย

เพ่ือสุขภาพที่ดี และร่วมกันทำาประโยชน์เพื่อสังคม โดย
ธนาคารจะรว่มบรจิาคใหก้บัมลูนธิติามจำานวนไมลส์ะสมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

3. กจิกรรม Rope Jumping Contest: สรา้งแรงจงูใจให้พนกังาน 
ออกกำาลังกายให้มากข้ึน และสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนกัถงึการรว่มแรงรว่มใจกนัเพือ่ทำาเปา้หมายใหส้ำาเรจ็

4. กิจกรรม Gift Box: การแบ่งปันและความห่วงใยระหว่าง
พนักงานในธนาคาร

นอกจากนี ้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
ในปัจจุบันธนาคารได้ดำาเนินมาตรการป้องกันต่างๆ อาทิ

   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ธนาคารได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวและสังคมโดยรวม 
รวมทั้งเพื่อให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
1. สถานที่ปฏิบัติงาน : ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับแผนความ 

ต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ลดจำานวนพนักงาน และความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของโรค 
โควิด-19 โดยแยกออกเป็น 3 สถานท่ี ได้แก่ อาคาร
สำานกังานใหญ ่สถานทีป่ฏบิตังิานสำารองสำาหรับแกไ้ขปญัหา
ระบบสารสนเทศ (Disaster Recovery Site-DR Site) และ 
อาคารเคพีไอทาวเวอร์

2. การปฏิบัติงานที่บ้าน : ธนาคารกำาหนดให้ทุกสายงาน ฝ่าย
งาน และศนูย์ธรุกจิบรหิารจดัการและจดัสรรอตัราพนกังาน
ในการปฏิบัติงานที่บ้าน โดยพิจารณาตามความจำาเป็นและ
ความเหมาะสม และไม่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การให้บริการลูกค้า และการปฏิบัติงานโดยรวม
ของธนาคาร

   การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทาง
ปฏิบัติ
1. ออกมาตรการในเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานในสำานักงาน การลดการติดต่อจากบุคคล
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ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

ภายนอกโดยไม่จำาเป็น การเดินทางเพื่อธุรกิจและ
เพื่อกิจการส่วนตัวในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 เป็นต้น

2. ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักอันตรายของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19

3. ให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเน้นย้ำาการปฏิบัติตนใน
การใช้ชีวิตประจำาวันทั้งภายในธนาคารและที่อื่นๆ

   เงินช่วยเหลือและสวัสดิการสำาหรับพนักงาน 
1. เงินช่วยเหลือ ดังนี้

   เงินช่วยเหลือค่าเดินทางและค่าอาหารสำาหรับ
พนักงานที่มาปฏิบัติงานที่สำานักงาน

   เ งิ นช่ วย เหลือ เ พ่ือแบ่ ง เบาค่ า ใช้ จ่ าย ด้าน
สาธารณูปโภคของพนักงานระหว่างปฏิบัติงานที่
บ้าน

   เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน
2. การจัดหาวัคซีน อุปกรณ์ป้องกัน และประกันโควิด-19 

ดังนี้

   ประสานงานในการจัดหาและจัดสรรวัคซีน 
ซิโนฟาร์มให้กับพนักงานธนาคารและครอบครัว 
รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำานักงาน

   ประกนักลุม่สำาหรับการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และ
ผลข้างเคียงจากวัคซีน

   จดัหาหนา้กากทางการแพทยแ์ละอปุกรณป์อ้งกนั
สำาหรับพนักงานและครอบครัว

   สเปรย์แอลกอฮอล์สำาหรับพนักงานธนาคาร 
รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำานักงาน

   จัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) 
สำาหรับพนักงานผู้ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ความ
เสี่ยงสูง

   จดัการอบรมในหัวขอ้ ความรูเ้ก่ียวกับโรคโควดิ-19 
ภัยและการรับมือ เพื่อให้ความรู้และความ
ตระหนกัถงึความเสีย่ง และการปอ้งกนัตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3. ขยายระยะเวลาการใช้วันลาพักผ่อนสะสม

หน่วยงานที่จัดสรรทรัพยากรและกำาหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ในการอบรมให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาการจัดการ
ฝึกอบรมนอกสถานท่ีหรือการเข้าร่วมการอบรมในต่างประเทศ
ไม่สามารถทำาได้ ด้วยข้อจำากัดของมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ดงันัน้ การจดัการอบรมออนไลนผ์า่นสือ่ 
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมอบรมผ่านโทรศัพท์ 
มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ โดยยังคงอยู่ภายใต้มาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ICBC 
คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากรของ
องค์กรที่มีความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำามาปรับใช้ในการ
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกปีธนาคารจะเปิดโอกาส
ให้พนักงานเสนอหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม ซึ่งอาจจะเป็น
หลักสูตรทั่วไป เช่น หลักสูตรด้านภาษา หลักสูตรการบริหาร 
หลกัสตูรการเพิม่ทกัษะด้านเทคโนโลย ีหรือหลกัสตูรดา้นการเงนิ 
การธนาคาร เศรษฐกิจ หลักสูตรเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานโดยตรง เป็นต้น โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายในปี 2564
 ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานให้มีความรู้ที่

หลากหลายและทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

 
ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564

ธนาคารยังคงผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้  
พัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอบรมกับ 
สถาบันภายนอกนอกเหนือจากที่ธนาคารจัดให้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดการอบรมและให้ความรู้ 
พนักงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams และระบบ 
ZOOM นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดหลักสูตรการอบรมผ่าน
สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy หรือ TBAC) 
จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย ซึ่งนอกจากพนักงานสามารถ
เข้าอบรมหลักสูตรของธนาคารเองแล้ว พนักงานยังสามารถ
ค้นหาหลักสูตรอื่นๆ ที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน
เก่ียวข้องกับการเงินการธนาคารที่จัดโดยสถาบันธนาคารไทย 
ทำาให้พนักงานได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับพนักงาน
ของธนาคารสมาชิกอื่นอีกด้วย 

ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 การตระหนักถึงและความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนา

เพื่อความยั่งยืนของผู้บริหารและพนักงานเป็นสิ่งที่ธนาคาร 
ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้ออกนโยบาย
การธนาคารเพื่อความยั่งยืนและนโยบายการให้สินเช่ืออย่างมี
ความรับผิดชอบ อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ 

เป้าหมายในปี 2564
 สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการธนาคารเพือ่

ความยัง่ยนืและการให้สนิเช่ืออยา่งมคีวามรับผดิชอบของธนาคาร
ภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ข้อ คือ

1. การริเริ่มและผลักดันโดยผู้นำาองค์กรเก่ียวกับการธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. กระบวนการดำาเนินงานภายในที่สอดคล้องกับการธนาคาร

เพื่อความยั่งยืน
4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่กำาหนด
โดยองค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน
ของธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับเป็นการสร้างจิตสำานึก
ให้พนักงานในการเรียนรู้ถึงความสำาคัญของการพัฒนาเพ่ือ 
ความยั่งยืน และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ในชีวิตประจำาวัน ดังนี้
   การกำาหนดทิศทางท่ีชัดเจนจากผู้นำาองค์กรเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของธนาคาร
   การฝึกอบรมออนไลน์และการแบ่งปันความรู้เก่ียวกับการ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเน้นย้ำา
ถึงความสำาคัญ ตลอดจนแนวทางในการดำาเนินการของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ 

   การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการให้สนิเชือ่อยา่ง
มีความรับผิดชอบผ่านทางจดหมายแจ้งข่าวและการอบรม
อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบกับพนักงานที่
เกี่ยวข้องของธนาคาร

   การส่งเสริมแนวความคิดการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนใน
ธนาคารตลอดจนสนบัสนนุบรษัิทลกูค้าของธนาคารท่ีดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เป็นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนการเงิน
บริษัทท่ีได้รับรางวัลเพ่ือความยั่งยืนตามท่ีระบุใน S&P 
Sustainability Award Yearbook 2021

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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และความสามารถทีเ่หมาะสม “Fit and Proper” และจะตอ้ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และท่ีกำาหนดเพิ่มเติม
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอำานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

4.  จริยธรรมทางธุรกิจ
 ธนาคารมีคำาสั่งธนาคารเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อที่จะ

แน่ใจไดว้า่ธนาคารมหีลกัจรรยาบรรณ เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี 
รวมถึงกรรมการและพนักงานได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจของธนาคาร

5.  การเปิดเผยข้อมูล/ความโปร่งใส
 ธนาคารจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ 

ให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเป็นการสาธารณะอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส ตามที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หนว่ยงานกำากบัดแูลอืน่ๆ โดยจะเปดิเผยผา่นชอ่งทางตา่งๆ 
เช่น รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึง 
การรายงานเร่ืองค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงได้รับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย

6.  การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีดูแลและป้องกันไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีความโปร่งใสเพื่อ
ผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ธนาคาร
ควรมีหลักเกณฑ์ในการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ธรุกจิทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัธนาคาร  และจะตอ้งไม่ให้มี
เงือ่นไขหรอืขอ้กำาหนดพเิศษกบับคุคลดงักลา่ว ธรุกรรมนีจ้ะ
ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเป็น
เอกฉนัท์ กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง
หรอืธุรกรรมดงักลา่วจะต้องไมม่สีว่นรว่มในกระบวนการนัน้

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ กรุณา 
ศึกษาในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการของรายงานประจำาปีนี้

การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการของธนาคารส่งเสริมให้ธนาคารมีวัฒนธรรม

การกำากับดูแลกิจการที่ดีในการดำาเนินงานตามปกติของธนาคาร 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดีนั้นเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการสร้างมูลค่าให้กับธนาคาร ทำาให้แน่ใจว่าธนาคารจะ
มีการเติบโตอยา่งยัง่ยนื และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี
ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดให้ธนาคารมีนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการ โดยนำาเอาหลักเกณฑ์โครงสร้างองค์กรและ
กลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศเรื่องธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร และการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นหลัก โดยมีเนื้อหาสำาคัญ ดังนี้

1.  สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น
 ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิท่ีจะเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในผลกำาไร สิทธิในการ
รับปันผล และสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเรื่องฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงานของธนาคาร

2.  การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการธนาคารจะต้องดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้ร่วมค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3.  คุณสมบัติของกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร 
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติ

ความโปร่งในการดำาเนินธุรกิจ

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน-ด้านการกำากับดูแลกิจการ



46 รายงานประจ ำาปี  
2564

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
   ในป ี2564 ธนาคารไดป้รับปรุงนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามรูปแบบประกาศเรือ่งธรรมาภบิาลสถาบนั
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้เข้ากับการ
ดำาเนินงานของธนาคารในปัจจุบัน

   เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้
ปรบัรปูแบบการดำาเนนิงานใหเ้ขา้กบันโยบายในการปอ้งกนั
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะในการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นแทนการมา
ประชมุด้วยตนเอง แตยั่งสามารถออกเสยีงตามสทิธไิดอ้ย่าง
เต็มที่ และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารก็ได้ปรับปรุง
การทำางานโดยอำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ ใหส้ามารถสง่
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางไปรษณีย์ หรืออีเมล
แทนการมาติดต่อด้วยตัวเองได้ 

การดำาเนนิการอืน่ๆ ของธนาคารในป ี2564 นัน้ เปน็ไปตาม
ข้อกำาหนดในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร

การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีหน้าท่ีในการให้บริการทางการเงิน 

แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ร่วมกันผลักดันการให้บริการท่ีเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและ
ส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร พนักงานทุกระดับ
มีความมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้ริการทางการเงนิแกล่กูคา้ พร้อมทัง้ปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าง 
ต่อเน่ือง กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีการจัดทำานโยบาย วิธีปฏิบัติ 
การสื่อสาร การให้ความรู้แก่พนักงาน และการจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถบรรลุเป้าหมายในการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังได้จัด
อบรมใหแ้กผู่บ้รกิารและพนกังานในทกุระดบัโดยมผีูบ้ริหารระดบั
สูงของธนาคารเป็นวิทยากร เพื่อเน้นย้ำาให้พนักงานเห็นถึงความ
สำาคัญของหลักการการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม 

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานขาย 
อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารมี
คุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงดูแล
ให้พนักงานขายมีการแนะนำา และอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ี 
ถูกต้องครบถ้วนให้แก่ลูกค้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลของ
ลูกค้าให้มีความม่ันคงปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย หรือการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยปราศจากอำานาจหรือโดยมิชอบ

การจดัฝกึอบรมของกลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ในเรือ่งการ
บริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีอัตรา
การเข้าร่วมอบรมถึงร้อยละ 100 นอกจากน้ีแล้ว กลุ่มธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) ยังมีกระบวนการแก้ไขปัญหาและจัดการเร่ือง 
รอ้งเรยีนอยา่งเปน็รปูธรรมและเปน็อสิระ เรือ่งรอ้งเรยีนของลกูคา้
จะได้รับการดูแล แก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชันเพ่ือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
แกไ้ขปญัหาการคอรร์ปัชนั และเป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ี 

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการรับรองจาก “แนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มี
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร 
รวมถึงพนักงานทุกคนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

มาตรการการควบคุมดูแลดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน 
การอนุมัติสินเชื่อ การขายสินทรัพย์ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
การประเมินทรัพย์สิน จนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่าและการตกแต่งสำานักงาน สื่อการ
ตลาด อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน เป็นต้น

สัญญาหรือข้อตกลงของธนาคารที่ทำากับคู่สัญญาต่างๆ 
มขีอ้กำาหนดท่ีครอบคลมุถงึกิจกรรมท่ีอาจกอ่ให้เกดิการคอร์รปัชนั 

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีนโยบาย “งดรับ-ให้ของขวัญ” 
ซึง่หา้มมิใหพ้นกังานเสนอ เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั ในลกัษณะ
รับหรือให้ตอบแทนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าอบรม เรื่อง การต่อต้าน
การคอร์รัปชัน ซ่ึงกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีการจัดอบรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และมีอัตราการเข้าร่วมอบรมถึงร้อยละ 100 

มาตรการการป้องกันการฟอกเงิน
กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้กำาหนดมาตรการสำาหรับการ

บรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิ (Money Laundering (ML) Risk 
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Management Measures) เพือ่ป้องกันมิให้ระบบการเงนิของกลุม่
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ถกูใชใ้นการกระทำาความผิด หรอืกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การบริหารจัดการความเส่ียง 
ด้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานอย่างมั่นคง ปลอดภัยของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
ซึ่งความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในท่ีนี้ หมายถึง ในขั้นตอนการ
พัฒนาและการให้บริการ ผลิตภัณฑ์/บริการอาจถูกใช้ในการ 
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง และความผิดมูลฐานต่างๆ

กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม ICBC 
รับนโยบายจากสำานักงานใหญ่ เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการระบุ
ตัวตน การประเมินความเสี่ยง การติดตามการทำาธุรกรรมของ
ลูกค้า การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
มปีระสทิธภิาพ ผูบ้ริหารทกุทา่น พนักงาน ตระหนกัถงึการป้องกัน 
และการควบคุมความเส่ียงด้านการฟอกเงินตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ

โครงสร้างองคก์รตามกระบวนการเร่ือง แนวทางการปอ้งกนั 
3 ชั้น (Three Lines of Defense) ได้ถูกจัดทำาขึ้น เพื่อให้การ
บริหารและควบคุมความเส่ียงด้านการฟอกเงินสามารถดำาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การอบรมประจำาปีเรื่อง การป้องกันการฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำาลายล้างสูง และ Sanction ได้ดำาเนินการครบถ้วน 
ร้อยละ 100

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต 
ธนาคารให้ความสำาคัญอย่างมากกับการบริหารความเสี่ยง

เพื่อป้องกันด้านทุจริต โดยได้ออกนโยบายเพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงทุจริตในที่ทำางานและให้แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ทจุรติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัธนาคาร ทัง้ดา้น
การเงินและชื่อเสียง วัตถุประสงค์หลักเพื่อการจัดการกับความ
เสี่ยงด้านการทุจริต โดยครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยงด้าน
ทุจริต การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่
และพิจารณาว่าจำาเป็นในการหามาตรการเพิ่มเติมเพ่ือรับมือกับ
การทุจริตหรือไม่ 

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงประกอบ
ด้วย 4 ส่วน คือ โครงสร้างการกำากับดูแลความเสี่ยงด้านทุจริต 
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การปอ้งกนัและตรวจจบัการทจุรติ 
การสืบสวนและกระบวนการแก้ไข 
1. โครงสร้างการกำากับดูแลความเสี่ยงด้านทุจริต คณะ

กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กำาหนด
นโยบายและกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานตามหลักการ 
Three Lines of Defense โดยหน่วยงาน First Line จะทำา
หน้าท่ีในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง Second Line 
ทำางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างการ 
แบ่งแยกหน้าท่ี ถ่วงดุล และควบคุมแบบมองไปข้างหน้า 
ในขณะที่ Third Line หรือหน่วยงานตรวจสอบก็ทำาหน้าที่ 
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และทำาให้มั่นใจว่าการบริหาร 
ความเส่ียงนำามาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คู่มือจรรยาบรรณ 
ก็เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสื่อสารถึงพนักงาน เช่น หาก
พนักงานทราบหรือสงสัยโดยสุจริตเกี่ยวกับการกระทำาท่ี 
เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหาย
หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนพนักงานท่ีถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับ
ความเปน็ธรรมอนัเนือ่งจากการแจง้เบาะแส หรอืปฏเิสธการ
มสีว่นรว่มในการทำาทจุรติหรอืคอรร์ปัชนั จะตอ้งแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่านทางช่องทางที่ธนาคารกำาหนด  

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการระบุความ
เสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง 
การติดตามประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยง และ 
ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืทบทวน ปรบักระบวนการเพือ่ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์อย่างสม่ำาเสมอ 

3. การป้องกันและตรวจจับการทุจริต โดยกระบวนการป้องกัน
จะเกีย่วขอ้งกบันโยบาย กระบวนการ การผกึอบรม และการ
สือ่สาร ในขณะทีก่ารตรวจจับทจุริตจะเกีย่วข้องกบักจิกรรม
ระบเุหตกุารณ์ทุจริต หรอื การประพฤตมิชิอบ ทีก่ำาลงัจะเกดิ
หรือเกิดขึ้นแล้ว

4. การสบืสวนและกระบวนการแกไ้ข เมือ่เกดิการฝา่ฝืน หรอืไม่
ปฏิบติัตามคูม่อืจรรยาบรรณซึง่คาดวา่จะเกีย่วขอ้งกบัทจุรติ 
จะต้องมีการรายงานและจัดการแก้ไขอย่างทันที

การแจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน 
 ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะเป็นธนาคารท่ีดำาเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้ง
ให้ความคุ้มครองกับผู้ท่ีปฏิเสธการทำาทุจริตและคอร์รัปชันโดย
พนักงานรวมทั้งบุคคลทั่วไป
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เป้าหมายในปี 2564
 บริหารจัดการรายการร้องเรียนเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่

อาจจะเกิดขึน้ใหเ้ปน็ไปตามข้ันตอนของธนาคารอยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
พนักงานรวมท้ังบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียน

การทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
   Website: www.icbcthai.com (หวัข้อ ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

และแจ้งเบาะแสการร้องเรียนเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน)
   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี corruptionreport@th.icbc.com.cn
   จดหมายส่งถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
   กลอ่งรบัเรือ่งร้องเรียนทีต่ัง้อยูบ่ริเวณหน้าหอ้งฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

ในปี 2564 ธนาคารไม่พบรายการร้องเรียนเรื่องทุจริตและ
คอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าว

ตอ่ไปได้รบัผลติภัณฑท่ี์เหมาะสมกบัความประสงค ์ความสามารถ
ทางการเงิน และความสามารถในการทำาความเข้าใจลูกค้า

นอกจากนี ้ในดา้นบรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) ยงัมกีรอบการ
ปฏบิตั ิเพือ่นำาเสนอผลติภณัฑแ์ละการบรกิารอยา่งเปน็ธรรมและ
ที่ความเหมาะสมแก่ลูกค้า ดังนี้
   การพิจารณาและเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
   การให้สินเชื่อท่ีเป็นธรรมจะช่วยให้ลูกค้ามีสถานะทางการ

เงินท่ีแข็งแกร่งและสามารถผ่านสถานการณ์ท่ียากลำาบาก
ไปได้ เช่น ระดับภาระหนี้ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ราย
ได้คงเหลือเพียงพอต่อการดำารงชีพ ซ่ึงจะช่วยให้ลูกค้ามีประวัติ 
การชำาระหนี้ที่ดีและสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ในอนาคต

   การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
   ลกูคา้จะไดร้บัการนำาเสนอเงือ่นไขของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ที่เกี่ยวข้องก่อนตกลงทำาสัญญา นอกจากน้ี บริษัทคิด 
คา่ปรบัและคา่ตดิตามหนีต้ามระเบยีบขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
ซึ่งการแจ้งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นว่าได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เชน่ การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) การปอ้งกนัการ
ฟอกเงิน (AMLO) และการบริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า 
(Market Conduct) เป็นต้น 

เป้าหมายในปี 2564
   จัดทำาสื่อ และสื่อสารให้พนักงานสาขามีความเข้าใจในเรื่อง

การบริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า 
   จดัอบรม ทดสอบ และวดัผล เพือ่ให้แน่ใจวา่พนกังานสาขามี

ความรูแ้ละเขา้ใจในเร่ืองการบรกิารอยา่งเปน็ธรรมแกล่กูค้า
   จัดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสาขาได้นำา

เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ถูกต้อง และครบถ้วน
   นำาหลักการการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมมาใช้ในการ

วิเคราะห์สินเชื่อมากขึ้น
   มีการสื่อสารกับลูกค้าท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติต่อลูกค้า

อย่างเป็นธรรม

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
กลุม่ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ไดม้แีนวทางการจดัการเพือ่ใหก้าร 

ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และมีการให้บริการและให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และการบริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดังนี้
   ธนาคารมีการจัดทำาคู่มีอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product 

Catalog) และคูม่อืการขาย (Sale Process) เพือ่ให้พนกังาน
สาขามีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันเวลา

การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า

การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า
การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

สำาหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นการเงนิและการธนาคาร ดงันัน้ กลุม่
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

ธนาคารได้มีการเน้นย้ำาให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลัก การบริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า (“Market Conduct”) 
โดยยึดหลัก 4 ไม่ คือ ไมห่ลอก ไมบั่งคบั ไมร่บกวน ไมเ่อาเปรยีบ 
โดยลกูค้าจะต้องได้รบัการเสนอขายที่ไมร่บกวนความเป็นสว่นตวั 
ได้รับข้อมูลครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการ
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   มีการจัดทำาวิดีโอคลิปจำาลองเหตุการณ์การขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จากส่วนงานกลาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีสาขา 
นำาไปฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
ส่วนงานกลางและทีมกำากับมีการสุ่มตรวจวิดีโอคลิปเพื่อ
พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่สาขามีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ี 
ครบถ้วน

   สำาหรับการประชุมรายเดือน ธนาคารมีการกำาหนดให้ทุก
สาขาต้องมีวาระในการประชุมเรื่อง Market Conduct เพื่อ
เนน้ย้ำาใหพ้นักงานสาขาถงึความสำาคญัในเรือ่งการใชเ้อกสาร
แสดงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sale Sheet) และ 
Product Catalog ในการเสนอขายและปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
คู่มือการขาย 

   ธนาคารมีการจัดอบรมพนักงานสาขาให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการและแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ Market 
Conduct รวมถึงมีการทดสอบเพื่อวัดผล

   จัดให้มีอุปกรณ์ประกอบการขาย เช่น Notebook เพ่ือให้ 
เจ้าหนา้ทีธ่นาคารสามารถนำาเสนอข้อมลูผลติภัณฑ์ให้ลกูค้า
เข้าใจง่ายขึ้น

   บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ได้นำาหลักการการให้สินเชื่อ
อยา่งเปน็ธรรมมาใชใ้นการวเิคราะหส์นิเชือ่มากขึน้ อกีทัง้มี
การสือ่สารกบัลูกคา้ทีชั่ดเจน และมีการปฏบิตัต่ิอลกูคา้อยา่ง
เป็นธรรมเพ่ือการให้บริการที่เหมาะสมตรงความต้องการ
ของลูกค้า

การกำากบัดแูลข้อมูล การคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล และการรกัษา
ความปลอดภัยของข้อมูล

จากการที่ธนาคารมีความต้องการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมในทุกๆ ช่องทางของ
ธนาคารให้ความสำาคัญของข้อมูลทวีคูณในช่วงหลายๆ ปีท่ีผ่านมา 
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสูตรสำาคัญในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการใช้งานข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงท่ีสุดแก่ผู้นำาข้อมูล
ไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้เร่งเพ่ิม 
ขีดความสามารถในเร่ืองการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อที่จะเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) และปรับการเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

 จากความเขม้ขน้ของกฎเกณฑจ์ากหลายหนว่ยงานทีก่ำากบั
ดูแลสถาบันการเงิน รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ซึง่จะมผีลบงัคบัใชอ้ย่างเตม็ท่ีในป ี2565 หลงัจากทีม่ี
การเลือ่นออกมา 2 ป ีจากการนีเ้องทีก่ารกำากบัดแูลข้อมลูซึง่เปน็ 
แกนหลักของการบรหิารจัดการขอ้มลูเขา้มามบีทบาทมากย่ิงขึน้
และจำาเป็นที่จะต้องมีการทำาให้เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจน

เป้าหมายในปี 2564
 เพื่อให้ทางธนาคารสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้ดี 

ยิ่งขึ้นเสริมสร้างการตระหนักถึงและความรู้ความเข้าใจใน 
การบริหารจัดการ และเสริมความเข้มแข็งของการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
ธนาคารไดจั้ดตัง้ให้มกีรอบการกำากบัดแูลขอ้มลูทีส่อดคลอ้ง

กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยและ ICBC สำานักงานใหญ่หลงัจาก 
ท่ีไดม้กีารเริม่การจดัตัง้กรอบการกำากบัดูแลขอ้มลูหลายกจิกรรม 
ไดม้กีารเริม่ทำาซึง่กจิกรรมเหลา่นีส้ามารถถกูจดัออกมาเปน็ 3 กลุม่ 
ด้วยกัน คือ การกำากับดูแลข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำากับดูแลข้อมูล
   จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลข้อมูล (Data Governance 

Committee) ทำาหน้าที่กำาหนดทิศทางของการกำากับดูแล
ข้อมูล รวมถึงกลยุทธ์ของข้อมูล กระบวนการและแผนการ
ปฏบิตังิานเพือ่สรา้งความมัน่ใจในการนำาขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพในธนาคาร

   จัดตั้งฝ่ายกำากับดูแลข้อมูล (Data Governance and 
Protection Office) ทำาหนา้ท่ีในการสรา้ง กลยทุธแ์ละแผนงาน 
ของขอ้มลู บรหิารการดำาเนนิการและเปน็ผูค้วบคมุและดแูล
การบรหิารจดัการขอ้มลูในธนาคาร โดยกจิกรรมหลกัรวมถงึ
   จดัตัง้ชมุชนขอ้มลู (Data Community) กบัทางเจา้ของ

ข้อมูลในธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
   ดูแลคุณภาพของข้อมูลหลักของธนาคารและจัดตั้ง 

แผงควบคุมเพื่อที่จะติดตามผล
   สือ่สาร สรา้งการรบัรู ้และเพิม่ความเขา้ใจและขีดความ

สามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลกับ
สมาชิกในชุมชนข้อมูลและพนักงานในธนาคาร

   บรกิารจดัการภาพรวมของการดำาเนนิการตามแผนงาน
ที่กำาหนด

   จดัสรา้งนโยบายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกำากบัดแูล
ขอ้มลู คณุภาพขอ้มลู Metadata และการแยกช้ันของขอ้มลู
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   จัดสร้างนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำาประกาศการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

   แตง่ตัง้ Data Protection Officer เพือ่เขา้มาดแูลและนำาทาง 
รวมถึงการประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องในธนาคาร

   การจัดเตรียมความพร้อมสำาหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มท่ีใน
ปี 2565
   สื่อสาร สร้างการรับรู้ และเพ่ิมความเข้าใจและขีด

ความสามารถในเร่ืองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกับตัวแทน PDPA Representatives และ
พนักงานในธนาคาร

   จัดให้มกีารอบรมในเร่ืองเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Legitimate Interest Assessment 
และการแยกชั้นของข้อมูล

   ส่งเสริมการรับรู้เรื่องของ Clean Desk เพื่อที่จะสร้าง
ความชัดเจนในการจัดเก็บและทำาลายเอกสารที่อยู่ใน
รูปกระดาษและเอกสาร

   จัดเตรียมระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเจ้าของ
ขอ้มลูมาใชส้ทิธิ ์เชน่ Consent Management (สำาหรบั
การบริหารจัดการ Consent ของลูกค้า) และ Data 
Subject Rights Management (สำาหรับรองรับการ
บันทึกเมื่อเจ้าของข้อมูลมาใช้สิทธิ์)

   มีการอัปเดตบันทกึการเกบ็รวบรวมการใชห้รือเปดิเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity) 
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
   เสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย

ในการใช้งานสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
โดยจดัใหม้โีครงการการสง่เสรมิการรบัรูต้ลอดป ี2564 กบัทาง 
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับช้ัน รวมถึงคณะกรรมการธนาคาร

   จัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จาก
ด้านหนา้ในเชงิรุก โดยพฒันาและกระชบัจดุทีม่กีารเชือ่มตอ่ 
กับผู้ให้บริการภายนอก 

   นำามาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในการ 
ใช้งานสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานระดับโลกจากเครือข่าย 
ICBC ซึง่ใชค้รอบคลมุในหลายประเทศทัว่โลกมาประยุกต์ใช ้
เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของธนาคาร

การส่งเสริมรากฐานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

วัฒนธรรมและกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารมกีารกำาหนดวัฒนธรรมและกลยทุธดา้นการบรหิาร

ความเส่ียงของธนาคาร (Risk Management Culture and Strategy) 
โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (Enterprise-Wide Risk Management  
Policy of ICBC (Thai) Group) วัฒนธรรมด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงซ่ึงเกิดจาก 
แนวความคิดของผู้บริหาร แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
พฤติกรรมในการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางคุณธรรม และ
สภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงมีความสำาคัญในการสนับสนุนระบบการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีครอบคลุม กระบวนการทำางาน นโยบาย และการทำางาน 
ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารไม่ว่าจะเป็น Front 
office Middle office และ Back office เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
และสามารถนำาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัย
ที่ใช้ในการตัดสินใจในการกำาหนดความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคาร ธนาคารได้นำากรอบนโยบายวัฒนธรรมองค์กรของ 
กลุ่ม ICBC ท่ีเปน็มาตรฐาน โปรง่ใส เขม้งวด และมัน่คงมาปรบัใช้ 
ธนาคารมกีารนำาวฒันธรรมด้านการบรหิารความเสีย่งไปฝกึอบรม
และถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ค่านิยมหลักของธนาคารในด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ การทำางานอย่างรอบคอบ 
ซือ่สตัยแ์ละซือ่ตรง การทำางานรว่มกนัอยา่งมอือาชีพ และมคีวาม
รับผิดชอบ ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

การบริหารความเส่ียงจะต้องมีการถ่วงดุลกันระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ทั้ง Front office Middle office และ Back office ตลอดจน 
ส่งเสริมบทบาทในการบริหารและควบคุมความเส่ียงของหน่วยงาน 
ท่ีทำาหน้าท่ีควบคุมกำากับและตรวจสอบ (“Three Lines of 
Defense”) โดยคำานึงถึงปัจจัยพื้นฐานสำาคัญ ได้แก่ การกำากับ
ดแูลความเสีย่ง (Risk Governance) กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Framework) กรอบการกำาหนดความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite Framework) และระดับ
จำากัดความเสี่ยง (Risk Tolerance and Risk Limit) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Top Senior Executives
(SEVPs and above)

หลกัการเสรมิสร้างความรับผดิชอบของ Three Lines of Defense
Three Lines of Defense เป็นส่วนสำาคัญในการควบคุม

กำากบัความเสีย่ง ซึง่หนว่ยงานแต่ละหนว่ยงานจะตอ้งดำาเนนิการ
ตามหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง รับผิดชอบ และร่วมมือกันในการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
1. First Line of Defense เป็นข้ันตอนแรกในการบริหาร 

ความเสี่ยงของหน่วยงานซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะ
ต้องมีการดำาเนินการให้มีการพัฒนาธุรกิจ และการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง การควบคุมและ
ป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Second Line of Defense คือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

• Improve the enterprise-wide risk management system: Define risk management responsibility, convey risk appetite, formulate 
risk strategy, promote subsidiaries to establish risk management system. 

• Improve the credit management system: Develop investment and financing plan, conduct “Three checks on credit, strengthen 
staffing and supervision. 

• Study material risk management issue: Semi-annually holding special meeting to study material risk issue, major adjustments 
to risk management policies, risk planning, risk strategies, credit planning, risk trends, asset quality changes, capital 
management and product risk.

มีหน้าที่เสริมสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยง วิธีการ การ
บริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม เหมาะสมและเป็นระบบ 
หนว่ยงานบรหิารความเสีย่งมหีนา้ที่ในการเฝา้ตดิตามความ
เสี่ยงอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน 
การทำาหนา้ทีข่อง First Line of Defense ในการปอ้งกนัและ
ควบคุมความเสี่ยง

3. Third Line of Defense คือหน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของ First Line of Defense และ Second Line of 
Defense เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล

Main responsible person - CEO
(Primary responsibilities)

• Transmission of the Group’s risk 
culture, compliance culture, and 
credit operation ideas.

• Exercise ‘veto power’ over credit 
approval.

• Manage and control asset quality 
especially large NPLs and large 
account with potential risk.

First line of defense
(Direct responsibilities)

• Proactive prevention: Set up risk 
management positions, Improve 
policies, Enhance authorization 
and l imit management, and 
manage new products.

• Intelligent control: Maintain data 
quality; integrate all businesses into 
the system to ensure comprehensive, 
timely and accurate of business 
and customer information.

• Comprehensive management: 
Perform risk identification, risk 
assessment, risk monitoring, risk 
control and mitigation, reporting 
in a timely manner, Conduct 
appropriate person training and 
supervision.

SEVPs of Risk and First Line, CRO
(Implementation responsibilities) 

• SEVP in charge of risk management: Improving risk 
management policies and systems, Organizing the 
analysis, early warning and disposal of risks.

• SEVPs in charge of first line: Improve business 
management policies and procedures, system 
and data quality, Carry out risk identification, 
assessment and risk investigation, Timely notify 
risk issues, and Strengthen staff management and 
training.

• CRO: Perform risk management, coordinating and 
implementing.

Second line of defense
(Management responsibilities)

• Proactive prevention: Formulate policies, risk 
appetites and limits; establish mechanisms of 
risk analysis, early risk warning and rigid control. 
Conduct special study on possible material 
risk, Promptly response and feedback on early 
warning and block rule-violating operation and risk 
customer. Providing risk management methods, 
tools, procedures and training for the First Line of 
Defense. Regularly inform business lines of risk 
profiles and acute problems.

• Intelligent control: Perform risk data integration and 
Improve risk monitoring and early warning system.

• Comprehensive management: They should 
manage all types of risks, all types of businesses, 
subsidiaries and personnel across ICBC (Thai) 
Group, Conduct comprehensive, assessment of 
risk indicators, and report all risks.

Group Risk Supervision
and Internal Control Committee
(Decision-making)

• The deliberation of risk appetite, risk 
limit, important risk management 
policies and procedures, and 
various important risk assessment 
reports, important special risk 
matters, etc.

Third line of defense
(Supervision responsibilities)

• Proactive prevention: Alert the 
management on new risks and 
provide recommendations and 
action plans for an appropriate risk 
response. 

• Intelligent control: Leverage data to 
enhance audit efficiency and quality.

• Comprehensive management: Audit 
the performance and effectiveness 
of risk management duties of the 
first line and second line of defenses.

 Evaluate the adequacy and 
effectiveness of the operations 
and management, internal control, 
risk management and corporate 
governance. Carry out risk investigation 
and advice. Monitor corrective actions.
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เป้าหมายในปี 2564
 ธนาคารกำาหนดให้วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการจัดการในปี 2564
ธนาคารเพิ่มความตระหนักรู้ต่อวัฒนธรรมด้านการบริหาร

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้มีความ
ตระหนักรู้ต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลสืบเนื่อง และ
ระดับความเสียหายท่ียอมรับได้ เช่น การให้ความรู้ด้านการ
บรหิารความเส่ียงแกพ่นกังานใหม ่การพัฒนาแบบจำาลองเครดติ 
การรายงานเหตุการณ์ความผิดพลาดและเสียหาย เป็นต้น

ปัจจัยสำาคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง 
ที่เข้มแข็งของธนาคารประกอบด้วย
   การริเริ่มและผลักดันโดยผู้นำาองค์กร (Tone from the Top) 

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยการมี 
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมด้านความเส่ียงขององค์กร 
ผ่านการกำาหนดความคาดหวังจากวัฒนธรรมองค์กร ความ 
สมดลุระหวา่งผลตอบแทนและความเสีย่ง การสนับสนนุและ
ดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินอย่างสม่ำาเสมอ 
ว่าวัฒนธรรมด้านความเส่ียงมีการนำาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลให้มีกระบวนการ 
แก้ไขข้อจำากัด อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

   ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ธนาคารมีกลไก
ในการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความเสีย่งและจดัการความเสีย่งดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้กรอบ
การความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance and Risk Limit) ขององค์กร ธนาคารได้สร้าง
ความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยง กำาหนด 
ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน (KPI) ซ่ึงมีความสมดุลระหว่าง
ความเสีย่งและผลตอบแทน กำาหนดกลไกกระบวนการในการ
ตดิตามและรายงานความเสีย่ง ตลอดจนจดัใหม้ชีอ่งทางและ
กระบวนการแจ้งการกระทำาไม่เหมาะสม หรือการปฏิบัติที่
ไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ ์รวมถงึการกำาหนดบทลงโทษทีช่ดัเจน

   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารมีการสื่อสารการ
พิจารณาความเสี่ยงท่ีครอบคลุมและมีสมดุลอย่างโปร่งใส
และเปิดเผยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อัตราการเติบโตถึงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ทัง้นี ้ปรมิาณการนำาเขา้จากจนีมมีลูคา่สงูกวา่ปรมิาณการสง่ออก 
เกือบเท่าตัว อีกท้ังจีนยังเป็นตลาดส่งออกผลไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ของไทย ครองสัดส่วนการตลาดถึงร้อยละ 83 ในช่วงตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนเป็น 

ความสำาคัญของธุรกิจชำาระดุลเงินหยวน
ในปี 2564 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของไทยยังคง 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่ง 
ปริมาณการค้าระหว่างไทยและจีน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณสูงถึง 2.99 ล้านล้านบาท คิดเป็น

รายงานผลการดำาเนินงานธนาคารชำาระดุลเงินหยวน
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มูลค่ากว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 95.6 จาก 
ปกีอ่นหนา้ ทัง้นี ้เสน้ทางรถไฟความเร็วสงูระหวา่งจนี-ลาวท่ีเปดิ
ให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2564 คาดว่าจะช่วยเพิ่ม
ปรมิาณนกัทอ่งเท่ียวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิมากขึน้ในอนาคต

ในปี 2564 ปริมาณธุรกรรมชำาระดุลเงินหยวนผ่านธนาคาร
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ เฉพาะช่วงคร่ึงปีแรกมีปริมาณถึง 
17.57 ล้านล้านหยวน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 38.7 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ข้อมูลจากสมาคม SWIFT ระบุว่า
ในเดือนธันวาคม 2564 สกุลเงินหยวนจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของ
การชำาระเงินระหว่างประเทศ ครองสัดส่วนร้อยละ 2.7 ในขณะ
เดียวกันในไตรมาสแรกของปี 2564 กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF)ไดร้ะบวุา่เงนิหยวน
จัดอยู่ในลำาดับที่ 5 ในบรรดาสกุลเงินสำารองระหว่างประเทศที่ 
ถือครองโดย IMF คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 
เมื่อเทียบกับคร้ังแรกที่ IMF ยอมรับให้เงินหยวนเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุนสำารองเงินตราระหว่างประเทศในปี 2559

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม ICBC ได้ใช้ข้อได้เปรียบในการ
เปน็ธนาคารระดับโลกชว่ยประชาสมัพันธก์ารใชส้กุลเงนิหยวนให้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในปี 2563 กลุ่ม 
ICBC ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของสกุลเงินหยวนให้
แก่คู่ค้าต่างชาติทั้งในและนอกประเทศจีน รวมเป็นจำานวนกว่า 
8.1 แสนล้านหยวน เพื่อช่วยรักษาสเถียรภาพของอุตสาหกรรม
และหว่งโซอ่ปุทานระหว่างประเทศ นอกจากน้ี กลุม่ ICBC ยงัเปน็
ผู้นำาในการใช้เงินหยวนมาเป็นสื่อกลางชำาระค่าสินค้าโภคภัณฑ์
แบบ Bulk Payment ต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา ช่วยให้ปริมาณ
การชำาระดุลเงินหยวนผ่านธนาคารในกลุ่ม ICBC สูงกว่า 7.2 
ล้านล้านหยวน

จากข้อมูลดังที่กล่าวมา ตอกย้ำาให้เห็นถึงความสำาคัญของ
สกุลเงินหยวนในฐานะสื่อกลางการชำาระเงินและการก้าวขึ้นมา
เปน็หนึง่ในสกลุเงนิหลกั ซ่ึงมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงไดร้บัการยอมรบั
เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ของธนาคารต่อธุรกิจชำาระดุลเงินหยวน
ในฐานะสถาบันการเงินที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง

ไทยและจีน ธนาคารมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดใน
ทุกๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินหยวนให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 
และพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสกุลเงิน
หยวนอย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการชำาระดุลเงินหยวนเพียง
หน่ึงเดียวในประเทศไทย มุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนและอำานวยความ
สะดวกให้กับธนาคารในประเทศในการทำาธุรกรรมเงินหยวน 
ไมว่า่จะเปน็ในดา้นการให้บรกิารชำาระดลุอยา่งมปีระสทิธภิาพหรือ
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่ม 
ICBC ธนาคารยังให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่ธนาคาร
พันธมิตรอีกด้วย

ธนาคารยงัมุง่ทีจ่ะใหบ้รกิารดา้นการลงทนุผา่นช่องทางตา่งๆ 
เช่น CIBM, Bond Connect และ QFII ให้แก่นักลงทุนสถาบันดัง
เชน่ ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทจดัการลงทุน กองทุนสำารองเลีย้งชพี 
และบริษัทประกัน เป็นต้น

ในส่วนของการให้บริการลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคลนั้น 
ครอบคลุมบริการบัญชีเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ บริหารความเสี่ยง 
บรกิารชำาระดุล บรกิารการคา้ระหวา่งประเทศ และบรกิารปรวิรรต
เงนิตรา โดยธนาคารไดใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีสัง่สมมาในการชว่ยเหลอื 
ลูกค้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ธนาคารในฐานะสื่อกลางทางการเงินระหว่างไทยและจีน จะ
ใช้ความแข็งแกร่งของการเป็นหนึ่งในกลุ่ม ICBC ซึ่งมีเครือข่าย
ระดับโลกมาช่วยสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจชำาระดุลเงินหยวนใน
ประเทศไทย
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่ม ICBC และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในช่วง 3 ปีที่
ผา่นมา ธนาคารได้แสดงออกอยา่งชดัเจนทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรถึงการให้ความสำาคญั เพ่ือมุง่มัน่พฒันาศกัยภาพในการให้
บริการที่เกี่ยวข้องกับเงินหยวน

ในปี 2563 และ ปี 2564 ธนาคารได้จับมือกับธนาคาร
พันธมิตรเพิ่มอีก 2 แห่ง ทำาให้ปริมาณธุรกรรมเงินฝากสกุล 
เงินหยวนเพิ่มจาก 63 ล้านหยวน ในปี 2561 สู่ 604 ล้านหยวน 
ในปี 2564

 จำานวนธุรกรรมเงินหยวนด้านการชำาระเงินเพิ่มขึ้นจาก 
18,218 รายการในปี 2561 เป็น 47,000 รายการในปี 2564 
ในขณะเดยีวกนัมลูคา่ธรุกรรมรวมเพิม่จาก 107 พนัลา้นหยวนใน
ปี 2561 เป็น 280 พันล้านหยวนในปี 2564 หรือกว่าร้อยละ 162

 ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นปริมาณธุรกรรมเงินหยวนผ่านตลาดการเงิน ยังคงเติบโตได้ถึงร้อยละ 110 จาก 10.6 
พันล้านหยวนในปี 2561 เป็น 22.3 พันล้านหยวนปี 2564 ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมปริวรรตเงินตรา เพิ่มขึ้นจาก 28.6 
พันล้านหยวนเป็น 76.2 พันล้านหยวนในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 166

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้บริการลูกค้า 
ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้าบุคคล ด้วยความก้าวหน้าของ
การใหบ้รกิารชำาระดลุเงนิหยวน ธนาคารไดส้ง่มอบบริการอยา่งม ี
ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโอนเงินลงทุนจากจีน 
มายังไทยผ่านบริการชำาระดุลเงินหยวน บริการชำาระค่าสินค้า
และบริการระหว่างประเทศในรูปของเงินหยวน การโอนเงินหยวน
จากไทยไปจีนผ่านบริการปริวรรตเงินตรา นอกจากนี้ ธนาคาร

ยังได้มีบริการโอนเงินเดือนไปยังประเทศจีน (CNY Salary 
Remittance Service) เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
สำาหรับลูกค้าชาวจีนท่ีอยู่ ในไทย โดยในปี 2564 มีมูลค่า
ธุรกรรมรวมกันกว่า 230 ล้านหยวน ด้วยอัตราการเติบโตถึง 
ร้อยละ 84 จากปีก่อนหน้า
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ปริมาณธุรกรรมเงินหยวนด้านการชำาระเงิน (หน่วย : พันล้านหยวน)

ปริมาณธุรกรรมเงินหยวนผ่านตลาดเงิน (หน่วย : พันล้านหยวน)

ปริมาณธุรกรรมเงินหยวนด้านการชำาระเงิน (หน่วย : ธุรกรรม)

ปริมาณธุรกรรมเงินหยวนด้านปริวรรตเงินตรา (หน่วย : พันล้านหยวน)
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สถิติเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ หน่วย 2562 2563 2564

สินทรัพย์ ล้านบาท 251,731 270,330 302,799
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ ล้านบาท 117,193 118,053 116,029 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ล้านบาท 5,470 4,117 3,407
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคล ล้านบาท 33,520 43,495 46,732 
รายได้รวม ล้านบาท 10,075 10,200 9,842 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 1,464 1,530 1,630 
ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมทางสังคมและเงินบริจาค ล้านบาท  2 1 1 
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล ล้านบาท 802 590 893 
มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม ล้านบาท 7,807 8,079 7,318 

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลเฉพาะธนาคาร) หน่วย 2562 2563 2564

สินเชื่อและเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ล้านบาท 9,132 11,452 11,900 
เงินลงทุนในตราสารหนี้สีเขียวและตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน ล้านบาท -   180 2,480 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์ 866,675 780,751 711,520 
ปริมาณการใช้น้ำา ลูกบาศก์เมตร 2,255 2,117 1,539 
ปริมาณการใช้กระดาษ ตัน 8 9  7 
ปริมาณการใช้น้ำามัน ลิตร 106,500 101,077 77,678 

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม หน่วย 2562 2563 2564

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 1,464 1,530 1,630 
ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมทางสังคมและเงินบริจาค ล้านบาท 2 1 1 
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล ล้านบาท 802 590 893 

ข้อมูลพนักงาน หน่วย 2562 2563 2564

จำานวนพนักงานทั้งสิ้น ราย 1,182 1,161 1,151
แยกตามสัญชาติ

- ไทย ราย 1,133 1,113 1,107
-  สัญชาติอื่น ราย 49 48 44

แยกตามเพศ
- ชาย ราย 460 443 428
- หญิง ราย 722 718 723

แยกตามรูปแบบการจ้างงาน
- พนักงานประจำา ราย 1,167 1,154 1,146
- พนักงานสัญญาจ้าง ราย 15 7 5

แยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน
- สำานักงานใหญ่ ราย 826 817 806
- สาขา ราย 356 344 345

การฝึกอบรม หน่วย 2562 2563 2564

จำานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม ราย 1,182 1,161 1,151
จำานวนชั่วโมงการอบรม ชั่วโมง 21,669 19,239 9,808 
จำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน ชั่วโมง / ราย 18 17 9 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ล้านบาท 3 2 3 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน บาท / ราย 2,855 1,548 2,450 

จำานวนลูกค้า หน่วย 2562 2563 2564

ลูกค้านิติบุคคล ราย 8,015 8,664 9,280 
ลูกค้าบุคคลธรรมดา ราย 137,112 164,680 184,983 

การเข้าถึงการให้บริการ หน่วย 2562 2563 2564

สาขา สาขา 21 21 21 
เอทีเอ็ม เครื่อง 31 29 17 
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คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน โดย 
ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 
พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี และนายอภิเนตร อูนากูล โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามขอบเขตอำานาจหนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
ตามที่ไดม้กีารกำาหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป ี2564 ได้มกีารจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจำานวนท้ังสิน้ 5 ครัง้ ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานสาระสำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ ซึ่งสามารถสรุป 
สาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินประจำางวดคร่ึงปีและงบการเงินประจำาปีของธนาคาร 
และงบการเงนิรวม ตลอดจนความเพยีงพอของการเปดิเผยขอ้มลูประกอบงบการเงนิ รวมถึงการพิจารณาขอ้สงัเกตท่ีพบจากการตรวจสอบงบการเงนิ 
ของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง นอกจากน้ี 
ยงัจดัให้มกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบัญช ี2 คร้ัง โดยไมม่ผีูบ้ริหารของธนาคารเขา้ร่วมประชมุดว้ย เพือ่หารอืเก่ียวกบัความเปน็อสิระในการปฏบิตัิ
หน้าที่ ข้อจำากัดในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนถึงข้อกังวลใดๆ ที่พบจากการตรวจสอบ

จากการพจิารณาความเหน็ของผูส้อบบัญชีตอ่งบการเงนิของธนาคาร ตลอดจนประเดน็ท่ีพบจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินที่มีระบบการควบคุมที่ดีเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินมีความถูกต้องตามท่ีควร และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเชื่อถือได้อย่างเพียงพอ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการนำาเสนอผลของการพิจารณางบการเงินต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อรับรองและรับทราบ ในส่วนของประเด็นที่พบจากการตรวจสอบที่ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชี (Management Letter) ได้มีการนำาเสนอ 
ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและรับทราบด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากข้อจำากัดใดๆ ข้อสังเกตหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นได้มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
และได้รับทราบว่าทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

2. การควบคุมภายในและการควบคุมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของธนาคารและ
บริษัทย่อย ท้ังในส่วนของการปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและการรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของธนาคาร ท้ังน้ี ได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการท่ีเก่ียวข้องตามควร เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการดำาเนินการจัดทำาให้มีระบบการควบคุมท่ีดีและเพียงพอ 
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานและมีการหารือร่วมกับผู้บริหารสายงานของธนาคารที่รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดต้ระหนักความพร้อมในการลดความเสีย่งดา้นไซเบอร ์ตลอดจนการปอ้งกนัความเสีย่งทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัรายงานและมกีารหารอืรว่มกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 
ที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่าขอบเขตงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยครอบคลุมถึงการป้องกันและ 
การตรวจพบการทจุรติ ขอ้ผดิพลาด เพ่ือใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุ นอกจากนี้ไดม้กีารหารอืรว่มกับผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ของบรษิทัยอ่ยเกีย่วกบัประเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบเร่ืองการประกอบสนิเชือ่ธุรกจิ Floor Plan ซึง่จากการตดิตามผลโดยรวมไมพ่บขอ้บกพรอ่ง
ที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด  

ในส่วนของระบบการตรวจสอบของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี รวมถึงแผนการตรวจสอบ 
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และดำาเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าขอบเขตของการตรวจสอบได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ที่สำาคัญของธนาคารและส่วนงานหรือกระบวนการทำางานที่มีความเสี่ยงสูงตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การสอบทานผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติเป็นประจำาทุกไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance and Improvement Program Framework - QAIP) 
ประจำาปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ (International 
Professional Practices Framework - IPPF)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการในการกำากับดูแล
และตดิตามแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บจากการตรวจสอบอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ รวมทัง้มกีารจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสม เพยีงพอ 
และสามารถสนับสนุนให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำากับดูแลที่ดี

3.	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ผ่านกระบวนการตรวจสอบของธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารผ่านการรายงาน 
ของฝ่ายกำากับการปฏิบัติการเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

ในส่วนของการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2564 จากผลของการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร หรือประเด็นท่ีมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ธนาคารได้จัดระบบการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารที่เพียงพอเหมาะสม

4.	 ผู้สอบบัญชี	

สืบเนื่องจากนโยบายของธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) บริษัทแม่ของธนาคารที่ได้กำาหนดให้
บริษัทย่อยทุกแห่งใช้บริการการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือให้กระบวนการสอบบัญชีของท้ังกลุ่มได้มาตรฐานเดียวกัน  
ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ได้รับการเสนอจาก ICBC ให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ัวไป มาตรฐานการตรวจสอบ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและ 
บริษัทย่อยสำาหรับปี 2565 พร้อมอัตราค่าตอบแทนตามท่ีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.	 การควบคุมดูแลฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลงานสอบทานสินเช่ือของธนาคาร โดยได้พิจารณาและอนุมัติแผนการสอบทานสินเช่ือประจำาปี 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสอบทานสินเช่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการสอบทานสินเช่ือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ผ่านหัวหน้าฝ่าย
สอบทานสินเชื่อเพื่อเป็นไปตามแผนสอบทานท่ีได้รับอนุมัติ และมีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำากัด อีกท้ังมีการติดตามการ
แก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสอบทานที่ตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการเสนอแผนสอบทานประจำาปีและ
รายงานผลการสอบทานรายไตรมาสให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบันและเพื่อทราบตามลำาดับ

สำาหรับลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) ฝ่ายสอบทานสินเชื่อจัดทำารายงาน New NPL Identification Responsibilities 
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นลูกหน้ีด้อยค่าด้านเครดิตและพิจารณาปฏิบัติงานตามระเบียบธนาคารในการดูแลจัดการบัญชีของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
ที่รับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ดังกล่าว ผู้อนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ
ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และรายงานต่อคณะบริหารเพื่อพิจารณาตัดสิน 

นอกเหนือจากการกำากับงานสอบทานสินเช่ือแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำาปรึกษาแก่ฝ่ายสอบทานสินเช่ือเก่ียวกับความเหมาะสมและ
ความเพยีงพอของอตัรากำาลงั คณะกรรมการตรวจสอบยงัใหโ้อกาสหวัหนา้ฝา่ยสอบทานสนิเชือ่ใหไ้ดร้บัคำาปรกึษาหรอืตดิตอ่กบักรรมการตรวจสอบ 

เพื่อหาทางแก้ปัญหาและประเด็นที่พบในงานสอบทาน รวมทั้งประเมินผลงานประจำาปีของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ  

 

   

	 นางลัดดา	ศิริวัฒนาโกศล
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาลของธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้ริหาร

จำานวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารตามที่ 

ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภิบาลของธนาคาร โดยทำาหนา้ท่ีพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบติั

เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร พิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 

ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ รวมถงึดูแลใหธ้นาคารมกีารปฏบิติัตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าท่ีกำากับดูแลการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการหรือตำาแหนง่เทยีบเทา่ของบริษทัยอ่ย เพ่ือให้แน่ใจวา่การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส 

และสอดคล้องกับความเสี่ยงสำาคัญของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำาคัญ ดังนี้

• พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำาหนดของธนาคาร 

แหง่ประเทศไทย เพ่ือดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ รวมถงึแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ

อีกวาระหนึ่ง เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

• พิจารณาว่าจ้าง และ/หรือ แต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน และรักษาการผู้บริหารสาย 2 ท่าน และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนุมัติ

• พิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการจ่ายโบนัสของอดีตประธานคณะบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสของผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติ และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของผู้บริหารระดับสูงตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบัน

• พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลสำาหรับครึ่งปี 2564 และทั้งปี 2563

• พิจารณาเห็นชอบการต่ออายุการทำางานของผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีจะเกษียณอายุ เสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พจิารณาเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาลและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

เพื่ออนุมัติ

• พจิารณาเหน็ชอบการแตง่ต้ังสมาชกิคณะกรรมการกำากบัความเสีย่งและควบคมุภายในของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิท่านใหม ่และเสนอตอ่

คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พจิารณาเหน็ชอบการแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและการแตง่ต้ังกรรมการตรวจสอบท่ีออกจากตำาแหนง่ตามวาระ และเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการเสนอให้คณะกรรมการสงวนสิทธิการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกไป ต่อคณะกรรมการธนาคาร

เพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสมาชิกแก้ไขคณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการ

แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกำากบัความเสีย่งและควบคมุภายในของกลุม่ธรุกจิทางการเงิน และเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนมุตัิ

รายงานคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลปี 2564
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• พิจารณาเห็นชอบ ก) การแก้ไขนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการว่าจ้างและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

ผู้บริหารระดับสูง และ ข) เกณฑ์ในการประเมินผลการทำางานและค่าตอบแทน สำาหรับการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสสำาหรับ 

ผู้บริหารระดับสูงชาวไทย การเงิน และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา และค่าตอบแทนกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการย่อย 

และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขกระบวนการในรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขนโยบายธรรมาภิบาล และคำาสั่งธนาคารท่ีเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พจิารณาเหน็ชอบเกณฑ์ในการประเมนิผลการทำางานและคา่ตอบแทน สำาหรบัการขึน้เงินเดอืนและการจา่ยโบนสัสำาหรับผู้บรหิารระดบั

สูงชาวต่างชาติ

• พิจารณาทบทวนการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้กรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเต็มที่ และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

• พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน

• พิจารณารับทราบผลการประเมินการทำางานของคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2564

• พิจารณารับทราบผลการประเมินการทำางานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในปี 2564

 หลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหลักการที่สำาคัญต่อการทำาให้ม่ันใจได้ว่าระบบการเงินและกลไกทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างเหมาะสม 

ตรวจสอบได ้และโปร่งใส ทัง้นี ้ยงัเป็นไปตามกฎเกณฑก์ารธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื ซึง่ธรรมาภบิาลเปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิธรุกิจโดยคำานงึถงึ 

สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG ด้วย 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลแล้ว ธนาคารยังปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ดังนั้น 

ธนาคารและบริษัทย่อยจึงดำาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รวมถงึหลกัเกณฑก์ารกำากบัดแูลโครงสร้างและขอบเขตธรุกจิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ และคูม่อืสำาหรบักรรมการสถาบนัการเงนิอยา่งเครง่ครดั 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีไม่ใช่เพียงเพื่อการรักษา ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของธนาคารเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคง 

เพื่อที่ธนาคารจะสามารถดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

    

	 ดร.ประสิทธิ์	ดำารงชัย
 ประธานกรรมการสรรหา
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ติดตาม 

ตรวจสอบและดูแลบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงิน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้กรอบการบรหิาร

ความเส่ียงระดับองค์กร และกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของนโยบายและกรอบท่ีกำาหนดไว้

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถระบุความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิผลและสามารถติดตามและควบคุมการสูญเสียและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  

คณะกรรมการกำากับความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบไปด้วยสมาชิก 4 ท่าน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

หรอืกรรมการทีม่ไิดเ้ปน็ผูบ้ริหาร การประชมุจดัใหม้อียา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้และอาจมขีึน้ไดต้ามดลุยพนิจิของประธาน คณะกรรมการกำากบั

ความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจขอให้ผู้บริหารสาย หรือผู้บริหารฝ่ายของธนาคารหรือบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เข้าร่วมการประชุมตามความจำาเป็นและความเหมาะสม การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีผลการออกเสียง

เท่ากัน ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงตัดสิน ในกรณีที่ประธานขาดการประชุม รองประธานจะทำาหน้าที่เป็นประธานองค์ประชุมแทน

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

• พิจารณาและทบทวนนโยบายและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสซึ่ง

ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารและบริษัทย่อย การทดสอบสภาวะวิกฤต รายงานการประเมินความเสี่ยง 

ด้วยตนเอง กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ แผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง

ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และเรื่องสำาคัญพิเศษอื่นๆ จากนั้นจึงเสนอต่อไปยังคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบหรืออนุมัติ

• รบัทราบวาระอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่ง ได้แก ่รายงานการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุดว้ยตนเอง กจิกรรมการวางแผนความ

ตอ่เนือ่งทางธุรกจิและการกอบกูร้ะบบ  แนวปฏบัิตกิารควบคุมความเสีย่งดา้นไซเบอร ์และการกำาหนดเงนิสำารองสว่นเพิม่ตามดลุยพนิจิ

ของผู้บริหารภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 แนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของแนวทางการป้องกัน 

3 ชั้นสำาหรับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ธุรกิจสินเชื่อท่ีมี SBLC ค้ำาประกัน รายงาน 

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์รายไตรมาส

• อนุมัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ แผนการทดสอบความต่อเน่ืองทางธุรกิจและการกอบกู้ระบบ ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

และการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญ

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยใช้

ความรู้และประสบการณ์ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ดร.วีรพงศ์	ไชยเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง

และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง
และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรหลังภาษี 2,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 267 ล้านบาท หรือร้อยละ 11

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำานวน 5,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 551 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจำานวน 672 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำานวน 238 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมรับจากการออกหนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้กับลูกค้า และรายได้ค่าธรรรมเนียมจากการขาย
ประกันชีวิตและประกันภัยให้กับลูกค้าเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์  

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่นมีจำานวน 340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 104 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 44 ส่วนใหญ่เกิดจากกำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและมีกำาไรจากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่เคยตัดบัญชีหนี้สูญไปแล้ว

รายได้จากหนี้สูญรับคืนมีจำานวน 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 187 ล้านบาท หรือร้อยละ 56

ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืนมีจำานวน 304 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จำานวน 97 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 สาเหตุหลัก 
เนื่องจากธนาคารมีการตั้งสำารองเพิ่มขึ้นสำาหรับทรัพย์สินรอการขายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนในปี 2564 มีจำานวน 207 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปี 2563 จำานวน 158 ล้านบาท หรือร้อยละ 43  

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายมีจำานวน 2,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 59 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2

ในปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 
1,075 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จำานวน 231 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ท้ังน้ี ธนาคารได้กันสำารองในอัตราท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีทางการกำาหนดไว้ 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก 

รายการสำาคัญในงบกำาไรขาดทุน 2564 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,747 5,195 11%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 672 910 (26%)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืน 340 236 44%

หนี้สูญรับคืน 522 335 56%

ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่นๆ (304) (207) 47%

ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

(207) (364) (43%)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ (ไม่รวมขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย) (2,416) (2,357) 2%

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า

(1,075) (844) 27%

กำาไรสุทธิหลังหักภาษี 2,652 2,385 11%

(หน่วย : ล้านบาท)

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงิน
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 302,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 32,469 

ล้านบาท หรือร้อยละ 12 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิมีจำานวน 158,744 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 345 ล้านบาท

 เงินลงทุนสุทธิมีจำานวน 75,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 1,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 2

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำานวน 64,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 32,569 ล้านบาท หรือร้อยละ 103  

 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 265,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 29,677 

ล้านบาท หรือร้อยละ 13 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์  

 เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 158,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 11,882 

ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจำานวน 48,644 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 จำานวน 4,093 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 

และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำานวน 53,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 14,681 ล้านบาท หรือร้อยละ 38

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 36,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 2,791 

ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจากกำาไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 ซึ่งจะถูกโอนไปยังบัญชีกำาไรสะสมที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เเละดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 158,744 159,089 (0%)

เงินลงทุนสุทธิ 75,571 73,953 2%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 64,219 31,650 103%

สินทรัพย์รวม 302,799 270,330 12%

เงินรับฝาก 158,928 147,046 8%

หนี้สินรวม 265,958 236,281 13%

ส่วนของเจ้าของ 36,840 34,049 8%



63ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

คุณภาพสินทรัพย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
จำานวน 939 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 570 ล้านบาท และมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารและบริษัทย่อยที่ร้อยละ 0.42 ลดลงจากร้อยละ 0.78 ณ สิ้นปี 2563 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2564    31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

939 0.42% 1,509 0.78%

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2564    31 ธ.ค. 2563
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

772.18% 435.17%

อัตราส่วนการดำารงเงินกองทุน 31 ธ.ค. 2564    31 ธ.ค. 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.75% 14.01%

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 3.33% 3.35%

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.08% 17.36%

เงินกองทุน 31 ธ.ค. 2564    31 ธ.ค. 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1 34,556 32,426

เงินกองทุนชั้นที่ 2 7,794 7,769

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 42,350 40,195

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

อยู่ที่ร้อยละ 772.18 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 435.17 ณ สิ้นปี 2563

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนท้ังส้ินจำานวน 42,350 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง

เท่ากับร้อยละ 18.08 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดอยู่ที่ร้อยละ 11

(หน่วย : ร้อยละ)

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  
 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ าก ัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“ธนาคารและบริษทัย่อย”) และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะธนาคาร  งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเจ้าของรวมและ เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารส าหรับปีส้ินสุด       
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชี            
ท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร   
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษทัย่อยตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ก่อนการจดัประเภท
รายการใหม่) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2564  
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น  ซ่ึง
คาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
หรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของธนาคารและบริษทัยอ่ยในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ 
ท่ีจะเลิกธนาคารและบริษทัยอ่ยหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ย 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษทัยอ่ย 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของธนาคารและ
บริษทัย่อยในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคารและบริษทัย่อยเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบธนาคารและ
บริษทัยอ่ย ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
 
 
 ยงยทุธ  เลิศสุรพิบูล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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รา่ง

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

เงินสด 339,535            441,769            338,924            441,093            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8.3 64,219,082       31,650,250       63,769,260       31,409,135       
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 8.4 403,530            1,347,941         403,530            1,347,941         
เงินลงทุนสุทธิ 8.5 75,570,930       73,952,548       75,570,930       73,952,548       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 8.6 -                  -                  4,250,000         4,250,000         
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 8.7 158,743,828     159,089,193     107,455,045     111,916,304     
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 8.10 144,562            308,338            63,324              219,455            
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 8.11 700,126            565,515            406,695            473,336            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสุทธิ 8.12 35,542              36,009              17,473              23,378              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 8.13 910,041            924,446            491,557            353,682            
รายไดค้า้งรับสุทธิ 491,394            546,725            446,982            497,539            
ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 86,230              190,760            86,230              190,760            
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 1,102,098         1,225,352         405,023            246,091            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 8.14 51,817              50,908              26,730              33,540              
รวมสินทรัพย์ 302,798,715     270,329,754     253,731,703     225,354,802     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
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68 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



รา่ง

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้น
เงินรับฝาก 8.15 158,928,480     147,046,456     158,931,273     147,053,342     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.16 53,634,360       38,952,828       53,384,360       37,452,828       
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 227,790            164,879            227,790            164,879            
หน้ีสินอนุพนัธ์ 8.4 752,073            1,561,879         752,073            1,561,879         
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 8.17 48,644,079       44,550,937       4,990,190         4,988,733         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8.18 354,190            370,362            280,991            305,947            
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 260,518            293,719            260,518            293,719            
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 511,313            718,919            430,309            630,155            
เจา้หน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 46,214              338,748            46,214              338,748            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 468,997            294,395            210,132            241,203            
หน้ีสินอ่ืน 8.19 2,130,410         1,987,806         1,364,884         1,192,742         
รวมหนีสิ้น 265,958,424     236,280,928     220,878,734     194,224,175     

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 8.21
   ทุนจดทะเบียน

หุน้บุริมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 451,081 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 4,024                4,024                4,024                4,024                
หุน้สามญั 2,256,510,117 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 20,128,070       20,128,070       20,128,070       20,128,070       

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้บุริมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 451,081 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 4,024                4,024                4,024                4,024                

หุน้สามญั 2,256,510,117 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 20,128,070       20,128,070       20,128,070       20,128,070       
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ (156)                  (156)                  (156)                  (156)                  
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (50,338)             (50,338)             (50,338)             (50,338)             

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (24,849)             (24,849)             -                  -                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 8.22 298,371            227,070            349,087            215,138            
ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฏหมาย 8.22 2,015,000         2,015,000         2,015,000         2,015,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 14,470,169       11,750,005       10,407,282       8,818,889         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 36,840,291       34,048,826       32,852,969       31,130,627       
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของเจ้าของ 36,840,291       34,048,826       32,852,969       31,130,627       
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 302,798,715     270,329,754     253,731,703     225,354,802     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

.....................................................................
(นายเส่ียวปอ หล่ี)

กรรมการ

...........................................................
(นายซู่เสียน  ชุย)

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
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รา่ง

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้น
เงินรับฝาก 8.15 158,928,480     147,046,456     158,931,273     147,053,342     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.16 53,634,360       38,952,828       53,384,360       37,452,828       
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 227,790            164,879            227,790            164,879            
หน้ีสินอนุพนัธ์ 8.4 752,073            1,561,879         752,073            1,561,879         
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 8.17 48,644,079       44,550,937       4,990,190         4,988,733         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8.18 354,190            370,362            280,991            305,947            
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 260,518            293,719            260,518            293,719            
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 511,313            718,919            430,309            630,155            
เจา้หน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 46,214              338,748            46,214              338,748            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 468,997            294,395            210,132            241,203            
หน้ีสินอ่ืน 8.19 2,130,410         1,987,806         1,364,884         1,192,742         
รวมหนีสิ้น 265,958,424     236,280,928     220,878,734     194,224,175     

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 8.21
   ทุนจดทะเบียน

หุน้บุริมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 451,081 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 4,024                4,024                4,024                4,024                
หุน้สามญั 2,256,510,117 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 20,128,070       20,128,070       20,128,070       20,128,070       

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้บุริมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 451,081 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 4,024                4,024                4,024                4,024                

หุน้สามญั 2,256,510,117 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 8.92 บาท 20,128,070       20,128,070       20,128,070       20,128,070       
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ (156)                  (156)                  (156)                  (156)                  
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (50,338)             (50,338)             (50,338)             (50,338)             

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (24,849)             (24,849)             -                  -                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 8.22 298,371            227,070            349,087            215,138            
ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฏหมาย 8.22 2,015,000         2,015,000         2,015,000         2,015,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 14,470,169       11,750,005       10,407,282       8,818,889         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 36,840,291       34,048,826       32,852,969       31,130,627       
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของเจ้าของ 36,840,291       34,048,826       32,852,969       31,130,627       
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 302,798,715     270,329,754     253,731,703     225,354,802     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

.....................................................................
(นายเส่ียวปอ หล่ี)

กรรมการ

...........................................................
(นายซู่เสียน  ชุย)

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
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69ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



รา่ง

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายไดด้อกเบ้ีย 8.26 8,458,311 8,992,084 5,951,675 6,709,934 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8.27 2,711,747 3,796,934 1,934,478 3,072,148 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 5,746,564         5,195,150        4,017,197         3,637,786         
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8.28 806,479 1,011,864 391,820 523,796 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 8.28 134,323 101,625 102,123 99,150 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 8.28 672,156            910,239           289,697            424,646            
ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 8.29 (206,640) (364,469)          (206,459) (364,329)           
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 8.30 7,197 9,585 7,197 9,585 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ ทรัพยสิ์นรอการขาย
     และสินทรัพยอ่ื์น 339,634 235,868           298,614 225,710            
หน้ีสูญรับคืน 522,125 334,687 5,152 32,417 
รายไดเ้งินปันผล 6,966 5,410 6,966 5,410 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 53,596 58,273 8,223 12,218 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,141,598         6,384,743        4,426,587         3,983,443         
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,630,194 1,529,875 1,173,573 1,091,762 
ค่าตอบแทนกรรมการ 8.31 6,000 17,872 6,000 17,872 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 248,771 246,888 165,579 167,729 
ค่าภาษีอากร 189,981 217,441 166,117 188,026 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,675 7,440 5,905 5,780 
ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขาย และสินทรัพยอ่ื์น 303,644 206,932 122,067 14,465 
อ่ืน ๆ 333,026            337,384           156,905            167,384            

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,719,291         2,563,832        1,796,146         1,653,018         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 8.32 1,075,190         844,345           751,649            717,220            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,347,117         2,976,566        1,878,792         1,613,205         
ภาษีเงินได้ 8.33 694,982            591,395           360,812            246,911            
ก าไรส าหรับปี 2,652,135         2,385,171        1,517,980         1,366,294         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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70 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



รา่ง

2564 2563 2564 2563
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 8.33
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการ

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 45,280              (4,293) 45,280              (4,293)
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (95,094)             (36,906) (95,094)             (36,906)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (62,648)             11,979             -              -              
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
   ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,698                30,349             9,698                30,349              
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (102,764) 1,129               (40,116) (10,850)

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 217,581            (4,369)              217,581            (4,369)               
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 42,811              (11,169)            45,791              (11,169)             
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั (56,608)             7,637               (57,204)             7,637                

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 203,784            (7,901)              206,168            (7,901)               

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิ 101,020 (6,772) 166,052            (18,751)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 2,753,155 2,378,399 1,684,032 1,347,543

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 8.34 1.18                  1.06                 0.67                  0.61                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 ........................................................
(นายซู่เสียน  ชุย)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กรรมการกรรมการ

........................................................
(นายเส่ียวปอ หล่ี)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
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รา่ง

2564 2563 2564 2563
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 8.33
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการ

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 45,280              (4,293) 45,280              (4,293)
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (95,094)             (36,906) (95,094)             (36,906)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (62,648)             11,979             -              -              
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
   ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,698                30,349             9,698                30,349              
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (102,764) 1,129               (40,116) (10,850)

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 217,581            (4,369)              217,581            (4,369)               
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 42,811              (11,169)            45,791              (11,169)             
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั (56,608)             7,637               (57,204)             7,637                

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 203,784            (7,901)              206,168            (7,901)               

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิ 101,020 (6,772) 166,052            (18,751)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 2,753,155 2,378,399 1,684,032 1,347,543

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 8.34 1.18                  1.06                 0.67                  0.61                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 ........................................................
(นายซู่เสียน  ชุย)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กรรมการกรรมการ

........................................................
(นายเส่ียวปอ หล่ี)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
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71ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รวมร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

รวมร�ยก�รที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

กำ�ไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐ�น (บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร
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72 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธน
าค
าร
ไอ
ซีบ
ีซี	
(ไท
ย)
	จ
ำาก
ัด	
(ม
หา
ชน
)	แ
ละ
บร
ิษัท

ย่อ
ย

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล
ี่ยน

แป
ลง
ส่ว
นข
อง
เจ
้าข
อง

สำา
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
31
	ธ
ันว
าค
ม	
25
64

ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

3

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

4



รา่
ง

หม
ายเ

หตุ
รวม

หุ้น
บุริ

มสิ
ทธิ

หุ้น
สาม

ัญ
หุ้น

บุริ
มสิ

ทธิ
หุ้น

สาม
ัญ

ก าไ
ร (
ขาด

ทุน
)

ก าไ
ร (
ขาด

ทุน
)

เงนิ
ส าร

อง
จัด

สร
รแล้

ว
ยังไ

ม่ไ
ด้จ

ัดส
รร

ส่ว
นข

องเ
จ้าข

อง
จาก

การ
วดั

มูล
ค่าย

ุติธ
รรม

จาก
การ

วดั
มูล

ค่าย
ุติธ

รรม
ส าห

รับ
การ

ทุน
ส าร

อง
เงนิ

ลงทุ
นใน

เงนิ
ลงทุ

นใน
ป้อ

งกนั
คว

าม
เสี่ย

ง
ตาม

กฏ
หม

าย
ตร

าสา
รห

นี้
ตร

าสา
รทุ

น
ในก

ระแ
สเง

นิส
ด

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

563
4,0

24
     

     
     

    
20,

128
,07

0
     

     
(15

6)
     

     
     

     
 

(50
,33

8)
     

     
    

104
,31

1
     

     
     

     
     

  
125

,17
3

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
1,6

00,
000

     
     

  
7,8

55,
414

     
     

  
29,

766
,49

8
     

     

  ก
ารว

ดัม
ูลค

า่ด
ว้ย
มูล

คา่
ยตุิ
ธร
รม

ผา่
นก

 าไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

    
16,

586
     

     
     

  
16,

586
     

     
     

  

  ก
 าไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
รว
ม

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
  

(7,
416

)
     

     
     

     
     

    
(3,

496
)

     
     

     
     

     
    

(3,
434

)
     

     
     

     
 

-
     

     
    

1,3
61,

889
     

     
  

1,3
47,

543
     

     
  

  โอ
นไ

ปส
 ารอ

งต
าม
กฏ

หม
าย

8.2
2

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
415

,00
0

     
     

     
(41

5,0
00)

     
     

   
-

     
     

     
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
63

4,0
24

     
     

     
    

20,
128

,07
0

     
     

(15
6)

     
     

     
     

 
(50

,33
8)

     
     

    
96,

895
     

     
     

     
     

    
121

,67
7

     
     

     
     

     
  

(3,4
34)

     
     

     
     

 
2,0

15,
000

     
     

  
8,8

18,
889

     
     

  
31,

130
,62

7
     

     

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

564
4,0

24
     

     
     

    
20,

128
,07

0
     

     
(15

6)
     

     
     

     
 

(50
,33

8)
     

     
    

96,
895

     
     

     
     

     
    

121
,67

7
     

     
     

     
     

  
(3,

434
)

     
     

     
     

 
2,0

15,
000

     
     

  
8,8

18,
889

     
     

  
31,

130
,62

7
     

     

  ก
ารว

ดัม
ูลค

า่ด
ว้ย
มูล

คา่
ยตุิ
ธร
รม

ผา่
นก

 าไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

    
38,

310
     

     
     

  
38,

310
     

     
     

  

  ก
 าไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
รว
ม

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
    

-
     

     
  

(76
,34

0)
     

     
     

     
     

  
174

,06
5

     
     

     
     

     
  

36,
224

     
     

     
     

-
     

     
    

1,5
50,

083
     

     
  

1,6
84,

032
     

     
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
64

4,0
24

     
     

     
    

20,
128

,07
0

     
     

(15
6)

     
     

     
     

 
(50

,33
8)

     
     

    
20,

555
     

     
     

     
     

    
295

,74
2

     
     

     
     

     
  

32,
790

     
     

     
     

2,0
15,

000
     

     
  

10,
407

,28
2

     
     

32,
852

,96
9

     
     

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ทุน
ทีอ่

อก
แล
ะช
 าระ

แล้
ว

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

องค์
ปร

ะก
อบ

อื่น
ขอ

งส่
วน

ขอ
งเจ้

าขอ
ง

ก าไ
รส

ะส
ม

ธน
าคา

รไอ
ซีบี

ซี (
ไท
ย) 
จ าก

ดั (
มห

าชน
) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลง
ส่ว

นข
อง
เจ้า

ขอ
ง (ต่

อ)
ส าห

รับ
ปีสิ้

นสุ
ดว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
564

หน่
วย

 : พ
ันบ

าท

งบ
การ

เงนิ
เฉพ

าะธ
นา
คาร

IC
BC

T6
4Y

.x
ls 

 0
7/

03
/2

02
2 

08
:2

8 
PM

73ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธน
าค
าร
ไอ
ซีบ
ีซี	
(ไท
ย)
	จ
ำาก
ัด	
(ม
หา
ชน
)	แ
ละ
บร
ิษัท

ย่อ
ย

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล
ี่ยน

แป
ลง
ส่ว
นข
อง
เจ
้าข
อง
	(ต
่อ)

สำา
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
31
	ธ
ันว
าค
ม	
25
64

ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
ธน

าค
าร

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

3

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

4



รา่ง

หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,347,117 2,976,566 1,878,792 1,613,205 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงาน

ก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 182,887 165,330 123,091 113,194 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,075,190 844,345 751,649 717,220 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพยอ่ื์น (339,520) (235,375) (298,580) (225,710)
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (7,197) (9,585) (7,197) (9,585)
ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพยอ่ื์น 303,644 206,932 122,067 14,465 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (114) (493) (34)                         -                         
ขาดทุนจากธุรกรรมเพ่ือคา้สุทธิ 206,640 364,469 206,459 364,329 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 48,727 73,948                    34,614 62,741                    
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (5,746,564) (5,195,150)             (4,017,197) (3,637,786)             
รายไดเ้งินปันผล (6,966) (5,410) (6,966) (5,410)
เงินสดรับดอกเบ้ีย 6,465,235 7,113,721 3,966,781 4,784,734 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,983,708) (3,187,311) (1,959,325) (3,147,751)
เงินสดรับเงินปันผล 6,966 5,410 6,966 5,410 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (664,421) (417,299)                (476,746) (208,391)
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสิ้นด าเนินงาน 2,887,916               2,700,098               324,374                  440,665                  
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (32,566,571) (5,409,006) (32,357,867) (5,354,811)
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 2,045,067 245,446 2,045,249 245,446 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (577,391) (10,543,915) 3,861,963 (1,687,510)
ทรัพยสิ์นรอการขาย 128,727 68,423 332,660 225,710 
ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 104,529 197,284 104,529 197,284 
รายไดค้่าธรรมเนียมคา้งรับ 4,774 1,439 -                         -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 156,020 (458,626) (158,933) (107,723)                
สินทรัพยอ่ื์น 86,594 (90,749) 6,541 (5,140)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ICBCT64Y.xls   07/03/2022  08:28 PM
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ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินดำาเนินงาน

รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงาน

     ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



รา่ง

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก 11,882,025 17,226,211 11,877,931 17,230,260 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 14,681,531 (9,815,022) 15,931,531 (10,315,022)
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 62,911 129,778 62,911 129,778 
หน้ีสินอนุพนัธ์ (2,071,822) (1,404,137) (2,071,822) (1,403,997)
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (22,089) (17,343) (13,779)                  (17,343)                  
เจา้หน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ (292,534) 338,748                 (292,533)                338,748                 
หน้ีสินอ่ืน 44,531 5,142 104,005 (156,889)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (3,445,782)             (6,826,229)             (243,240)                (240,544)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,841,234 2,053,009 1,841,234 2,053,009 
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 38,310 16,586 38,310 16,586 
เงินลงทุนระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,482,323) (1,559,706) (1,482,323) (1,559,706)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 119 1,910 37                          1,417 
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ (39,372) (63,122) (18,986) (42,922)
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (7,209) (10,376) -                   (6,349)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 350,759                 438,301                 378,272                 462,035                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 8.1.2 36,202,001 43,613,269 -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 8.1.2 (31,925,717) (36,678,956) -                   -                   
คา่ธรรมเนียมตดัจ าหน่าย 8.1.2 (183,142)                368,675                 1,457                     1,460                     
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (935,645) (849,916) (174,716) (177,243)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (98,364) (94,062) (63,942) (62,647)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 3,059,133              6,359,010              (237,201)                (238,430)                
ผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (66,344)                  11,979                   -                   -                   
เงนิสดลดลงสุทธิ (102,234)                (16,939)                  (102,169)                (16,939)                  
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 441,769 458,708 441,093                 458,032 
เงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 339,535                 441,769                 338,924                 441,093                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดลดลงสุทธิ

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)



ร่าง 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุข้อ เร่ือง          
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
5. มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
6. การด ารงเงินกองทุน 
7. ประมาณการและขอ้สมมติฐาน 
8. ขอ้มูลเพิ่มเติม 

8.1 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
8.2 การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
8.3 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 
8.4 อนุพนัธ์ 
8.5 เงินลงทุนสุทธิ 
8.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
8.7 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
8.8 ค่าเผื่อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
8.9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 
8.10 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
8.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
8.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
8.13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
8.14 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 
8.15 เงินรับฝาก 
8.16 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
8.17 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
8.18 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
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หมายเหตุข้อ 

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

เรื่อง



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุข้อ เร่ือง          
8.19 หน้ีสินอ่ืน 
8.20 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
8.21 ทุนเรือนหุน้  
8.22 ทุนส ารองและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
8.23 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผกูพนั 
8.24 รายการบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8.25 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
8.26 รายไดด้อกเบ้ีย 
8.27 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
8.28 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
8.29 ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
8.30 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
8.31 ค่าตอบแทนกรรมการ 
8.32 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
8.33 ภาษีเงินได ้
8.34 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
8.35 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8.36 สัญญาท่ีส าคญั 
8.37 การจดัประเภทรายการใหม่ 
8.38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
8.39 การอนุมติังบการเงิน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศไทย 
บริษทัใหญ่ไดแ้ก่ Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีบริษทัย่อย 3 แห่ง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 8.6 และธนาคารมีสาขาทั้งหมด 21 สาขา 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง 

แนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 21/2561 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจัดท าและการประกาศ 
งบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

งบการเงินน้ีจัดท าและน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคาร ขอ้มูล
ทางการเงินทั้ งหมดแสดงเป็นเงินสกุลบาทโดยมีการปัดเศษในงบการเงินและในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ธนาคารจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตาม
ขอ้ก าหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน ธนาคารไดจ้ดัท างบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชี
ปัจจุบนั 

  2.2.1  ในระหวา่งปี ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ  
ความมีสาระส าคัญ  และข้อก าหนดทางการบัญชีเ ก่ียวกับการปฏิรูปอัตราดอกเ บ้ียอ้างอิง  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย  

2.2.2  ธนาคารและบริษทัย่อยได้เลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงท าให้ธนาคาร
และบริษทัย่อยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ 
ซ่ึงการลดลงใดๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมจะครบก าหนดในหรือ
ก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืน
ของสัญญาเช่า ธนาคารและบริษทัย่อยไดน้ าขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัในการจดัท า
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.2.3 ธนาคารและบริษทัย่อยได้ใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี   เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
กิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยแนวปฏิบติัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 
1 มกราคม  2563 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการ
เปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 8.35) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
ข้อยกเวน้ชั่วคราวส าหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564  
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรนส าหรับการเปล่ียนแปลง
ในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 

นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึง
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่   

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
มีการประกาศเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ธนาคารและบริษทัย่อยท่ีเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวน้ีต้อง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในงบการเงินดว้ย 

ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของธนาคารและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย  

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดย
วิธีการดังกล่าว ผูซ้ื้อต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ
ดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่าย รับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจาก
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอน
ไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป  

80 รายงานประจ ำาปี  
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3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

3.1  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกัน 
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ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของ 
งบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 

บริษัทย่อย 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือธนาคารเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือ
กิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของธนาคารและบริษทัย่อย งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ธนาคารวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของธนาคารท่ีไม่ท าให้ธนาคารสูญเสียอ านาจการควบคุมจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  

การสูญเสียการควบคุม  
เม่ือธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย ธนาคารตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้น
ออก รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม  

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
ส่วนไดเ้สียของธนาคารในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีธนาคารมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของธนาคาร จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวนัท่ีธนาคารสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
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บริษัทย่อย 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกต�มวิธีส่วนได้เสีย 

ก�รสูญเสียก�รควบคุม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในธนาคารและบริษทัย่อย รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีธนาคารมี
ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ี
ยงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น  

 
3.2 เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึงก าหนด
จ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

3.3  เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
(ทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) อนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินลงทุนในตราสารทุน เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ี เงินรับฝาก หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืน 

3.3.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 
ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด (ซ่ึงรวมถึงการซ้ือ
และการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติ) ณ วนัท่ีซ้ือขาย (วิธี trade date) ซ่ึงเป็นวนัท่ีธนาคาร
และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้มาเป็นคู่สัญญาของเคร่ืองมือดงักล่าว ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีรับรู้ ณ 
วนัท่ีช าระราคา (วิธี Settlement date) ภายใตก้ารซ้ือหรือการขายตามวิธีปกติท่ีมีการส่งมอบภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัทัว่ไปของตลาดซ้ือขายโดยปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมและค านวณดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตั้งแต่วนัท่ีมีการตก
ลงกนั และอนุพนัธ์จะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (trade date) 

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
การไดม้าหรือการออกตราสาร 
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3.2 เงินสด 3.2 เงินสด 

3.3 เครื่องมือทางการเงิน 

3.3.1  การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก 

ก�รตัดร�ยก�รในงบก�รเงินรวม 
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3.3.2 การตดัรายการออกจากบญัชี 
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี 
ธนาคารและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะ
ไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาในธุรกรรม ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณี ท่ี ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้ทั้ งโอนหรือคงไว้ซ่ึ ง 
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการควบคุม 
ในสินทรัพยท์างการเงิน 

ในการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี ผลแตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
(หรือมูลค่าตามบญัชีซ่ึงจดัสรรให้แก่ส่วนของสินทรัพยท่ี์จะมีการตดัรายการออกจากบญัชี) และ
ผลรวมของ (1) ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ (รวมถึงสินทรัพยใ์หม่ท่ีไดรั้บใด ๆ หักดว้ยหน้ีสินใหม่ 
ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงรับรู้  
ในก าไรหรือขาดทุน 

จ านวนก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมี
การตดัรายการหลกัทรัพยด์ังกล่าวออกจากบญัชี ดอกเบ้ียใด ๆ ในสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน 
ซ่ึงเขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชี ซ่ึงก่อให้เกิดหรือยงัคงอยู่ในธนาคารและบริษทัย่อย
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินแยกต่างหาก 

ธนาคารและบริษทัย่อยเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมี
การตดัรายการหลกัทรัพยด์ังกล่าวออกจากบญัชี ดอกเบ้ียใด ๆ ในสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน 
ซ่ึงเขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชี ซ่ึงก่อให้เกิดหรือยงัคงอยู่ในธนาคารและบริษทัย่อย
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินแยกต่างหาก 

ธนาคารและบริษทัย่อยเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
แต่ยงัคงความเส่ียงและ ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์
โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์ ในกรณีน้ี สินทรัพย์ท่ีโอนไม่ได้ตัดรายการออกจากบัญชี 
ตวัอยา่งเช่น การใหย้มืหลกัทรัพยห์รือการขายโดยมีสัญญาวา่จะซ้ือคืน 

เม่ือมีการขายสินทรัพยไ์ปยงับุคคลท่ีสามโดยมีสัญญาแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวมในสินทรัพย์ 
ท่ีโอนธุรกรรมดังกล่าว การบนัทึกบญัชีเป็นการกู้ยืมโดยมีหลกัประกันคล้ายกับการขายโดยมี
สัญญาว่าจะซ้ือคืน เน่ืองจากธนาคารและบริษัทย่อยยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทนของ 
ความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยเ์หล่านั้น 

หากธนาคารและบริษทัย่อยยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินโดยได้รับ
ค่าธรรมเนียม ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเกิดจากการใหบ้ริการธนาคาร
และบริษทัย่อยนั้น หากธนาคารและบริษทัยอ่ยคาดว่าค่าธรรมเนียมท่ีจะไดรั้บชดเชยไม่เพียงพอ
ส าหรับการใหบ้ริการของธนาคารและบริษทัยอ่ย ธนาคารและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจาก
การให้บริการส าหรับภาระผูกพันการให้บริการด้วยมูลค่ายุ ติธรรม หาก ธนาคารและ 
บริษทัย่อยคาดว่าค่าธรรมเนียมท่ีจะไดรั้บมากกว่าผลตอบแทนของการให้บริการ ธนาคารและ
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ผลรวมของ (1) ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ (รวมถึงสินทรัพยใ์หม่ท่ีไดรั้บใด ๆ หักดว้ยหน้ีสินใหม่ 
ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงรับรู้  
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ท่ีโอนธุรกรรมดังกล่าว การบนัทึกบญัชีเป็นการกู้ยืมโดยมีหลกัประกันคล้ายกับการขายโดยมี
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ไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาในธุรกรรม ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณี ท่ี ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้ทั้ งโอนหรือคงไว้ซ่ึ ง 
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการควบคุม 
ในสินทรัพยท์างการเงิน 
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ผลรวมของ (1) ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ (รวมถึงสินทรัพยใ์หม่ท่ีไดรั้บใด ๆ หักดว้ยหน้ีสินใหม่ 
ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงรับรู้  
ในก าไรหรือขาดทุน 

จ านวนก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมี
การตดัรายการหลกัทรัพยด์ังกล่าวออกจากบญัชี ดอกเบ้ียใด ๆ ในสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน 
ซ่ึงเขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชี ซ่ึงก่อให้เกิดหรือยงัคงอยู่ในธนาคารและบริษทัย่อย
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินแยกต่างหาก 
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โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์ ในกรณีน้ี สินทรัพย์ท่ีโอนไม่ได้ตัดรายการออกจากบัญชี 
ตวัอยา่งเช่น การใหย้มืหลกัทรัพยห์รือการขายโดยมีสัญญาวา่จะซ้ือคืน 
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83ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.3.2 การตัดรายการออกจากบัญชี

ก�รตัดร�ยก�รสินทรัพย์ท�งก�รเงินออกจ�กบัญชี 
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ในกรณีท่ีการโอนท าให้ธนาคารและบริษทัย่อยตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทั้งจ านวน 
ในขณะท่ีไดรั้บสินทรัพยท์างการเงินใหม่ ธนาคารและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ในกรณีท่ีธนาคารและบริษทัย่อยไดรั้บกระแสเงินสดภายหลงัการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
ออกจากบญัชี ธนาคารและบริษทัย่อยจะบนัทึกรับรู้กระแสเงินสดนั้นเป็นหน้ีสูญรับคืน หากมี
กระแสเงินสดรับเกินกวา่ท่ีเคยตดัรายการจะรับรู้เขา้รายไดด้อกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการหนีสิ้นทางการเงินออกจากบัญชี 
ธนาคารและบริษทัย่อยตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญา
ส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ

3.3.3 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า 
ได้แก่ การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้
การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีจะพิจารณาจากการประเมินโมเดลธุรกิจ
และการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้หรือไม่ 

การประเมินโมเดลธุรกิจ 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟ
ลิโอเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอให้แก่
ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบั
อตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีใช้
สินทรัพยเ์หล่านั้นในการจดัหาเงินทุนหรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของธนาคารและ
บริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือ
ตามโมเดลธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

84 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.3.3 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

ก�รตัดร�ยก�รหนี้สินท�งก�รเงินออกจ�กบัญชี 

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

สินทรัพย์ท�งก�รเงินประเภทตร�ส�รหนี้ 

ก�รประเมินโมเดลธุรกิจ 
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- ความถ่ี  ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน  เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขาย 
ในอนาคต  อย่างไรก็ตามข้อมูลเ ก่ียวกับการขายนั้ นไม่น ามาพิจารณาแยกต่างหาก 
แต่เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินภาพรวมของวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้ บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวแ้ละวิธีการใหไ้ดม้าซ่ึงกระแสเงินสด 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือมีการจดัการและประเมินผลด้วยมูลค่ายุติธรรม ถูกวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากไม่ไดถื้อครองเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาหรือไม่ถือครองแบบสองวตัถุประสงค์คือเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน 

การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของ
เงินต้นหรือไม่ 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและ
ความเส่ียงในการกูย้ืมอ่ืน และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 
รวมถึงส่วนต่างของก าไร 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้หรือไม่ ธนาคารและบริษทัย่อยพิจารณาขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน  
ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้ไม่เขา้เง่ือนไขใน
การประเมิน ธนาคารและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึง 
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- ลกัษณะการปรับมูลค่าทางการเงิน 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของธนาคารและบริษัทย่อยถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่นสินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) และ 

- ลกัษณะการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของมูลค่าเงินตามเวลา (เช่น ระยะเวลาการปรับอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่) 

การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองตราสารหน้ีนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของตราสารหน้ีซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

85ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก�รวัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 

ก�รประเมินว่�กระแสเงินสดต�มสัญญ�เป็นก�รจ่�ยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจ�กยอดคงเหลือของ 

เงินต้นหรือไม่ 
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การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ถือครองตราสารหน้ีนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของตราสารหน้ีซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
นอกจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตราสารหน้ีจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้
ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนหรือให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความ
ไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้น ซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไวเ้พื่อค้า ธนาคารและบริษัทย่อย
สามารถเลือกให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เป็นรายเงินลงทุน ซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

นอกจากตราสารทุนท่ีเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ตราสารทุนอ่ืนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการใหม่ 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่ใน
ภายหลงัธนาคารและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

หนีสิ้นทางการเงิน 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินทั้งหมด ยกเวน้สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน
และภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือ 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  

86 รายงานประจ ำาปี  
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก�รวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ก�รวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน

สินทรัพย์ท�งก�รเงินประเภทตร�ส�รทุน

ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่

หนี้สินท�งก�รเงิน 



ร่าง 
- 10 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

3.4 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยท์างการเงิน 
หากเง่ือนไขในสินทรัพยท์างการเงินมีการเปล่ียนแปลงไป ธนาคารและบริษทัย่อยจะประเมินว่ากระแสเงินสด
ของสินทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 

หากกระแสเงินสดแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั สิทธิตามสัญญาของกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
เดิมถือว่าส้ินสุดไป ในกรณีดงักล่าว สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี และรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมถึงตน้ทุนการท ารายการท่ีเขา้เง่ือนไข 

หากกระแสเงินสดมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือผูกู้้ประสบปัญหาทางการเงิน  ดังนั้นวตัถุประสงค์ของ 
การเปล่ียนแปลงเป็นการรับช าระคืนให้มากท่ีสุดจากขอ้ก าหนดในสัญญาเดิมมากกวา่การออกสินทรัพยใ์หม่
ท่ีมีข้อก าหนดต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หากธนาคารและบริษัทย่อยวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลง
สินทรัพยท์างการเงินในทางท่ีส่งผลให้เกิดการลดหน้ีในล าดบัแรกจะพิจารณาว่าควรตดับางส่วนของ
สินทรัพยอ์อกจากบญัชีก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงสัญญาหรือไม่ วิธีการดงักล่าวส่งผลต่อการประเมิน
ในเชิงปริมาณและท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไขของการตดัรายการออกจากบญัชี 

หากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไม่ส่งผลต่อการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี ธนาคารและ
บริษทัย่อยจะค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่โดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิมหรืออัตราอ้างอิง 
ท่ีเหมาะสมของสินทรัพย์ ณ เวลาท่ีเกิดรายการและปรับปรุงผลก าไรขาดทุนของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนโดยผ่านบญัชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า  ตน้ทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
และค่าธรรมเนียมท่ีได้รับเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงนั้นจะถูกปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 
ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและตดัจ าหน่ายตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หากการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงจะ
แสดงรวมกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส าหรับกรณีอ่ืนนั้นแสดงเป็นดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณ โดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.5 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดงัน้ี 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารหน้ี 
- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
- สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
- สัญญาค ้าประกนัทางการเงินท่ีออก และ 
- ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน  
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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3.4 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ทางการเงิน 

3.5 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น คือ มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ หรือการ  
ค ้าประกนัทางการเงิน จ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา
และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประมาณการของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยเป็นผลคูณของค่าความน่าจะเป็นของการ
ปฏิบติัผิดสัญญา (PD - Probability of default) ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิบติั
ผิดสัญญาต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) และประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา 
(EAD - Exposure at the time of default) 

ปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อ
ความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั 
ปัจจัยเหล่าน้ีพิจารณาจากข้อมูลสนับสนุนทั้ งหมดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ 
ท่ีพฒันาขึ้นจากขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกท่ีมีอยู่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางการเงินและการวางแผน
เงินทุน 

ระยะเวลาท่ีใชพิ้จารณาจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บนั้น พิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญา 
ท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ยกเวน้วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงประมาณ
ระยะเวลาจากพฤติกรรมในอดีต 

การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกนันั้นไดมี้การ
คาดการณ์จ านวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกัน โดยหักตน้ทุน
เพื่อใหไ้ดม้าและตน้ทุนการขายหลกัประกนั และไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นจะเป็นไปไดห้รือไม่ 

จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับจะถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเม่ือเร่ิมแรก 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัของผลขาดทุน
ดา้นเครดิต โดยวดัมูลค่าดงัน้ี 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสด
กบัลูกคา้ตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บ) 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ดว้ยมูลค่าส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้และมูลค่าปัจจุบนัของการประมาณกระแสเงินสดใน
อนาคต  
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2564
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ก�รวัดมูลค่�ผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

จำ�นวนเงินที่ค�ดว่�จะไม่ได้รับจะถูกคิดลดด้วยอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก 
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- ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ วดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีธนาคารและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะให้
สินเช่ือท่ียงัไม่ถูกเบิกใช ้และกระแสเงินสดท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บ และ 

- สัญญาค ้ าประกันทางการเงิน วัดผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยประมาณการจ่าย 
เงินชดเชยท่ีคาดวา่จะจ่ายใหผู้ถื้อสัญญาหกัดว้ยจ านวนเงินท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การจัดช้ัน 

ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุก
วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงินตาม
การเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นท่ี 1 สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
สินทรัพย์ทางการเ งินท่ีไม่มีการ เพิ่มขึ้ นของความเ ส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญนับจาก 
วันท่ีรับรู้รายการเม่ือเ ร่ิมแรก (ไม่เข้า เ ง่ือนไขของชั้ นท่ี  2 และชั้ นท่ี 3) หรือเป็นเงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด (POCI) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้
ตามผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าเป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซ่ึง
เป็นผลจากเหตุการณ์การผิดนดัช าระหน้ีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีรายงาน 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เงินลงทุนในตราสารหน้ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีความเส่ียงดา้น
เครดิต “ระดบัท่ีน่าลงทุน” ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจกนัในระดบัสากล ธนาคารและบริษทัย่อยไม่ได้
น าขอ้ยกเวน้เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตต ่ามาใชก้บัเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 

ชั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
เม่ือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้โดยการประมาณการความ
เป็นไปไดท่ี้จะเกิดการผิดนัดตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน (lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมี
นยัส าคญัของการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนั้นพิจารณาจากปัจจยัเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกินก าหนดช าระมากกวา่ 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะ
ถูกพิจารณาวา่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
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เกณฑ์เชิงปริมาณได้รวมถึงการประเมินว่า มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความน่าจะเป็น 
ท่ีจะปฏิบติัผิดสัญญา นบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ การเพิ่มขึ้นของความน่าจะเป็นของการ
ปฏิบติัผิดสัญญาพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น 
การลดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของลูกหน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงเกินกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาวา่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

การประเมินตามเกณฑเ์ชิงคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตในปัจจุบนั 
เช่น การพิจารณาการเส่ือมถอยลงอยา่งมีนยัส าคญัของความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ขอ้บ่งช้ี
เชิงคุณภาพ รวมถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินและขอ้บ่งช้ีท่ีน่าเช่ือถืออ่ืน ๆ 

ชั้นท่ี 3 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเ งินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือผิดนัดช าระคือสินทรัพย์ทางการเ งินท่ีมี  
คา้งช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียมากกวา่ 90 วนั นอกจากน้ีสินทรัพยท์างการเงินจะถูกพิจารณาวา่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

โดยหลักฐานท่ีแสดงว่า สินทรัพย์ทางการเ งินมีการด้อยค่ าด้านเครดิตครอบคลุมถึง ข้อ มูล 
ท่ีสังเกตไดจ้ากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัของผูอ้อกหรือผูกู้ ้

- การละเมิดสัญญา เช่น การปฏิบติัผิดสัญญาหรือการคา้งช าระเกินก าหนด 

- มีความเป็นไปไดท่ี้ผูกู้จ้ะลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงิน 

- การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงินของ  
ผูกู้ห้รือ 

- การซ้ือหรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงสะทอ้นถึงผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจาก
ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการ
ถือครอง หลกัประกนั การคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินนั้น และ
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินก่อนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต้องมีการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ตลอดอาย ุ

ในการประเมินผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จะประเมินโดยใชโ้มเดลท่ีพฒันามาจากขอ้มูล
การจ่ายช าระหน้ี ขอ้มูลการผิดนัดช าระหน้ีในอดีตและขอ้มูลอ่ืน ๆ ประกอบเพื่อบ่งบอกถึงพฤติกรรม
ความเส่ียงท่ีจะเกิดการผิดสัญญา 

ในกรณีท่ีแบบจ าลองไม่สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได ้จะมีการใช้หลกัการผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (management overlay) ซ่ึงจะครอบคลุมทั้งในเร่ืองความเส่ียงของ
อุตสาหกรรมความเส่ียงของแบบจ าลอง และปัจจยัอ่ืน ๆ 

การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัชั้นท่ี 2 สามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ม่ือพิจารณาแลว้ว่าไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตอีกต่อไป 

ในกรณีท่ีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตเกิดจากการพิจารณาตามเกณฑ์เชิงปริมาณ 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัหากความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดสัญญา
ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนชั้นนั้นไม่มีอีกต่อไป ส าหรับกรณีท่ีสินทรัพยท์างการเงินถูกโอนไปยงัชั้นท่ี 2 
เน่ืองจากเกณฑ์เชิงคุณภาพ ปัจจยัดงักล่าวตอ้งไดรั้บการแกไ้ขก่อนจึงจะโอนสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ไปเป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงไดมี้ด าเนินการแกไ้ขก่อนท่ีจะจดัประเภทสินเช่ือใหม่เป็นชั้นท่ี 1 

เม่ือเวลาผา่นไปสินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกจดัชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 อาจถูกจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 3) และไม่มีการปรับโครงสร้างหน้ี จะถูกโอน
ไปยงัชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 1 เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เขา้เง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน  
ท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตก็ต่อเม่ือ
ไม่มีจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บตามขอ้ก าหนดตามสัญญาเดิม 

ส าหรับลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาท่ีจดัชั้นท่ี 3 จะสามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 2 เม่ือลูกคา้ด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่โดยการช าระเงินติดต่อกนัสามงวด ลูกหน้ีดงักล่าวท่ีจะถูก
โอนไปยงัชั้นท่ี 1 จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการติดตามอีก 9 เดือน จะตอ้งไม่มียอดเงินท่ีคา้งช าระในบญัชี
และคาดวา่ลูกคา้จะช าระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือโอนไปยงัชั้นท่ี 1 อนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตจะถูกตั้งค่าใหม่ 
ณ วนัท่ีโอน 

ส าหรับลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาท่ีจดัชั้นท่ี 2 ซ่ึงไม่เคยถูกจดัเป็นสินทรัพยด์อ้ยค่าดา้นเครดิต
มาก่อน สามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 1 เม่ือลูกคา้ด าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดตามสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
โดยการช าระเงินติดต่อกนัสามงวด และคาดว่าลูกคา้จะช าระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือโอนไปยงัชั้นท่ี 1 
อนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตจะถูกตั้งค่าใหม่ ณ วนัท่ีโอน  
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด 

ธนาคารและบริษทัย่อยวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด อย่างไรก็ตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นไม่ได้รับรู้เป็นผลขาดทุนแยกต่างหากจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด โดยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุนั้นแฝงรวมกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การเปล่ียนแปลงของ               
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกในก าไรหรือขาดทุนและรับรู้ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือ          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
เม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิดน้อยกว่ามูลค่าท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ธนาคารและบริษทัย่อยจะรับรู้การเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายเุป็นก าไรจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือ
ขาดทุน และรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 

การแสดงรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หกัจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

-  ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยทัว่ไปแสดงเป็นประมาณการหน้ีสิน 

-  ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินประกอบดว้ยส่วนท่ีเบิกถอนและส่วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน และธนาคาร
และบริษทัย่อยไม่สามารถระบุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับส่วนของภาระผูกพนั
วงเงินสินเช่ือแยกจากส่วนท่ีไดมี้การเบิกถอนแลว้ได ้ ธนาคารและบริษทัย่อยแสดงผลรวมของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนทั้งสองส่วนเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของส่วนท่ีเบิกถอนแลว้ ส าหรับ
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าขั้นตน้ของส่วนท่ีเบิกถอนแลว้แสดงในประมาณการหน้ีสิน และ 

-  ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในงบแสดง
ฐานะการเงินเน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตามมีการ
เปิดเผยผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นและรับรู้ในก าไรสะสม 

การตัดจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการด้อยค่า 

เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารหน้ีถูกพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้จะถูกตดัจ าหน่ายคู่กบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินให้สินเช่ือนั้น เงินให้สินเช่ือดงักล่าวจะ
ถูกตดัออกจากบญัชีหลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นทั้งหมดแลว้ มีการประเมินแลว้ว่าไม่มีความ
น่าจะเป็นในการไดรั้บคืนและไดพ้ิจารณาถึงผลขาดทุน  มูลค่าท่ีไดรั้บคืนภายหลงัจากการตดัจ าหน่าย
ออกจากบญัชีจะน ามาลดจ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหสิ้นเช่ือในก าไรหรือขาดทุน 

  

92 รายงานประจ ำาปี  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ค่�เผื่อผลข�ดทุนของสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่มีก�รด้อยค่�ด้�นเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกำ�เนิด 

ก�รแสดงร�ยก�รค่�เผื่อผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รตัดจำ�หน่�ยเครื่องมือท�งก�รเงินที่มีก�รด้อยค่�ด้�นเครดิตและก�รกลับร�ยก�รด้อยค่� 
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หากมีการลดลงของผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตในรอบระยะเวลาต่อมา และการลดลงนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นหลังจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต เช่น  
การปรับปรุงอันดับความน่าเช่ือถือของลูกหน้ี ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีเคยรับรู้ในงวด 
ก่อนจะถูกกลบัรายการกบับญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต การกลบัรายการน้ีจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

สัญญาค า้ประกันทางการเงินท่ีถือครอง 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยประเมินวา่สัญญาค ้าประกนัทางการเงินท่ีถือครองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหากหรือไม่ โดยปัจจยัท่ีธนาคารและบริษทัย่อยใช้ในการพิจารณา
รวมถึง 

-  การค ้าประกนัเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในสัญญาของตราสารหน้ีหรือไม่ 

-  การค ้าประกนัเป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมายหรือการก ากบัตามสัญญาของตราสารหรือไม่ 

-  การค ้าประกนันั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกนักบัการเป็นคู่สัญญาในตราสารหน้ีหรือไม่ และ 

-  มีการค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ของผูกู้ห้รือกิจการในกลุ่มของผูกู้ห้รือไม่ 

หากธนาคารและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าการค ้าประกนัเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท์างการเงิน 
ดงันั้นค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวเม่ือเร่ิมแรก จะถูกรับรู้
เป็นต้นทุนการท ารายการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินนั้น ธนาคารและบริษทัย่อยพิจารณา
ผลกระทบของการป้องกนัเม่ือมีการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีและเม่ือประมาณผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

หากธนาคารและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่การค ้าประกนัไม่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท์างการเงิน 
ดงันั้นจะรับรู้สินทรัพยจ์ากการจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมโดยแสดงเป็นค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัจ่ายล่วงหน้า
และสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชยเม่ือเกิดขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต สินทรัพยจ์ากการจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมก็ต่อเม่ือไม่เกิดฐานะเปิดต่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์รือการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต
อย่างมีนยัส าคญัเม่ือไดรั้บการค ้าประกนัโดยสินทรัพยด์งักล่าวรับรู้เป็นสินทรัพยอ่ื์น ธนาคารและบริษทัย่อย
แสดงก าไรหรือขาดทุนจากการไดรั้บการชดเชยจากการค ้าประกนัเป็นรายการหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

3.6 อนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเส่ียงและการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
อนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเส่ียงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์และหน้ีสินอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดั
ประเภทรายการเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินเพื่อคา้ อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารความ
เส่ียงจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญ�ค้ำ�ประกันท�งก�รเงินที่ถือครอง 

3.6 อนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
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ธนาคารและบริษทัยอ่ยก าหนดใหบ้างอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 
ท่ีเขา้เง่ือนไข ณ วนัเร่ิมตน้ท่ีก าหนดให้มีการป้องกนัความเส่ียง ธนาคารและบริษทัย่อยไดจ้ดัท าเอกสาร 
ท่ีระบุถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ในการจดัการกบัความเส่ียงรวมถึงวิธีการท่ีใช้
ในการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง ธนาคารและบริษทัย่อยท าการประเมินทั้งเม่ือ
เร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงและประเมินอยา่งต่อเน่ืองวา่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไวมี้ประสิทธิผลในการหักกลบการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหรือการ
เปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงในระหวา่งช่วงเวลาท่ีก าหนดให้มี
การป้องกันความเส่ียงหรือไม่ และผลของการป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ละคร้ังอยู่ในช่วง 
ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของรายการท่ีคาดการณ์ ธนาคารและบริษทั
ย่อยท าการประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีรายการท่ีคาดการณ์จะเกิดขึ้นและแสดงฐานะ 
เปิดต่อความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงมีดงัน้ี 

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออนุพันธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงส าหรับป้องกันความเส่ียง  
ในการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ หรือภาระผูกพนัของธนาคารและ
บริษทัยอ่ยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้
ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง  
ท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีไดรั้บการป้องกนัจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหากรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายใหป้รับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชี 

หากอนุพนัธ์ท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงครบก าหนดตามสัญญา ถูกขาย ถูกยกเลิก ถูกใช้สิทธิ หรือ  
การป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมอีกต่อไป หรือยกเลิก
การก าหนดใหมี้การป้องกนัความเส่ียง การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

การปรับปรุงใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อนจุดท่ีมีการยกเลิกการเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจะถูกรับรู้ 
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเพื่อทยอยตดัจ าหน่ายเขา้ก าไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุง 
ดว้ยการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่ตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องรายการดงักล่าว 

การยกเลิกการป้องกนัความเส่ียง การปรับปรุงการป้องกนัความเส่ียงใด  ๆท่ีเกิดขึ้นก่อนในเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
มีการป้องกันความเส่ียงซ่ึงใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเพื่อทยอยตัดจ าหน่ายเข้าก าไรหรือขาดทุน 
โดยปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากวนัท่ีการตดัจ าหน่ายเร่ิมตน้ขึ้น 
หากมีการตดัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงออกจากบญัชี  การปรับปรุงจะรับรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุน
ทนัทีท่ีรายการดงักล่าวถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

94 รายงานประจ ำาปี  
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ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในมูลค่�ยุติธรรม 
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การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
เม่ืออนุพันธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงส าหรับป้องกันความเส่ียง  
ในการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากความเส่ียงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ 
หรือรายการคาดการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ในระดบัสูงซ่ึงส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
แสดงเป็นส ารองการป้องกนัความเส่ียงในส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินท่ีรับรู้ในส ารองการป้องกัน
ความเส่ียงจะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็น
การปรับปรุงการจดัประเภทรายการในงวดเดียวกนักบักระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไร
หรือขาดทุนและแสดงรายการในบรรทดัเดียวกนัในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หากอนุพนัธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงครบก าหนดตามสัญญา ถูกขาย ถูกยกเลิก ถูกใชสิ้ทธิ หรือการ
ป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอีกต่อไป หรือยกเลิกการ
ก าหนดใหมี้การป้องกนัความเส่ียง การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ธนาคารและบริษทั
ย่อยจะโอนรายการส ารองการป้องกันความเส่ียงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
ส าหรับความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ียกเลิก หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ยงัคงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ผลสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียงจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
จนกว่ากระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจะกระทบก าไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในหลายรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยจะโอนส ารองการป้องกนัความเส่ียงจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรง 

อนุพันธ์อ่ืนท่ีไม่ได้มีไว้เพ่ือค้า 
อนุพนัธ์อ่ืนท่ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ซ่ึงรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก หากอนุพนัธ์ไม่ได้มีไวเ้พื่อคา้ และไม่ได้ถูกก าหนดในความสัมพนัธ์ป้องกันความเส่ียงท่ีเขา้
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทั้ งหมดในมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน โดยถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

3.7 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 
คงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และ
ยอดคงเหลือค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้ นเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดบัญชี   
หกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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3.7 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในกระแสเงินสด 

อนุพันธ์อื่นที่ไม่ได้มีไว้เพื่อค้� 
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ส าหรับนโยบายบัญชีท่ีเ ก่ียวข้องกับรายได้จากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน  
การตัดรายการออกจากบัญชี การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.3 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

3.8 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน ณ วนัท่ีได้รับมาหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด  
จะต ่ากวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บอา้งอิงจากราคาประเมินหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไ รหรือ
ขาดทุน เม่ือมีการโอนผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน  

ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกบัการใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น 
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายไดแ้ละการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ  

3.9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  

ตามวิธีส่วนได้เ สียรายการเ งินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้เ ม่ือเ ร่ิมแรกใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และถูกปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนตามสัดส่วนของธนาคารและบริษัทย่อยในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วมหรือ 
การร่วมคา้ เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของธนาคารและบริษทัยอ่ยในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้มีจ านวนเท่ากบั
หรือสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของธนาคารและบริษทัยอ่ยในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะ
ยาวใด  ๆ  ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้ว  ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย 
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า)  ธนาคารและบริษัทย่อยจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่า 
ส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้น ส าหรับจ านวนขาดทุนเพิ่มเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสิน 
ก็ต่อเม่ือธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมานหรือ  
ไดจ่้ายเงิน เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ไปแลว้  
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3.8 ทรัพย์สินรอการขาย

3.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าถูกบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียนับตั้ งแต่วนัท่ีผู ้ได้รับ 
การลงทุนกลายเป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ส่วนต่างของตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องผูไ้ดรั้บการลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
จะถูกรับรู้เป็นค่าความนิยม โดยรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ส าหรับส่วนต่างของ  
มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดท่ี้สูงกวา่ตน้ทุนของเงินลงทุน ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีซ้ือเงินลงทุนนั้น 

ธนาคารและบริษทัย่อยจะเลิกใชว้ิธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัท่ีเงินลงทุนไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือ
การร่วมคา้หรือเม่ือเงินลงทุนนั้นไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

หากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้เปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า
เปล่ียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะยงัคงใชว้ิธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดั
มูลค่าเงินลงทุนท่ีเหลืออยูน้ี่ใหม่ 

เม่ือธนาคารและบริษัทย่อยได้ลดส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าลง  
แต่ยงัคงใช้วิธีการบญัชีส่วนไดเ้สียต่อไป ธนาคารและบริษทัย่อยจะจดัประเภทก าไรหรือขาดทุนท่ีเคย
บนัทึกไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะส่วนท่ีลดลงในส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของไปยงัก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถ้าก าไรหรือขาดทุนนั้นถูกก าหนดให้  
จดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือธนาคารและบริษทัย่อยมีรายการกบับริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ก าไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการดงักล่าวจะถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ยเฉพาะส่วนไดเ้สียของผูล้งทุนอ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธนาคารและบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ในกรณีท่ีธนาคารและบริษทัย่อยจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุน
ท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

3.10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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3.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน 

ก�รรับรู้และก�รวัดมูลค่�
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย ์
ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การจัดหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ ราคาทุน
รวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นั้น 
ใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน  
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นก าไรหรือขาดทุนใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารและบริษทัย่อยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียน
แทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุ
การใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 34 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 8 ปี 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุด
ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง

ค่�เสื่อมร�ค�
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การตัดจ าหน่าย 
ธนาคารและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการ  
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ธนาคารและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 - 10 ปี 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก      10 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุก  
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชง้านท่ีแน่นอนจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
อาจมีการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่มีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี
หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 
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3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ร�ยจ่�ยภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�ร

ก�รตัดจำ�หน่�ย 

ค่�ตัดจำ�หน่�ย 
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3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีธนาคารและบริษัทย่อยจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมจะมีการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์  
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่ม
ของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์ จะประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน  
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน  
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลงั และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูก
ประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 
มาก่อน 
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3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน 

ก�รกลับร�ยก�รด้อยค่�
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3.13  ประมาณการหน้ีสิน 
ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าธนาคารและบริษทัย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และธนาคารและบริษทัย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

คดีฟ้องร้อง 
ธนาคารและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้ว และได้บันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้ 

3.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็น
จ านวนเงินท่ีแน่นอนให้แก่กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผูกพนัสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้ก
ค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั โดยค านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
อตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานอา้งอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวันท่ีผลประโยชน์นั้ นเป็นสิทธิขาด 
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  

ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภยั
ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  

101ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.13 ประมาณการหนี้สิน 

3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

คดีฟ้องร้อง 

โครงก�รสมทบเงิน

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ 
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ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ภาระผูกพนัสุทธิของธนาคารและบริษทัย่อยท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจาก
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานใน
ปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ี ได้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระและจากข้อ
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้าย เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วน
ก าไร หากธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนั
เป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

3.15  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การแปลงค่ารายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคารและบริษทัย่อย 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ณ วนัท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน แต่ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การ
ดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้
ก าไรหรือขาดทุน 

-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
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ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ภาระผูกพนัสุทธิของธนาคารและบริษทัย่อยท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจาก
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานใน
ปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ี ได้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระและจากข้อ
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้าย เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วน
ก าไร หากธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนั
เป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

3.15  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การแปลงค่ารายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคารและบริษทัย่อย 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ณ วนัท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน แต่ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การ
ดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้
ก าไรหรือขาดทุน 

-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
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ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ภาระผูกพนัสุทธิของธนาคารและบริษทัย่อยท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจาก
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานใน
ปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ี ได้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระและจากข้อ
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้าย เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วน
ก าไร หากธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนั
เป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

3.15  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การแปลงค่ารายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคารและบริษทัย่อย 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ณ วนัท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน แต่ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การ
ดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้
ก าไรหรือขาดทุน 

-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
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ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ภาระผูกพนัสุทธิของธนาคารและบริษทัย่อยท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจาก
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานใน
ปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ี ได้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระและจากข้อ
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้าย เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วน
ก าไร หากธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนั
เป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

3.15  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การแปลงค่ารายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคารและบริษทัย่อย 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ณ วนัท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน แต่ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การ
ดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้
ก าไรหรือขาดทุน 

-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล 

  

102 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น 

ก�รแปลงค่�ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ก�รแปลงค่�ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ 

3.15 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัเกิดรายการ 

งบการเงินของกิจการในต่างประเทศของธนาคารแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า
บนัทึกไวใ้นส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกวา่จะมีการเลิกกิจการของกิจการในต่างประเทศ 

3.16 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการ
ใดรายการหน่ึง ธนาคารและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะ
น ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรม
และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชเ้กณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตามล าดบั
ขั้นของข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคญัของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

  

103ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก�รแปลงค่�งบก�รเงินของหน่วยง�นในต่�งประเทศ

3.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
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3.17  การรับรู้รายได ้
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงคืออตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไว้
ของเคร่ืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน 

- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน นอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่า
ด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด ธนาคารและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดย
พิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิดจะใช้อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงปรับปรุงดว้ยเครดิตแลว้ในการค านวณโดยใชก้ระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ในอนาคต
ซ่ึงรวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นแลว้  

การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงไดร้วมตน้ทุนการท ารายการและค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
หรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน  

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน คือ ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน 
ก่อนปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

การค านวณรายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ค านวณเม่ือรับรู้รายการ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในการค านวณรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกปรับปรุงใหม่ส าหรับอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัท่ีมีรอบการประมาณใหม่เพื่อสะทอ้นให้เห็นความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียตลาด 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะไดรั้บการปรับปรุงส าหรับการปรับปรุงการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีมีการตดัจ าหน่าย เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในการป้องกนัความเส่ียง  

อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายได้
ดอกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน 
หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณ
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์  
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3.17 การรับรู้รายได้

อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ก�รคำ�นวณร�ยได้ดอกเบี้ยและค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย
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ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ีย
ค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับดว้ยความเส่ียงเครดิตกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์
ทั้งน้ี การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะไม่มีการกลบัไปค านวณจากมูลค่าขั้นตน้ถึงแมว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิต
ของสินทรัพยจ์ะดีขึ้น 

3.18 เงินปันผล 
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลรับเป็นรายได้ในก าไรหรือขาดทุนในวันท่ีธนาคารและ 
บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เงินปันผลรับแสดงรายการในรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

3.19  รายไดอ่ื้น 
 รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง  
 
3.20 ค่าธรรมเนียมและค่านายหนา้ 

รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการซ่ึงเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินจะถูกรวมเพื่อค านวณหาอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนจะรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีธนาคารและบริษทัย่อยคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บและมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณา
จงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือรับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึง 

ธนาคารและบริษทัย่อยด าเนินการในลักษณะการเป็นตัวแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญา
ดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้ 

3.21 สัญญาเช่า 
ธนาคารและบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้เช่า 
ธนาคารและบริษทัย่อยประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้
ของสัญญาเช่า ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สัญญาเช่าเหล่าน้ี ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืน 
ท่ีดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได ้
จ่ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้ธนาคารและบริษทัย่อยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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3.18 เงินปันผล 

3.19 รายได้อื่น

3.20 ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า 

3.21 สัญญาเช่า 

ธน�ค�รและบริษัทย่อยที่เป็นผู้เช่�
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การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น 

การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

ธนาคารและบริษทัย่อยวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ี
เก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ ท่ีส่งผล
ให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออตัรา หรือการ
เปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือในกรณีดงักล่าว
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม 
(เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บันทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก  
ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กบัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่าท่ีเปล่ียนแปลงโดย
คิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญา
มีผล 
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ธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือธนาคารและบริษทัย่อยมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง  

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุน
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นว่า ธนาคารและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ี
เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม  
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร 

ธนาคารและบริษทัย่อยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์เพื่อ
ประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุ
ไดต้ามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขการ
จ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในก าไรหรือขาดทุน 

ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตใหผู้เ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและบนัทึก
สัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั ธนาคารและบริษทั
ยอ่ยใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

3.22 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

107ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการใน
ปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้ 
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกในงบการเงินรวม การรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการ
ท่ีธนาคารและบริษทัย่อยคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ธนาคารและบริษทัย่อยตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และ
มีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ ธนาคารและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้
จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี 
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และ
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนั เม่ือเป็นค่าภาษี
เงินไดท่ี้จะตอ้งน าส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกันและธนาคารและบริษทัย่อยมีความตั้งใจท่ีจะเสีย
ภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริง ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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3.23 ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีของผูถื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิ
เทียบเท่าหุ้นสามญัของธนาคารดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีมี
สิทธิเทียบเท่าหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ี มี
สิทธิเทียบเท่าหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

3.24 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของ
ธนาคารและบริษทัย่อยหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล  
อย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบัธนาคารและบริษทัย่อยและธนาคาร หรือธนาคารและบริษทัย่อยมีอ านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

3.25  รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะบริหารของธนาคาร (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.26 การหกักลบ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะแสดงหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยจ านวนสุทธิก็ต่อเม่ือธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไว  ้
ในงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบหน้ีกนั และธนาคารและบริษทัยอ่ยตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระดว้ย
ยอดสุทธิ 

3.27 หุน้ทุนซ้ือคืน 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็น 
หุน้ทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ  

4. การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
4.1 วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ธนาคารและบริษทัย่อยไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารความเส่ียงเพื่อให้การบริหารความเส่ียงหลกั ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านช่ือเสียง และความเส่ียงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไดก้ าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
และเป็นมาตรฐานท่ีจะน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกนัทั้งธนาคารและบริษทัยอ่ย 
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3.23 กำาไรต่อหุ้น 

3.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

3.25 รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 

3.26 การหักกลบ

3.27 หุ้นทุนซื้อคืน 

4.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

4. การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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ธนาคารและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ภายใต้หลกัการคือต้องสามารถระบุ วดั ติ ดตาม 
รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมความเส่ียงหลกัดงักล่าวได ้ทั้งน้ีกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งบริหารภายใตก้รอบ
การด าเนินงานด้านความเส่ียงและผลตอบแทน (Risk-return framework) เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีรับได ้

โครงสร้างการก ากบัดูแลดา้นความเส่ียงของกลุ่มธนาคารประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคาร (Board of 
Directors) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนาคารโดยรวม คณะกรรมการก ากบั
ความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Group Risk Supervision and Internal Control 
Committee) ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ท าหน้าท่ีทบทวนและดูแลการบริหารความเส่ียง
ทุกดา้นของธนาคารและบริษทัย่อยและไดรั้บมอบอ านาจให้ ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย กรอบงานและ
มาตรฐานของการบริหารความเส่ียง รวมถึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลฝ่ายการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และฝ่ายการสอบทานสินเช่ือ 

  ธนาคารไดมี้การก าหนดโครงสร้างการก ากบัดูแลเพื่อให้การบริหารความเส่ียงในภาพรวมของธนาคาร
นั้นเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้นโดยสอดคล้องตามหลกัการ 3 Lines of Defenses เพื่อการป้องกันและควบคุม
ความเส่ียงร่วมกนั ซ่ึงจากหลกัการดงักล่าวนั้นธนาคารมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกั (Risk Ownership) 
มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน (Segregation of Duties) และสร้างการถ่วงดุล (Check 
and Balance) ในการปฏิบติังานและติดตามการบริหารความเส่ียง หน่วยงานบริหารความเส่ียงซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียง 
ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงขององค์กร รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
บริหารความเส่ียง น าเสนอกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องธนาคาร
เพ่ือพิจารณาอนุมติัใชใ้นการติดตาม ควบคุมและบริหารจดัการระดบัความเส่ียงของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

4.2 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ  
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผูกู้แ้ละ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระคืนเงินกู ้
แก่ธนาคารและบริษทัยอ่ยหรือไม่ปฏิบติัตามภาระขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีไดต้กลงไวก้บัธนาคารและบริษทัยอ่ย 
ธนาคารและบริษัทย่อยเปิดเผยความเส่ียงด้านสินเช่ือส่วนใหญ่ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมการให้สินเช่ือ 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ และการค ้าประกนัทางการเงิน  

มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นสินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน  และประมาณการ
หน้ีสินส าหรับภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ และการค ้าประกนัทางการเงิน หักดว้ยส ารองค่าเผื่อผลขาดทุน 
ท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

  

110 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ



ร่าง 
- 34 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

นโยบายสินเช่ือ/ขอบเขตงาน 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ท าหนา้ท่ีอนุมติักลยุทธ์และระดบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ียอมรับได ้เพื่อบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือได้
อยา่งเหมาะสม ธนาคารและบริษทัย่อยไดจ้ดัท านโยบายความเส่ียงดา้นสินเช่ือ (Credit Risk Policy) และ
นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมถึงก าหนดกรอบการด าเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่า
การตดัสินใจดา้นสินเช่ือเป็นไปอย่างระมดัระวงัและการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือรวมเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของการท าธุรกรรมสินเช่ือทั้งหมด ทั้งน้ีสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ จะ
ออกแนวปฏิบติัส าหรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทางท่ีก าหนดโดยนโยบายหลกั ในขณะเดียวกนัธนาคาร
และบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายเพื่อควบคุมความเส่ียงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเช่ือได้แก่  
ความเส่ียงจากการกระจุกตวัอยูท่ี่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีพึ่งพากนัและกนั ความเส่ียง
จากการกระจุกตวัตามภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและความเส่ียงจากการกระจุกตวัอยูท่ี่ประเทศคู่คา้
ประเทศใดประเทศหน่ึง นอกจากน้ีธนาคารและบริษทัย่อยมีนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นกรอบ
ในการประเมินระดบัความสามารถของธนาคารและบริษทัยอ่ยในการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์วิกฤติเม่ือเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงในทางลบ 

ขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือ 
ในการจดัการความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ธนาคารและบริษทัย่อยไดแ้ยกบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของสายงานด้านการตลาดออกจากฝ่ายงานท่ีท าหน้าท่ีอนุมัติสินเช่ือเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล  
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ แต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์สินเช่ือท่ี
มีประสบการณ์และไดรั้บการอนุมติัโดยผูมี้อ านาจตามวงเงินและระดบัความเส่ียงของสินเช่ือท่ีขอกู้ 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยอาจขอให้ลูกคา้วางหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นการค ้าประกนัหน้ีตามความเหมาะสม เช่น 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เงินฝากธนาคาร หลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ และการค ้าประกันโดยบุคคลหรือ 
นิติบุคคล เป็นตน้ 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัการกูย้ืม และการค ้าประกนัอ่ืน รวมทั้ง
การออกเลต็เตอร์ออฟเครดิตและการอาวลัตัว๋เงินให้กบัลูกคา้ ในการก่อภาระผกูพนัดงักล่าว ธนาคารและ
บริษทัย่อยไดมี้การพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้และไดจ้ดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานโดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกบัการ
ใหสิ้นเช่ือ 
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การสอบทานสินเช่ือ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระรับผิดชอบในการประเมินและแนะน าแนวทางในการ
ปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนต่าง ๆ ดา้นสินเช่ือ ตลอดจนกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง นอกจากน้ียงัมีฝ่ายสอบทานสินเช่ือซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีสอบทานลูกหน้ีแต่ละ
รายเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด้านสินเช่ือและการก ากับดูแลบญัชีได้ถูกด าเนินการตามนโยบาย 
ตลอดจนคู่มือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของทางการ 

การจัดระดับความเส่ียงด้านเครดิต 
การจัดระดับความเส่ียงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับปัจจัยการวิเคราะห์สินเช่ือและ/หรือสภาวะตลาด โดย
พิจารณาทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ธนาคารไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเส่ียงดา้นเครดิต
เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง  
ดา้นเครดิตของธนาคารและบริษทัยอ่ย โดยแบบจ าลองน้ีครอบคลุมกระบวนการสินเช่ือ เช่น การก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ การพิจารณาสินเช่ือ การวดัคุณภาพและประสิทธิผลของพอร์ต นอกจากน้ี
ยงัใช้ในการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงคุณภาพของกลุ่มลูกหน้ีและเป็นสัญญาณเตือนถึงแนวโน้ม 
การดอ้ยลงของคุณภาพกลุ่มลูกหน้ี อีกทั้งยงัมีประโยชน์ส าหรับการก าหนดอตัราดอกเบ้ียในการให้สินเช่ือ  
การวดัผลการด าเนินงานของพอร์ตสินเช่ือ รวมถึงใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระดับความเส่ียงท่ีเป็น
มาตรฐานการเดียวกนัภายในธนาคารและบริษทัยอ่ย 

โมเดลความเส่ียงดา้นเครดิตไดถู้กพฒันาเพื่อพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (Expected 
Credit Loss : ECL) ประกอบด้วย ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดช าระหน้ี (PD) ประมาณการยอดหน้ี 
เม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี (EAD) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี
ต่อยอดหน้ี (LGD) โดยโมเดลทั้งหมดอาศยัหลกัการวิเคราะห์บนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูล
เชิงคุณภาพซ่ึงข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวมจากฐานข้อมูลภายในหรือจากผู ้ให้บริการภายนอก  
การด าเนินการตามโมเดลความเส่ียงดา้นเครดิตเหล่าน้ีนอกจากจะใชใ้นกระบวนการสินเช่ือดงัท่ีไดก้ล่าวไว้
เบ้ืองต้น ยงัมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประมาณการเงินทุนในการก ากับดูแลและระดับเงินทุน  
ตามสภาพเศรษฐกิจอีกดว้ย 

ธนาคารและบริษทัย่อยก าหนดแนวทางการจดัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิต เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท า
และตรวจสอบการจัดระดับความเส่ียงด้านเครดิตตามโมเดล โดยในปัจจุบนัธนาคารและบริษทัย่อย 
ใชโ้มเดลการจดัระดบัความเส่ียงเครดิตท่ีแตกต่างกนัตามกลุ่มของผูกู้ ้
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ระดบัความเส่ียงของสินเช่ือขึ้นอยู่กบัการประมาณค่าความเส่ียงท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ีและการจดัอนัดับ
ความเส่ียง ธนาคารและบริษทัย่อยไดมี้การออกแบบโมเดลการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตโดยแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ (1) โมเดลส าหรับสินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์ใชข้อ้มูลตามสถานะทางการเงินล่าสุดและ
การประเมินคุณภาพของลูกคา้และ (2) โมเดลส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและสินเช่ือรายย่อย ศึกษาจาก
พฤติกรรม และ/หรือประวติัการใชว้งเงินสินเช่ือ ร่วมกบัวิธีการทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือเพื่อจดัระดบัความเส่ียง
ดา้นเครดิต หรือก าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีท่ีเหมาะสมตามระดบัความเส่ียงของลูกหน้ี 

ระดับความเส่ียงด้านเครดิตของลูกค้าจะต้องได้รับการประเมินและทบทวนใหม่อย่างน้อยท่ีสุด 
ตามความถ่ีท่ีก าหนดไวต้ามนโยบาย โมเดลเพื่อประเมินและจดัอนัดบัความเส่ียงต้องถูกทบทวนและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นกระบวนการในการรักษาระดบัความเส่ียงและแบบจ าลอง
ใหท้นัสมยัและมีคุณภาพ 

อันดับความเส่ียงด้านเครดิตจัดอันดับถูกจัดจากล าดับต ่าสุดไปยงัสูงสุด โดยตัวเลขอยู่ในระดับต ่า 
จะมีความเส่ียงอยู่ในระดับต ่า อันดับความเส่ียงด้านเครดิตสูงสุดแสดงถึงสินเช่ือท่ีด้อยค่าโดยมี  
ความน่าจะเป็นท่ีผิดนดัช าระหน้ีเท่ากบั 100% อนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตน้ีถูกน าไปใชส้ะทอ้นคุณภาพ
ของเครดิตท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4.2.1 โดยแบ่งเป็นระดบัความเส่ียงตามความสามารถของลูกหน้ี 
ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้ 5 ระดับ  ได้แก่ ความเส่ียงต ่า  ความเส่ียงปานกลาง  
ความเส่ียงค่อนขา้งสูง ความเส่ียงสูง และผิดนดัช าระหน้ี 

นอกจากโมเดลความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีพฒันาภายในแลว้ ธนาคารและบริษทัย่อยยงัใชร้ะดบัความน่าเช่ือถือ
ภายนอกท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตสากล เพื่ออา้งอิงส าหรับการระบุระดบัความเส่ียง
ดา้นเครดิตของกิจกรรมการลงทุนในตราสารหน้ี 

ข้อมูลเก่ียวกับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต  

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตถูกประเมินโดยเปรียบเทียบความเส่ียงของ 
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้น ณ วนัท่ีรายงานกบัความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้น ณ การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงพิจารณาความมีนยัส าคญัจากการใชปั้จจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกพิจารณาวา่เกิดการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

การประเมินเกณฑเ์ชิงคุณภาพรวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตในปัจจุบนั ขอ้บ่งช้ีรวมถึง
ผลการด าเนินงานไม่ดี มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและอ่ืน ๆ 

  

113ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น

ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญของคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต  
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ค านิยามของการผิดนัดช าระหนี ้
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกประเมินการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และประเมิน
ในความถ่ีท่ีมากขึ้นเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้ควรประเมินเพิ่มเติม โดยหลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพย์
ทางการ เ งินมีการด้อยค่ าด้านเคร ดิตรวมถึงการค้างช าระ เ กินกว่ า  90 วันในภาระสิน เ ช่ื อ 
ท่ีมีสาระส าคญั เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั การลม้ละลาย หรือ
การปรับโครงสร้างหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ธนาคารและบริษทัย่อยได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต  
มาใชก้บัสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (AMC) หรือ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) เช่น เงินให้สินเช่ือ และ ตราสารหน้ี รวมถึง
รายการนอกงบดุล เช่น วงเงินสินเช่ือท่ีไม่ไดเ้บิก ภาระผูกพนัดา้นสินเช่ือ การค ้าประกนัทางการเงินและ
การค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน โดยสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ีจะถูกแบ่งออกเป็นสามชั้น 
(Staging) ขึ้นอยู่กับคุณภาพทางเครดิต ตัวแปรท่ีใช้ในโมเดล ECL ประเมินจากวิธีการทางสถิติและ 
การใชว้ิจารณญาณของผูเ้ช่ียวชาญ 

การน าข้อมูลท่ีคาดการณ์ในอนาคต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ทางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจหรือปัจจยัท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในการประมาณค่าความสูญเสียท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น โดยใหมี้การรวมการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีขั้นตอนในการสร้างขอ้มูลท่ีคาดการณ์ในอนาคต ขั้นตอนแรกทางธนาคารและ
บริษัทย่อยจัดเตรียมข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจมหภาคจากแหล่งข้อมูลภายนอกต่าง ๆ จากนั้ น 
จึงน าเทคนิคทางสถิติมาใชใ้นการแปลงขอ้มูลสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ขั้นตอนสุดทา้ยจึงน าสถานการณ์
จ าลองท่ีได้มาใช้เป็นตัวแปรในการค านวนผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีอาจจะเกิดขึ้ นและในการระบุ 
คุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีอธิบายไวก่้อนหนา้น้ี 

ธนาคารและบริษทัย่อยไดมี้การน าการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทางปัจจัยด้านเศรษฐกิจหรือปัจจยั  
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดท าแบบจ าลองเพื่อประเมินค่าผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยธนาคารและบริษทัย่อยมีการก าหนดสถานการณ์ส าหรับการคาดการณ์
ความเส่ียงล่วงหน้า 3 สถานการณ์ไดแ้ก่ สถานการณ์ปกติ (Normal case scenario) ซ่ึงเป็นสถานการณ์
พื้นฐาน สถานการณ์ดีกวา่ปกติ (Best case scenario) และสถานการณ์ท่ีแยก่วา่ปกติ (Worst case scenario) 
โดยใหน้ ้าหนกัของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ตวัอยา่ง ค่าตวัแปรเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค 
เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ีย และอตัราวา่งงาน 

  

114 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำ�นิย�มของก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ 

ผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น

ก�รนำ�ข้อมูลที่ค�ดก�รณ์ในอน�คต 
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การตั้งส ารองเพ่ิมเติม (Management Overlay) 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ดว้ยโมเดล อย่างไรก็ตาม 
การตั้ งส ารองเพิ่มเติม (Management Overlay) จะถูกน ามาใช้พิจารณาเป็นรายการปรับปรุงภายหลงั
โมเดลเม่ือสมมติฐานหรือขอ้มูลท่ีน ามาใช้ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่สามารถ
บ่งช้ีสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบนัของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีรายงานได ้
4.2.1  คุณภาพของเครดิต 

คุณภาพเครดิตได้ถูกจัดประเภทจากระดับความเส่ียงต ่าจนถึงระดับผิดช าระหน้ี ซ่ึงคุณภาพ
เครดิตน้ีสามารถสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีโดยตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกับ
คุณภาพของเครดิตของเงินลงทุนและเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (ไม่รวมถึงหลักประกันและ 
การปรับเครดิตให้ดีขึ้นดา้นอ่ืน ๆ) ระดบัความเส่ียงของธนาคารและบริษทัย่อยขึ้นอยู่กบัฐานะ
ทางการเงินล่าสุด พฤติกรรม และปัจจยัเชิงคุณภาพต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 

  2564 
ระดับความเส่ียง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน       
ตัดจ าหน่าย       

ความเส่ียงต ่า  34,186  2,657  -  36,843 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 34,186  2,657  -  36,843 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (30)  (1)  -  (31) 
มูลค่าตามบัญชี 34,156  2,656  -  36,812 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
      ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

      

ความเส่ียงต ่า  38,262  -  -  38,262 
มูลค่าตามบัญชี 38,262  -  -  38,262 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3)  -  -  (3) 

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ       
ความเส่ียงต ่า  69,735  -  -  69,735 
ความเส่ียงปานกลาง  77,010  34  -  77,044 
ตวามเส่ียงค่อนขา้งสูง/สูง  8,449  9,707  -  18,156 
ผิดนดัช าระหน้ี  -  -  954  954 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 155,194  9,741  954  165,889 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,074)  (2,835)  (236)  (7,145) 
มูลค่าตามบัญชี 151,120  6,906  718  158,744 

  

115ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม 

ระดับความเสี่ยง

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

มูลค่าตามบัญชี

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

 ตัดจำาหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

      ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ก�รตั้งสำ�รองเพิ่มเติม (Management Overlay) 

4.2.1  คุณภาพของเครดิต 
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หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 

  2563 
ระดับความเส่ียง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 
      

ความเส่ียงต ่า  35,375  -  -  35,375 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 35,375  -  -  35,375 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     (29)  -  -      (29) 
มูลค่าตามบัญชี 35,346  -  -  35,346 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
      ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

      

ความเส่ียงต ่า  38,321  -  -  38,321 
มูลค่าตามบัญชี 38,321  -  -  38,321 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5)  -  -  (5) 

       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ       
ความเส่ียงต ่า  70,757  -  -  70,757 
ความเส่ียงปานกลาง  78,352  72  -  78,424 
ตวามเส่ียงค่อนขา้งสูง/สูง  6,670  8,184  -  14,854 
ผิดนดัช าระหน้ี  -  -  1,518  1,518 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 155,779  8,256  1,518  165,553 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3,558)  (2,669)  (237)  (6,464) 
มูลค่าตามบัญชี 152,221  5,587  1,281  159,089 

 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2564 
ระดับความเส่ียง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน       
ตัดจ าหน่าย       

ความเส่ียงต ่า 34,186  2,657  -  36,843 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 34,186  2,657  -  36,843 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (30)  (1)  -  (31) 
มูลค่าตามบัญชี 34,156  2,656  -  36,812 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
      

ความเส่ียงต ่า   38,262  -  -  38,262 
มูลค่าตามบัญชี 38,262  -  -  38,262 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3)  -  -  (3) 

116 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

 ตัดจำาหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

 ตัดจำาหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

      ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

      ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2564 
ระดับความเส่ียง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ       
ความเส่ียงต ่า  29,584  -  -  29,584 
ความเส่ียงปานกลาง  67,909  34  -  67,943 
ตวามเส่ียงค่อนขา้งสูง/สูง  8,449  4,907  -  13,356 
ผิดนดัช าระหน้ี  -  -  274  274 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 105,942  4,941  274  111,157 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,897)  (800)  (5)  (3,702) 
มูลค่าตามบัญชี 103,045  4,141  269  107,455 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2563 
ระดับความเส่ียง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย       
ความเส่ียงต ่า 35,375  -  -  35,375 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 35,375  -  -  35,375 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (29)  -  -  (29) 
มูลค่าตามบัญชี 35,346  -  -  35,346 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
      

ความเส่ียงต ่า   38,321  -  -  38,321 
มูลค่าตามบัญชี 38,321  -  -  38,321 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5)  -  -  (5) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ        
ความเส่ียงต ่า  30,445  -  -  30,445 
ความเส่ียงปานกลาง  73,521  72  -  73,593 
ตวามเส่ียงค่อนขา้งสูง/สูง  6,670  3,367  -  10,037 
ผิดนดัช าระหน้ี  -  -  825  825 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 110,636  3,439  825  114,900 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,317)  (661)  (6)  (2,984) 
มูลค่าตามบัญชี 108,319  2,778  819  111,916 

  

117ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วย

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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4.2.2 หลกัประกนัและส่วนปรับปรุงดา้นเครดิตอ่ืน 
นอกจากการพิจารณาคุณภาพเครดิตของคู่สัญญาผ่านการจดัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตแล้ว 
ธนาคารและบริษทัย่อยยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการปรับลดความเส่ียงดา้น
เครดิตเพื่อลดความเสียหายด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นกับธนาคารและบริษทัย่อย ประเภทของ
หลักประกันท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมี ประกอบไปด้วย หลักประกันทางการเงินและ
หลกัประกนัท่ีมิใช่หลกัประกนัทางการเงิน ซ่ึงมูลค่าเป็นไปตามคุณภาพและสภาพคล่อง โดย
การประเมินมูลค่า ของหลกัประกนัจะอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบเพื่อให้มัน่ใจว่ามูลค่าท่ี
ไดรั้บการประเมินเป็นปัจจุบนั 

การประเมินความเหมาะสมของหลกัประกนัส าหรับธุรกรรมสินเช่ือ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตดัสินใจดา้นสินเช่ือท่ีด าเนินการตามหลกัความรอบคอบและความระมดัระวงั ซ่ึงรวมถึงการ
ปรับลดมูลค่าหลกัประกนั นอกจากน้ี ธนาคารและบริษทัย่อยไดมุ่้งเน้นการหลีกเล่ียงลกัษณะ
ความเส่ียงใน “ทางท่ีผิด” โดยท่ีความเส่ียงของคู่สัญญานั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความ
เส่ียงของการดอ้ยค่ามูลค่าหลกัประกนั  

ส าหรับการค ้าประกันนั้น กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตของ 
ผูค้  ้าประกนัตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการประเมินเครดิตของลูกหน้ี ทั้งน้ีธนาคารใชส้ัดส่วน
ของเงินใหกู้ต้่อมูลค่าหลกัประกนัในกระบวนการดา้นเครดิตดว้ย 

การใชส้ัดส่วนของเงินใหกู้ต้่อมูลค่าหลกัประกนั (LTV) ในกระบวนการสินเช่ือรวมถึง  

- กระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือ  
- ระดับความเส่ียงเครดิตท่ีต่างกัน จะใช้สัดส่วนของเงินให้กู้ต่อ มูลค่าหลักประกันใน

กระบวนการดา้นเครดิตท่ีต่างกนั  

วิธีการประเมินราคาหลกัประกนั 

สินทรัพย์ท่ีน ามาใช้ส าหรับการค านวณการกันส ารองและการค านวณ LTV ตามกฎเกณฑ์  
ตอ้งผา่นกระบวนการประเมิน โดยการประเมินราคาจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยท่ีก าหนด  
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของฝ่ายประเมินราคาทรัพยสิ์น  

  

118 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2.2  หลักประกันและส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น
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ตวัอยา่งของวิธีการประเมินราคาหลกัประกนั มีดงัน้ี 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์ให้ใชว้ิธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Direct sales comparison approach) หรือวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 

- อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั ให้ใชว้ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison 
approach) หรือวิธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach) 

- อสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ ให้ใชว้ิธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Direct sales comparison approach) หรือวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 

- เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ใหใ้ชว้ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison approach) 
หรือวิธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach)  

- หลกัเกณฑ์ในการประเมินหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาดทั้งหลกัทรัพยป์ระเภททุน
และหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินราคาและก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงประเภทหลักของหลักประกันของแต่ละสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต หมายเหตุ งบการเงินรวม ประเภทของหลักประกันหลัก 
  2564 2563  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.3 64,285 31,719 ตราสารหน้ี 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 8.4 404 1,348 เงินสด 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8.5 75,105 73,696 ไม่ม ี
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 8.7    

- เงินให้สินเช่ือแก่กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  104,337 107,159 
 

ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์และหนงัสือ 
   ค ้าประกนัจากธนาคารอ่ืน 

- เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีรายยอ่ย     
      เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  13 16 สินทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั 
- สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  56,571 53,736 รถยนต ์
- อ่ืน ๆ  4,497 4,349 ไม่ม ี

  

119ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม 
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หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะธนาคาร ประเภทของหลักประกันหลัก 
  2564 2563  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.3 63,835 31,477 ตราสารหน้ี 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 8.4 404 1,348 เงินสด 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8.5 75,105 73,696 ไม่ม ี
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 8.7    

- เงินให้สินเช่ือแก่กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  106,120 110,185 
 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และหนงัสือ 
   ค ้าประกนัจากธนาคารอ่ืน 

- เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีรายยอ่ย     
      เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  13 16 สินทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั 
- อ่ืน ๆ  4,497 4,349 ไม่ม ี

4.2.3 การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
ธนาคารและบริษทัย่อยมีการติดตามการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นรายอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านเครดิตจากเงินให้สินเช่ือ (รวมเงินให้สินเช่ือ 
แก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”  
(ดา้นสินทรัพย)์) ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ และการค ้าประกนัทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 เงินให้สินเช่ือ  ภาระผูกพนั 
วงเงินสินเช่ือ 

 การค า้ประกัน 
ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      
มูลค่าตามบญัชี 223,918  -  - 
จ านวนเงินท่ีผกูมดั/ค ้าประกนั -  313,211  30,180 
      
การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม      
สถาบนัการเงิน 58,501  260,804  11,519 
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,751  56  - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 52,747  34,910  1,068 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 13,065  2,841  751 
การสาธารณูปโภคและบริการ  44,272  12,426  15,960 
สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13  -  882 
สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 53,186  -  - 
อื่น ๆ 383  2,174  - 
รวม 223,918  313,211  30,180 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 เงินให้สินเช่ือ  ภาระผูกพนั 
วงเงินสินเช่ือ 

 การค า้ประกัน 
ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
มูลค่าตามบญัชี 193,576  -  - 
จ านวนเงินท่ีผกูมดั/ค ้าประกนั -  325,584  27,365 
      
การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม      
สถาบนัการเงิน 28,316  272,594  4,946 
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,585  2  - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 57,862  20,000  1,480 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,735  3,533  231 
การสาธารณูปโภคและบริการ  40,018  3,087  19,839 
สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 16  -  869 
สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 50,683  -  - 
อื่น ๆ 361  26,368  - 
รวม 193,576  325,584  27,365 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 เงินให้สินเช่ือ  ภาระผูกพนั 
วงเงินสินเช่ือ 

 การค า้ประกัน 
ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      
มูลค่าตามบญัชี 169,130  -  - 
จ านวนเงินท่ีผกูมดั/ค ้าประกนั -  344,163  30,180 
      
การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม      
สถาบนัการเงิน 58,501  260,804  11,519 
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,751  56  - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 54,530  65,862  1,068 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 13,065  2,841  751 
การสาธารณูปโภคและบริการ  40,887  12,426  15,960 
สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13  -  882 
อื่น ๆ 383  2,174  - 
รวม 169,130  344,163  30,180 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 เงินให้สินเช่ือ  ภาระผูกพนั 
วงเงินสินเช่ือ 

 การค า้ประกัน 
ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
มูลค่าตามบญัชี 142,866  -  - 
จ านวนเงินท่ีผกูมดั/ค ้าประกนั -  354,978  27,365 
      
การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม      
สถาบนัการเงิน 28,316  272,594  4,946 
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,585  2  - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 60,888  49,394  1,480 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,735  3,533  231 
การสาธารณูปโภคและบริการ  36,965  3,087  19,839 
สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 16  -  869 
อื่น ๆ 361  26,368  - 
รวม 142,866  354,978  27,365 

4.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง   
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีธนาคารและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั
ไดเ้ม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยท์างการเงินเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงิน
ไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายดา้นการเงินได ้

ธนาคารและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริหาร
สภาพคล่องท่ีเหมาะสม สามารถรองรับการจ่ายคืนหน้ีสินและภาระผูกพนัท่ีถึงก าหนดช าระไดเ้พียงพอ
ในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินเพื่อการจดัการสภาพคล่องส าหรับในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีการบริหารสภาพ
คล่องท่ีเหมาะสมระหวา่งตน้ทุนและผลตอบแทน โดยนโยบายการบริหารสภาพคล่องไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Group Risk Supervision and 
Internal Control Committee) คณะบริหารของธนาคาร และคณะกรรมการธนาคาร ตามล าดบั  

ในการบริหารสภาพคล่อง สาย Global Markets จะเป็นผูร้วบรวมประมาณการความตอ้งการของการใช้
เงิน และพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์และ
แผนธุรกิจของธนาคาร ส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ธนาคารมีการก าหนดเพดานความเส่ียง
ระดบัสินทรัพยส์ภาพคล่อง การควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การรายงานส่วนต่างสภาพคล่องและ
ผลของการบริหารสภาพคล่องให้กบัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) ทราบเป็น
รายเดือน ส่วนสายบริหารและควบคุมความเส่ียงจะมีหนา้ท่ีในการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีไดมี้การอนุมติัไว ้พร้อมทั้งรายงานความเส่ียงดา้นสภาพคล่องให้คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง
และควบคุมภายในทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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นอกจากน้ี ธนาคารไดมี้การจดัท าตวับ่งช้ีระดบัการเตือนภยั (Early Warning System Indicator) เพื่อใชใ้น
การติดตามระดบัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทั้งรายวนั และรายเดือน และมีการก าหนดระดบัเตือนภยั 
(Trigger Points) เพื่อใหมี้การเตรียมตวัล่วงหนา้หากมีตวัแปรดา้นความเส่ียงเพิ่มขึ้น และใชใ้นการบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงพอร์ตโฟลิโอจะแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกวัน 
และน าเสนอเขา้การประชุม ALCO เป็นประจ าทุกเดือน ธนาคารมีการจดัท าแผนฉุกเฉินสภาพคล่องไว้
เพื่อรองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน  

คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดกลยทุธ์เก่ียวกบัการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการบริหารสภาพคล่องประจ าวนั 
2. ดูแลใหมี้การบริหารสภาพคล่องอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการในการ

ควบคุม และจ ากดัความเส่ียงสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม 
3. ดูแลให้ธนาคารมีระบบขอ้มูลท่ีเพียงพอในการวดัผล ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
4. พิจารณาวงเงินความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและเสนอคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เพื่อพิจารณา

อนุมติั 
5. ทบทวนสมมุติฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

โครงสร้างการบริหารสภาพคล่องของธนาคารและบริษทัย่อยเป็นแบบกระจายอ านาจ โดยบริษทั ลีสซ่ิง
ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีอ านาจในการบริหารสภาพคล่องของตนเองอย่างเป็นอิสระ 
แหล่งเงินทุนหลกัของบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั มาจากการออกหุ้นกูแ้ละมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน ซ่ึงธนาคารจะให้การสนับสนุนดา้นสภาพคล่อง โดยจะพิจารณาวงเงินตามอ านาจด าเนินการท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ีธนาคารและบริษทัย่อยมีการควบคุม และติดตาม
ดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษทัย่อยเป็นประจ า และมีการรายงานส่วนต่างสภาพคล่องของ
บริษทัยอ่ยใหก้บัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินพิจารณาทุกเดือน  

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร คือการปล่อยกู้ให้กับลูกคา้นิติบุคคล และการลงทุน 
ในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงในระดบัต ่าและยอมรับไดโ้ดยจะมีการก าหนดวงเงินเพื่อให้มีการกระจาย
ตัวอย่างเหมาะสม เช่น การก าหนดวงเงินแต่ละภาคอุตสาหกรรม การก าหนดวงเงินสินเช่ือต่อราย  
เป็นตน้ ส าหรับแหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารและบริษทัย่อยส่วนใหญ่มาจากการรับฝากจากประชาชน
และเงินกู้ยืม ธนาคารมีการก าหนดแนวทางเพื่อลดการกระจุกตวัของการรับฝากเงิน เช่น เพดานสูงสุด 
ในการรับฝากต่อรายลูกคา้ เพดานส าหรับการรับฝากเงินต่อรายนิติบุคคล และต่อรายรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ 
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ธนาคารและบริษทัย่อยมีรายงานขอ้มูลดา้นสภาพคล่องและการก าหนดเพดานในการบริหารสภาพคล่อง
ดงัน้ี 
1. รายงาน Early Warning Indicator พร้อมทั้ง Trigger Points เพื่อใชใ้นการติดตามระดบัความเส่ียงดา้น

สภาพคล่องทั้งรายวนัและรายเดือน เช่น จ านวนเงินท่ีมีการถอนเงินในช่วง 3 วนัท่ีผา่นมา อตัราส่วน
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ตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.2/2561 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ก าหนดให้
ธนาคารเปิดเผยขอ้มูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) ไวใ้น website ของธนาคาร โดยธนาคารจะ
เปิดเผยขอ้มูล LCR ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี www.icbcthai.com ภายใตห้ัวขอ้ รายงานทางการเงิน/
การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ ์Basel III Pillar III ซ่ึงจะเปิดเผยภายในเดือนเมษายน 2565 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนัยส าคญั วิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ าแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
   ครบก าหนด     
 เม่ือ 

ทวงถาม 
 ภายใน 

3 เดือน 
 มากกว่า 

3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี 

ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
ก าหนด 
ระยะเวลา 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  340  340 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,785  51,740  688  4,516  1,556  -  64,285 
เงินลงทุน -  18,275  26,108  24,623  6,099  496  75,601 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  7  27,442  28,333  88,799  19,434  1,403  165,418 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 5,792  97,457  55,129  117,938  27,089  2,239  305,644 
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรับฝาก  39,700  62,936  54,223  2,069  -  -  158,928 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  641  32,102  12,135  8,756  -  -  53,634 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 228  -  -  -  -  -  228 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  6,294  12,726  24,634  4,990  -  48,644 
รวมหนี้สินทางการเงิน 40,569  101,332  79,084  35,459  4,990  -  261,434 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
   ครบก าหนด     
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ทวงถาม  
ภายใน 
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ถึง 5 ปี  
มากกว่า 

5 ปี  

ไม่ม ี
ก าหนด 
ระยะเวลา  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  442  442 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,403  21,800  2,169  4,347  -  -  31,719 
เงินลงทุน -  9,059  34,429  27,427  2,781  286  73,982 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  1,416  27,563  30,392  81,350  22,448  2,091  165,260 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,819  58,422  66,990  113,124  25,229  2,819  271,403 
              
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรับฝาก  30,548  62,186  52,858  1,454  -  -  147,046 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  612  3,253  16,330  18,758  -  -  38,953 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 165  -  -  -  -  -  165 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  13,773  23,790  6,988  -  44,551 
รวมหนี้สินทางการเงิน 31,325  65,439  82,961  44,002  6,988  -  230,715 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมหนี้สินทางการเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
   ครบก าหนด     
 เม่ือ 

ทวงถาม 
 ภายใน 

3 เดือน 
 มากกว่า 

3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี 

ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
ก าหนด 
ระยะเวลา 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  339  339 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,335  51,740  688  4,516  1,556  -  63,835 
เงินลงทุน -  18,275  26,108  24,623  6,099  496  75,601 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  55  24,076  18,811  51,711  15,253  724  110,630 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 5,390  94,091  45,607  80,850  22,908  1,559  250,405 
              
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรับฝาก  39,703  62,936  54,223  2,069  -  -  158,931 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 641  31,852  12,135  8,756  -  -  53,384 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 228  -  -  -  -  -  228 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  -  -  4,990  -  4,990 
รวมหนี้สินทางการเงิน 40,572  94,788  66,358  10,825  4,990  -  217,533 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
   ครบก าหนด     
 เม่ือ 

ทวงถาม 
 ภายใน 

3 เดือน 
 มากกว่า 

3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี 

ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
ก าหนด 
ระยะเวลา 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  441  441 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,161  21,800  2,169  4,347  -  -  31,477 
เงินลงทุน -  9,059  34,429  27,427  2,781  286  73,982 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  1,615  25,021  22,080  48,622  15,814  1,398  114,550 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,776  55,880  58,678  80,396  18,595  2,125  220,450 
              
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรับฝาก  30,555  62,186  52,858  1,454  -  -  147,053 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 612  1,753  16,330  18,758  -  -  37,453 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 165  -  -  -  -  -  165 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  -  -  4,989  -  4,989 
รวมหนี้สินทางการเงิน 31,332  63,939  69,188  20,212  4,989  -  189,660 

 
  

126 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมหนี้สินทางการเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
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4.4 ความเส่ียงดา้นตลาด  
ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย และราคาตราสารทุน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินของธนาคาร 
รวมทั้งภาระผกูพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) 

ธนาคารและบริษทัย่อยได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านตลาดในด้านต่าง  ๆ เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานและแนวทางส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด โดยมีคณะกรรมการย่อยท าหน้าท่ีช่วย
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงดูแลและควบคุมภายในให้การบริหารความ
เส่ียงด้านตลาดของธนาคารเป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องและระดับความเส่ียง  
ท่ียอมรับได้ของธนาคารท่ีได้ก าหนดไว ้ธนาคารและบริษทัย่อยแบ่งการบริหารความเส่ียงด้านตลาด
ออกเป็น 2 ส่วน คือบญัชีเพื่อคา้ (Trading Book) และบญัชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคาร
และบริษทัย่อยไดมี้การจดัท านโยบายเพื่อก าหนดค านิยามของบญัชีดงักล่าว หลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกรรม และวิธีปฎิบติัส าหรับแต่ละบญัชี 

ความเส่ียงด้านตลาดของบัญชีเพ่ือค้า 
ความเส่ียงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อคา้ ประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเกิดจากฐานะของเคร่ืองมือ  
ทางการเงิน และอนุพนัธ์ท่ีถือครองไวโ้ดยมีเจตนาเพื่อการคา้หรือเพื่อป้องกนัความเส่ียงของฐานะอ่ืน ๆ  
ในบญัชีเพื่อคา้ ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดส าหรับบญัชีเพื่อ
คา้ เพื่อควบคุมให้การบริหารความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  
รวมถึงมีการก าหนดเพดานความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียงในบญัชีดงักล่าวให้อยู่ภายในระดบัความเส่ียง 
ท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยยอมรับได ้

ความเส่ียงด้านตลาดของบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ความเส่ียงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อการธนาคารประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นตลาดของรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน และภาระผูกพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของบญัชีเพื่อการธนาคาร  

ธนาคารและบริษทัย่อยไดจ้ดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดส าหรับบญัชีเพื่อการธนาคาร  
เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งมีการก าหนดเพดาน
ความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของฐานะในบญัชีดงักล่าวและอยูภ่ายในระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับไดข้องธนาคารและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี ธนาคารและบริษทัย่อยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงรวมทั้งมีการประเมินผลกระทบอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เหมาะกับการ
เปล่ียนแปลงของภาวะตลาด 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

คว�มเสี่ยงด้�นตล�ดของบัญชีเพื่อค้�

คว�มเสี่ยงด้�นตล�ดของบัญชีเพื่อก�รธน�ค�ร 
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4.4.1 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย   
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดในอนาคต รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีความ
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate sensitive) ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสด และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

ธนาคารและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับโครงสร้าง
และสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั
ใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนัยส าคญั 
วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญาหรือการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียแลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
   เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้/ครบก าหนด       
 เม่ือ 

ทวงถาม 
 ภายใน 

3 เดือน 
 มากกว่า 

3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
อัตรา 
ดอกเบีย้ 

 สินทรัพย์ 
ด้อยคุณ 
ภาพ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  340  -  340 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  245  56,763  181  -  1,556  5,540  -  64,285 
เงินลงทุน  -  18,509  25,874  24,623  6,099  496  -  75,601 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  464  87,578  19,144  52,306  4,987  -  939  165,418 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 709  162,850  45,199  76,929  12,642  6,376  939  305,644 

                
หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  39,183  62,936  54,223  2,069  -  517  -  158,928 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 343  39,512  12,659  114  -  1,006  -  53,634 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  -  228  -  228 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  6,294  12,726  24,634  4,990  -  -  48,644 
รวมหนี้สินทางการเงิน 39,526  108,742  79,608  26,817  4,990  1,751  -  261,434 

 
  

128 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.4.1  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมหนี้สินทางการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
   เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้/ครบก าหนด       

 

เม่ือ 
ทวงถาม 

 ภายใน 
3 เดือน 

 มากกว่า 
3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
อัตรา 
ดอกเบีย้ 

 สินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  442  -  442 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  78  27,179  1,137  -  -  3,325  -  31,719 
เงินลงทุน  -  10,890  32,908  27,117  2,781  286  -  73,982 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  1,998  90,381  20,381  44,935  6,056  -  1,509  165,260 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,076  128,450  54,426  72,052  8,837  4,053  1,509  271,403 
                
หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  29,959  62,186  52,858  1,454  -  589  -  147,046 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 259  23,201  7,168  7,972  -  353  -  38,953 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  -  165  -  165 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  13,773  23,790  6,988  -  -  44,551 
รวมหนี้สินทางการเงิน 30,218  85,387  73,799  33,216  6,988  1,107  -  230,715 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
   เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้/ครบก าหนด       

 

เม่ือ 
ทวงถาม 

 ภายใน 
3 เดือน 

 มากกว่า 
3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
อัตรา 
ดอกเบีย้ 

 สินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  339  -  339 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2  56,763  181  -  1,556  5,333  -  63,835 
เงินลงทุน  -  18,509  25,874  24,623  6,099  496  -  75,601 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  512  84,377  9,562  15,150  769  -  260  110,630 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 514  159,649  35,617  39,773  8,424  6,168  260  250,405 
                
หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  39,186  62,936  54,223  2,069  -  517  -  158,931 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 343  39,262  12,659  114  -  1,006  -  53,384 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  -  228  -  228 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  -  -  4,990  -  -  4,990 
รวมหนี้สินทางการเงิน 39,529  102,198  66,882  2,183  4,990  1,751  -  217,533 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมหนี้สินทางการเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
   เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้/ครบก าหนด       

 

เม่ือ 
ทวงถาม 

 ภายใน 
3 เดือน 

 มากกว่า 
3 เดือน 
ถึง 1 ปี 

 มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

 มากกว่า 
5 ปี 

 ไม่ม ี
อัตรา 
ดอกเบีย้ 

 สินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  441  -  441 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2  27,179  1,137  -  -  3,159  -  31,477 
เงินลงทุน  -  10,890  32,908  27,117  2,781  286  -  73,982 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  2,197  87,353  11,618  11,041  1,525  -  816  114,550 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,199  125,422  45,663  38,158  4,306  3,886  816  220,450 
                
หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  29,966  62,186  52,858  1,454  -  589  -  147,053 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 259  21,701  7,168  7,972  -  353  -  37,453 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  -  165  -  165 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  -  -  4,989  -  -  4,989 
รวมหนี้สินทางการเงิน 30,225  83,887  60,026  9,426  4,989  1,107  -  189,660 

ยอดถวัเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนัยส าคญัท่ีก่อให้เกิดรายได้
และค่าใชจ่้าย ค านวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหวา่งปี และอตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ     
 ถัวเฉลี่ย (1)  ดอกเบีย้  อัตราเฉลี่ย  ถัวเฉลี่ย (1)  ดอกเบีย้  อัตราเฉลี่ย 
 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 52,703  457  0.87  36,645  500  1.36 
เงินลงทุน  73,913  1,798  2.43  76,886  1,936  2.52 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 172,946  3,764  2.18  169,842  4,238  2.50 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 159,731  1,107(2)  0.69  149,256  1,768(2)  1.18 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,761  288  0.64  49,856  795  1.59 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 46,699  928(3)  1.99  38,893  862(3)  2.22 

(1) ค านวณโดยใชย้อดถวัเฉลี่ย ณ วนัส้ินเดือน 
(2) ไม่รวมเงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 
(3) รวมค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินรวม
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ     
 ถัวเฉลี่ย (1)  ดอกเบีย้  อัตราเฉลี่ย  ถัวเฉลี่ย (1)  ดอกเบีย้  อัตราเฉลี่ย 
 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 48,450  456  0.94  36,435  500  1.37 
เงินลงทุน  73,913  1,798  2.43  76,886  1,936  2.52 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 113,566  3,696  3.25  118,435  4,271  3.61 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 159,741  1,108(2)  0.69  149,251  1,768(2)  1.18 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,980  281  0.64  48,225  771  1.60 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 4,989  175(3)  3.54  4,988  175(3)  3.52 
(1) ค านวณโดยใชย้อดถวัเฉลี่ย ณ วนัส้ินเดือน 
(2) ไม่รวมเงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 
(3) รวมค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้

4.4.2  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
ความเส่ียงด้านตลาดของบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ธนาคารและบริษัทย่อยใช้รายงานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
(Repricing Gap Report) ในการวดัและบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร ซ่ึงมีการก าหนดเพดานความเส่ียงใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดบัท่ียอมรับได ้

นอกจากน้ีธนาคารและบริษทัย่อยได้จัดท าการทดสอบภาวะวิกฤตบนบญัชีเพื่อการธนาคาร 
โดยอา้งอิงเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงแต่มีโอกาสเกิดขึ้นและแยกแต่ละสกุลเงินเป็นรายไตรมาส
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื่อพิจารณาและทบทวน
กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง และแผนรองรับ 

ณ ปัจจุบนัธนาคารและบริษทัย่อยยงัไม่มีการปรับพฤติกรรมของทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
เช่น การปรับพฤติกรรมส าหรับการช าระคืนหน้ีก่อนก าหนด หรือเงินฝากท่ีไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

นอกจากน้ีธนาคารและบริษทัย่อยมีการรายงานความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพื่อการ
ธนาคารแยกสกุลเงินเป็นรายเดือน โดยจะรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน (ALCO) และมีการจัดท ารายงานความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียเป็นรายสกุลเงินเพื่อ
รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส  
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ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียต่อรายได้สุทธิ (Earnings) ของงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  2564  2563 

สกุลเงิน  เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
  100 bps  100 bps  100 bps  100 bps 
เงินบาท  297  (297)  216  (216) 
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  (91)  91  (25)  25 
เงินหยวน  (12)  12  (5)  5 
เงินยโูร  25  (25)  47  (47) 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
   ของอัตราดอกเบีย้ 

 
219  

 
(219) 

 
233  (233) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2564  2563 

สกุลเงิน  เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
  100 bps  100 bps  100 bps  100 bps 
เงินบาท  328  (328)  233  (233) 
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  (95)  95  (36)  36 
เงินหยวน  (12)  12  (5)  5 
เงินยโูร  25  (25)  42  (42) 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
   ของอัตราดอกเบีย้ 

  
246  

 
(246) 

 
234  (234) 

4.4.3  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Foreign exchange risk) 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะไดรั้บ
ผลกระทบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ธนาคารและบริษทัย่อยมีฐานะสุทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัโดยจ าแนกเป็นสกุลเงิน
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สกุลเงิน

สกุลเงิน

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ย

ของอัตราดอกเบี้ย

4.4.3   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange risk) 
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หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร (1)  สกุลอ่ืน ๆ (1)  ดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร (1)  สกุลอ่ืน ๆ (1) 
ฐานะทนัที 496  (338)  (72)  1,086  (365)  (75) 
ฐานะล่วงหนา้ (492)  339  75  (1,091)  365  77 
ฐานะสุทธ ิ 4  1  3  (5)  -  2 

(1)  ส าหรับสกุลยโูรและสกุลอ่ืนๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร (1)  สกุลอ่ืน ๆ (1)  ดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร (1)  สกุลอ่ืน ๆ (1) 
ฐานะทนัที 493  (338)  (72)  1,097  (365)  (75) 
ฐานะล่วงหนา้ (492)  339  75  (1,091)  365  77 
ฐานะสุทธ ิ 1  1  3  6  -  2 

(1)  ส าหรับสกุลยโูรและสกุลอ่ืนๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 

4.4.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk) 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน ท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด โดยมีการก าหนดระดบั
เพดานความเส่ียง (Limit) ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีธนาคารและ
บริษทัยอ่ยรับได ้โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงาน
ท่ีท าธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) ท าหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียง 
และรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริหารความเส่ียง
ไดท้นัท่วงที 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 
125 ล้านบาท โดยมีราคาตลาด (Mark to market) จ านวน 489 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 138  ลา้นบาท โดยมีราคาตลาด 
(Mark to market) จ านวน 278 ลา้นบาท  
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ฐานะสุทธิ

ฐานะสุทธิ

4.4.4   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk) 



ร่าง 
- 57 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

5. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 แต่ไม่รวมถึงการแสดงมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพย์อนุพันธ์          
-  อตัราแลกเปลี่ยน 164  -  164  -  164 
-  อตัราดอกเบ้ีย  200  -  200  -  200 
-  อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 40  -  40  -  40 
 404  -  404  -  404 
เงินลงทุน          
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา 

ทุนตดัจ าหน่าย 36,843 
 

- 
 

36,816 
 

- 
 

36,816 
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 38,262 
 

- 
 

38,262 
 

- 
 

38,262 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย  

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 496 
 

- 
 

489 
 

7 
 

496 
 75,601  -  75,567  7  75,574 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้(1) 108,847  -  19,573  89,200  108,773 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 184,852  -  95,544  89,207  184,751 
          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินรับฝาก 158,928  -  158,933  -  158,933 
หนี้สินอนุพันธ์          
- อตัราแลกเปลี่ยน 165  -  165  -  165 
- อตัราดอกเบ้ีย 453  -  453  -  453 
- อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 134  -  134  -  134 
 752  -  752  -  752 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 48,644  -  49,106  -  49,106 
รวมหนี้สินทางการเงิน 208,324  -  208,791  -  208,791 

 
(1) จ านวนเงินท่ีระบุไม่รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าของบริษทัยอ่ย 
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2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม

สินทรัพย์อนุพันธ์ 

หนี้สินอนุพันธ์

เงินลงทุน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวมหนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพย์อนุพันธ์          
-  อตัราแลกเปลี่ยน 464  -  464  -  464 
-  อตัราดอกเบ้ีย  1  -  1  -  1 
-  อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 883  -  883  -  883 
 1,348  -  1,348  -  1,348 
เงินลงทุน          
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา 

ทุนตดัจ าหน่าย 35,375 
 

- 
 

35,327 
 

- 
 

35,327 
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 38,321 
 

- 
 

38,321 
 

- 
 

38,321 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย  

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 286 
 

- 
 

278 
 

8 
 

286 
 73,982  -  73,926  8  73,934 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้(1) 111,524  -  75,907  35,632  111,539 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 186,854  -  151,181  35,640  186,821 
          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินรับฝาก 147,046  -  147,058  -  147,058 
หนี้สินอนุพันธ์          
- อตัราแลกเปลี่ยน 105  -  105  -  105 
- อตัราดอกเบ้ีย 913  -  913  -  913 
- อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 544  -  544  -  544 
 1,562  -  1,562  -  1,562 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 44,551  -  45,361  -  45,361 
รวมหนี้สินทางการเงิน 193,159  -  193,981  -  193,981 

 
(1) จ านวนเงินท่ีระบุไม่รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าของบริษทัยอ่ย 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม

สินทรัพย์อนุพันธ์ 

หนี้สินอนุพันธ์

เงินลงทุน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวมหนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพย์อนุพันธ์          
-  อตัราแลกเปลี่ยน 164  -  164  -  164 
-  อตัราดอกเบ้ีย  200  -  200  -  200 
-  อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 40  -  40  -  40 
 404  -  404  -  404 
เงินลงทุน          
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา 

ทุนตดัจ าหน่าย 36,843 
 

- 
 

36,816 
 

- 
 

36,816 
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 38,262 
 

- 
 

38,262 
 

- 
 

38,262 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 496 
 

- 
 

489 
 

7 
 

496 
 75,601  -  75,567  7  75,574 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้(1) 110,630  -  21,376  89,247  110,623 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 186,635  -  97,347  89,254  186,601 
          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินรับฝาก 158,931  -  158,936  -  158,936 
หนี้สินอนุพันธ์          
- อตัราแลกเปลี่ยน 165  -  165  -  165 
- อตัราดอกเบ้ีย 453  -  453  -  453 
- อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 134  -  134  -  134 
 752  -  752  -  752 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4,990  -  5,044  -  5,044 
รวมหนี้สินทางการเงิน 164,673  -  164,732  -  164,732 

(1) จ านวนเงินท่ีระบุไม่รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าของบริษทัย่อย 
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2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์อนุพันธ์ 

หนี้สินอนุพันธ์

เงินลงทุน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวมหนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพย์อนุพันธ์          
-  อตัราแลกเปลี่ยน 464  -  464  -  464 
-  อตัราดอกเบ้ีย  1  -  1  -  1 
-  อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 883  -  883  -  883 
 1,348  -  1,348  -  1,348 
เงินลงทุน          
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา 

ทุนตดัจ าหน่าย 
 

35,375 
 

- 
 

35,327 
 

- 
 

35,327 
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

38,321 
 

- 
 

38,321 
 

- 
 

38,321 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

286 
 

- 
 

278 
 

8 
 

286 
 73,982  -  73,926  8  73,934 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้(1) 114,550  -  77,313  37,321  114,634 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 189,880  -  152,587  37,329  189,916 
          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินรับฝาก 147,053  -  147,065  -  147,065 
หนี้สินอนุพันธ์          
- อตัราแลกเปลี่ยน 105  -  105  -  105 
- อตัราดอกเบ้ีย 913  -  913  -  913 
- อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 544  -  544  -  544 
 1,562  -  1,562  -  1,562 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4,989  -  5,153  -  5,153 
รวมหนี้สินทางการเงิน 153,604  -  153,780  -  153,780 

(1) จ านวนเงินท่ีระบุไม่รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าของบริษทัย่อย 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์อนุพันธ์ 

หนี้สินอนุพันธ์

เงินลงทุน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวมหนี้สินทางการเงิน 

เงินรับฝาก 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(1)
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วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหน้ีเอกชน มูลค่ายติุธรรมค านวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท าการสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน  
ท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดอา้งอิงจากเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้แพร่หลายในตลาดได้แก่วิธีราคาตลาด 
(Market Approach) หรือวิธีราคาทุน (Cost Approach) หรือวิธีรายได ้(Income Approach) ในการค านวณมูลค่า
ของกิจการรวมถึงใชข้อ้มูลทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้และข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยส าคัญ 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีใช้อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั และไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัในความเส่ียงของการให้สินเช่ือถือตามมูลค่าตามบญัชี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีระยะเวลาคงเหลือของสัญญาภายใน 1 ปี ของวนัท่ีรายงาน ประมาณโดยใชมู้ลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีใช้อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีโดยมี
ระยะเวลาคงเหลือของสัญญามากกว่า 1 ปี ประมาณโดยใช้วิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบนัคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีคิดกบัเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีให้กบัผูกู้ย้มืท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือท่ีคลา้ยกนั 

ส าหรับมูลค่ายุติธรรมในระดบั 3 ธนาคารใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างมีนัยส าคญั เป็นอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงภายใน ซ่ึงมีช่วงของการประมาณการอยู่ระหว่างร้อยละ  1.74 ถึง ร้อยละ 5.20 โดยขอ้มูลดงักล่าวมีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัและอาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 

เงินรับฝาก  
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทเม่ือทวงถามถือตามมูลค่าตามบญัชี ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝาก
ประเภทท่ีมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย รายการของตลาดเงินท่ีมีระยะเวลาคงท่ี ใบรับฝากเงินและเงินรับฝาก
ประเภทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีระยะเวลาคงเหลือของสัญญาภายใน 1 ปีจากวนัท่ีรายงานนั้น ประมาณโดย
ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณโดย
วิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบนัคิดลด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีคิดกับเงินรับฝากประเภทเดียวกันท่ีให้กับ 
ผูฝ้าก และระยะเวลาเดียวกนั 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) และตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม และ/หรือรายการ 
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่าตลาดของรายการท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีวนัครบก าหนดเหลืออยูม่ากกว่า 1 ปี ค านวณโดยใชว้ิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบนัคิดลด 
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีใช้กบัตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูถื้อตามราคา
ซ้ือขายของหุน้กูท่ี้ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนอื่น

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน (หนี้สิน) และตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

เงินรับฝ�ก 
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อนุพันธ์ 
มูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้ขอ้มูลตลาดท่ีหาได้จากแหล่งท่ี เป็นอิสระและน่าเช่ือถือท่ีราคาเหล่านั้นได้ถูก
ทดสอบความสมเหตุสมผล โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาด
หลกัทรัพยส์ะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ยและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

6.   การด ารงเงินกองทุน 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 โดยด ารงเงินกองทุน
ทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ตามหนงัสือเวียนท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 ธนาคารถูกก าหนดให้ค านวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III ทั้งน้ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 องคป์ระกอบของเงินกองทุนตามรายงานการก ากบัแบบรวมกลุ่มและแบบ
เฉพาะธนาคาร จ าแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 
 2564  2563 
เงินกองทุนช้ันที่ 1    
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    
   ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 20,081,600  20,081,600 
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,015,000  2,015,000 
   ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 13,163,782  11,084,302 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 265,582  230,504 
   รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849)  (24,849) 
   หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (945,584)  (960,454) 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 34,555,531  32,426,103 
เงินกองทุนช้ันที่ 2    
   หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000  5,000,000 
   เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,793,948  2,769,324 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 7,793,948  7,769,324 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 42,349,479  40,195,427 
รวมสินทรัพย์เส่ียงถัวเฉลี่ย 234,279,885  231,501,689 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อนุพันธ์ 

6.  การดำารงเงินกองทุน

รายงานการกำากับแบบรวมกลุ่ม

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนชั้น 2 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 

รวมสินทรัพย์เสี่ยงถัวเฉลี่ย 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 
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  รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 
  ขั้นต ่าที่ ธปท.  2564  ขั้นต ่าที่ ธปท.  2563 
  ก าหนด (1)    ก าหนด (1)   

  (ร้อยละ) 
อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน         
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย  11  18.08  11  17.36 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย  8.5  14.75  8.5  14.01 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ  
   สินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย 

 
7  14.75 

 
7  14.01 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย  -  3.33  -  3.35 

(1)  รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
เงินกองทุนช้ันที่ 1    
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    
   ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 20,081,600  20,081,600 
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,015,000  2,015,000 
   ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 9,811,534  8,762,924 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 316,297  218,572 
   หกั  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (509,030)  (377,060) 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 31,715,401  30,701,036 
เงินกองทุนช้ันที่ 2    
   หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000  5,000,000 
   เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,295,401  2,292,301 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 7,295,401  7,292,301 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 39,010,802  37,993,337 
รวมสินทรัพย์เส่ียงถัวเฉลี่ย 190,253,366  190,008,023 

 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ขั้นต ่าที่ ธปท.  2564  ขั้นต ่าที่ ธปท.  2563 
 ก าหนด (1)    ก าหนด (1)   
 (ร้อยละ) 
อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน        
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย 11  20.50  11  20.00 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย 8.5  16.67  8.5  16.16 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ        
 สินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย 7  16.67  7  16.16 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงถวัเฉลี่ย -  3.83  -  3.84 
(1)  รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2559  

140 รายงานประจ ำาปี  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานการกำากับแบบรวมกลุ่ม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

อัตราส่วนการดำารงเงินกองทุน 

อัตราส่วนการดำารงเงินกองทุน 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

เงินกองทุนชั้นที่ 2 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 

รวมสินทรัพย์เสี่ยงถัวเฉลี่ย

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
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การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศใหม่ สนส . 14/2562   
และ สนส. 15/2562  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ธนาคารได้ท าการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนและ 
ขอ้มูลความเส่ียงส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไวใ้น website ของธนาคารท่ี 
www.icbcthai.com ภายใตห้ัวขอ้รายงานทางการเงินเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูล
การด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความเส่ียงส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ภายในเดือนเมษายน 2565  

ตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ฝกก. (12) ว.1030/2562 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
ก าหนดให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราส่วนการด าเนินเงินกองทุนหลังหัก
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินและธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งมีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรายใหญ่ 

การบริหารจัดการเงินกองทุน 

การบริหารจดัการเงินกองทุนของธนาคารมีวตัถุประสงคใ์นการรักษาฐานะเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพื่อสนบัสนุน
การพฒันาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอนัดบัความ
น่าเช่ือถือทางเครดิต 

7.   ประมาณการและข้อสมมติฐาน 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อย 
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตั้งขอ้สมมติฐาน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมี
ความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

7.1 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยท่ีมีอายกุารใชง้านท่ีแน่นอนจะท าการทดสอบ
การดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายกุารใชง้านท่ีแน่นอน 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า
โดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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7.  ประมาณการและข้อสมมติฐาน

7.1  การด้อยค่า

ก�รบริห�รจัดก�รเงินกองทุน 
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7.2 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือธนาคารคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษี 
ในอนาคต และโอกาสท่ีธนาคารจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุน 
ทางภาษีสะสม 

7.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปล่ี ยนแปลงของข้อ
สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

ธนาคารและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมธนาคารและบริษทัย่อยพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนใน
ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบ
ก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.18 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

7.4 การเพิ่มขึ้นในความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญั 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.5 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นวดัมูลค่าดว้ยค่าเผื่อท่ีเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน ส าหรับสินทรัพยข์ั้นท่ี 1 หรือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ส าหรับสินทรัพยข์ั้นท่ี 2 หรือ 3 สินทรัพยท่ี์ยา้ยขึ้นมาขั้นท่ี 2 เม่ือความเส่ียง
ด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ณ วันท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก โดย TFRS 9 ไม่ได้ก าหนดว่า
สถานการณ์ไหนจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญั ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้น
เครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ธนาคารและบริษทัย่อย พิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณและประกอบกบัขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

7.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการของธนาคารและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวตัถุประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน ธนาคารและบริษทัย่อยใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยจะใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม   

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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7.2  การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา 

7.3  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7.4  การเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำาคัญ

7.5  การวัดมูลค่ายุติธรรม
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8. ข้อมูลเพิม่เติม 
8.1  ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

8.1.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2564  2563  2564  2563 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าจากการช าระหน้ี 669  727  -  - 
การตดัจ าหน่ายดอกเบ้ีย 936  850  175  177 

8.1.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  

ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่  จากกิจกรรม  อ่ืนๆ(2)  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564  จัดหาเงิน(1)    31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 44,551  4,276  (183)  48,644 
รวม 44,551  4,276  (183)  48,644 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  

ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่  จากกิจกรรม  อ่ืนๆ(2)  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563  จัดหาเงิน(1)    31 ธันวาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 37,248  6,934  369  44,551 
รวม 37,248  6,934  369  44,551 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
(2) การเปลีย่นแปลงอื่นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชีและค่าตดัจ าหน่ายสะสมของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  

ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่  จากกิจกรรม  อ่ืนๆ(2)  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564  จัดหาเงิน(1)    31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 4,988  -  2  4,990 
รวม 4,988  -  2  4,990 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  

ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่  จากกิจกรรม  อ่ืนๆ(2)  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563  จัดหาเงิน(1)    31 ธันวาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 4,987  -  1  4,988 
รวม 4,987  -  1  4,988 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
(2) การเปลีย่นแปลงอื่นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชีและค่าตดัจ าหน่ายสะสมของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.1  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

8.  ข้อมูลเพิ่มเติม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร งบการเงินรวม 

งบการเงินรวม 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รวม

รวม

รวม

รวม

8.1.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

8.1.2 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 และ 2563 มีดังน้ี
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8.1.3 ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นจริงและยงัไม่เกิดขึ้น 
ในการจดัท างบกระแสเงินสด ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นจริงถือ
ตามเกณฑ์เงินสด ส่วนก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดขึ้นนั้นถือ
ตามผลต่างจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ใน
นโยบายการบญัชี ซ่ึงถือเป็นรายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น 
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

8.2 การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก าหนดให้วัด 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด -  -  -  340  340 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  -  64,219  64,219 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 404  -  -  -  404 
เงินลงทุนสุทธิ -  38,262  496  36,812  75,570 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  -  -  158,744  158,744 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนั 
   ของอนุพนัธ์ - 

 
- 

 
- 

 
86 

 
86 

รวม 404  38,262  496  260,201  299,363 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินรับฝาก -  -  -  158,928  158,928 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  -  -  53,634  53,634 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  228  228 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 752  -  -  -  752 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  -  -  48,644  48,644 
เจา้หน้ีตามสัญญาหลกัประกนั          
   ของอนุพนัธ์ -  -  -  46  46 
รวม 752  -  -  261,480  262,232 
 
  

144 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.2  การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

8.1.3 กำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนจริงและยังไม่เกิดข้ึน 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก าหนดให้วัด 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด -  -  -  442  442 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  -  31,650  31,650 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,348  -  -  -  1,348 
เงินลงทุนสุทธิ -  38,321  286  35,346  73,953 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  -  -  159,089  159,089 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนั 
   ของอนุพนัธ์ - 

 
- 

 
- 

 
191 

 
191 

รวม 1,348  38,321  286  226,718  266,673 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินรับฝาก -  -  -  147,046  147,046 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  -  -  38,953  38,953 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  165  165 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 1,562  -  -  -  1,562 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  -  -  44,551  44,551 
เจา้หน้ีตามสัญญาหลกัประกนั          
   ของอนุพนัธ์ -  -  -  339  339 
รวม 1,562  -  -  231,054  232,616 
 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก าหนดให้วัด 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด -  -  -  339  339 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  -  63,769  63,769 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 404  -  -  -  404 
เงินลงทุนสุทธิ -  38,262  496  36,812  75,570 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
     ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
107,455 

  
107,455 

ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนั 
     ของอนุพนัธ์ - 

 
- 

 
- 

 
86 

 
86 

รวม 404  38,262  496  208,461  247,623 

145ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

รวม 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก าหนดให้วัด 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 รวม 

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินรับฝาก -  -  -  158,931  158,931 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  -  -  53,384  53,384 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  228  228 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 752  -  -  -  752 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  -  -  4,990  4,990 
เจา้หน้ีตามสัญญาหลกัประกนั          
   ของอนุพนัธ์ -  -  -  46  46 
รวม 752  -  -  217,579  218,331 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร 

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก าหนดให้วัด 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด -  -  -  441  441 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  -  31,409  31,409 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,348  -  -  -  1,348 
เงินลงทุนสุทธิ -  38,321  286  35,346  73,953 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
     ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 

 
- 

 
- 

  
111,916 

  
111,916 

ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนั 
     ของอนุพนัธ์ - 

 
- 

  
- 

 
191 

 
191 

รวม 1,348  38,321  286  179,303  219,258 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินรับฝาก -  -  -  147,053  147,053 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  -  -  37,453  37,453 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  165  165 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 1,562  -  -  -  1,562 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  -  -  4,989  4,989 
เจา้หน้ีตามสัญญาหลกัประกนั           
   ของอนุพนัธ์ -  -  -  339  339 
รวม 1,562  -  -  189,999  191,561 

  

146 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

รวม 
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8.3 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,630,169  1,812,518  2,630,169  1,812,518 
ธนาคารพาณิชย ์ 34,300,806  11,545,703  33,942,416  11,406,950 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 14,680,635  8,681,017  14,680,000  8,680,000 
สถาบนัการเงินอ่ืน 3,473,850  2,116,000  3,473,850  2,116,000 
รวม 55,085,460  24,155,238  54,726,435  24,015,468 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึง 
        ก าหนดช าระ 

 
4,399 

  
2,220 

  
4,394 

  
2,219 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (13,328)  (14,295)  (13,328)  (14,295) 
รวมในประเทศ - สุทธิ 55,076,531  24,143,163  54,717,501  24,003,392 
        
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 7,414,981  6,683,450  7,324,189  6,582,106 
เงินหยวน 1,548,378  795,682  1,548,378  795,682 
เงินยโูร 141,303  41,492  141,303  41,492 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง 29,569  12,455  29,569  12,455 
เงินสกุลอ่ืน 65,453  30,256  65,453  30,256 
รวม 9,199,684  7,563,335  9,108,892  7,461,991 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึง 
        ก าหนดช าระ 

 
38,146 

  
30,458 

  
38,146 

  
30,458 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (95,279)  (86,706)  (95,279)  (86,706) 
รวมต่างประเทศ - สุทธ ิ 9,142,551  7,507,087  9,051,759  7,405,743 
รวมในประเทศและต่างประเทศ - สุทธ ิ 64,219,082  31,650,250  63,769,260  31,409,135 

147ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร งบการเงินรวม

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

รวม 

รวม 

รวมในประเทศ - สุทธิ 

รวมต่างประเทศ - สุทธิ 

รวมในประเทศและต่างประเทศ - สุทธ ิ

8.3  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
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8.4 อนุพนัธ์ 
8.4.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ 

มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 ดงัน้ี    

  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
 มูลค่ายุติธรรม  จ านวนเงิน  มูลค่ายุติธรรม  จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์  หนี้สิน  ตามสัญญา (1)  สินทรัพย์  หนี้สิน  ตามสัญญา (1) 
อตัราแลกเปลี่ยน 163,706  164,686  27,732,085  464,260  104,507  37,637,645 
อตัราดอกเบ้ีย 32,784  14,668  3,210,419  927  40,221  4,340,426 
อตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย 39,758  134,070  6,642,546  882,754  543,988  19,817,046 
รวม 236,248  313,424  37,585,050  1,347,941  688,716  61,795,117 

(1) เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 

สัดส่วนการท าธุรกรรมของอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงิน
ตามสัญญา 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
คู่สัญญา ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 98.10  99.58 
นิติบคุคล 1.90  0.42 
รวม 100.00  100.00 

 

8.4.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 
มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 มูลค่ายุติธรรม  จ านวนเงินตาม 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์  หนีสิ้น  สัญญา (1) 
อตัราดอกเบ้ีย      
-  การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 126,386  438,649  29,578,665 
-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 40,896  -  3,341,990 
รวม 167,282  438,649  32,920,655 
(1) มูลค่าอา้งอิงตามสัญญา 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.4  อนุพันธ์

8.4.1  อนุพันธ์เพื่อค้า 

8.4.2  อนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง

รวม

รวม

รวม

ประเภทความเสี่ยง
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 มูลค่าตามบัญชี  จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์  หนีสิ้น  ตามสัญญา (1) 
อตัราดอกเบ้ีย      
-  การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม -  868,750  17,273,199 
-  การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -  4,413  3,003,710 
รวม -  873,163  20,276,909 
(1)  มูลค่าอา้งอิงตามสัญญา 

วิธีการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 
ธนาคารใชส้ัญญาอตัราแลกเปล่ียนดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยความเส่ียงท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้
ป้องกนั เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมคือเงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินใหสิ้นเช่ือ ซ่ึง
มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ท่ีเป็นผลมาจากความเส่ียงท่ีได้รับการ
ป้องกันเท่ากับ 29,789 ล้านบาทและเท่ากับ 18,167 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงส่งผลให้มีการรับรู้
ขาดทุนจากความไม่มีประสิทธิผลในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
จ านวน 0.01 ลา้นบาท และจ านวน 2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ธนาคารใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยความเส่ียงท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้ป้องกนั เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียแบบผนัแปรเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดคือ
เงินกูย้ืมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) ได้แก่ ยอดสะสมของการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของอนุพนัธ์ป้องกันความเส่ียง เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลท่ีถูกรับรู้ เป็นก าไรใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 41 ลา้นบาท และถูกรับรู้
เป็นขาดทุนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 4 ลา้นบาท  
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

ประเภทความเสี่ยง

วิธีก�รบัญชีป้องกันคว�มเสี่ยง 

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในมูลค่�ยุติธรรม 

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในกระแสเงินสด 
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การบญัชีป้องกนัความเส่ียงถูกน ามาใชเ้ม่ือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงเชิงเศรษฐกิจ
ตรงตามเกณฑ์ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงนั้น ในความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียง 
ประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงประเมินจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

• มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง 

• ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มากกวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ 

• อตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงเท่ากบัอตัราส่วน
ของปริมาณรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

ธนาคารก าหนดอตัราส่วนการป้องกันความเส่ียงให้สอดคล้องกับมูลค่าท่ีตราไวข้องเงินลงทุน  
ในตราสารหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี และจ านวนเงินตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง ธนาคารใช้อตัราส่วนการป้องกัน
ความเส่ียงเท่ากบั 1:1 

8.5 เงินลงทุนสุทธิ 
8.5.1  จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีเอกชนในประเทศ 12,169,770  9,181,171 
ตราสารหน้ีเอกชนต่างประเทศ 24,673,360  26,193,621 
 36,843,130  35,374,792 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (30,938)  (29,054) 
รวม 36,812,192  35,345,738 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 33,945,340  32,738,119 
ตราสารหน้ีเอกชนในประเทศ 2,177,005  3,588,725 
ตราสารหน้ีเอกชนต่างประเทศ 2,139,974  1,994,164 
รวม 38,262,319  38,321,008 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (3,397)  (4,720) 
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8.5  เงินลงทุนสุทธิ

8.5.1  จำาแนกตามประเภทของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

รวม

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

 เงินปันผล  มูลค่า 
ยุติธรรม 

 เงินปันผล 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 488,969  6,626  278,270  5,124 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 7,450  340  7,532  286 
รวม 496,419  6,966  285,802  5,410 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 75,570,930    73,952,548   

ธนาคารไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีไปวางเป็นประกนัในการท าสัญญาขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดใ้ชเ้งินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
จ านวนเงิน 7,583 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใชเ้งินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย จ านวนเงิน 1,317 ลา้นบาท  และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวนเงิน 545 ลา้นบาท  

8.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                 
บริษทั ลีสซ่ิง  
   ไอซีบีซี (ไทย) จ  ากดั (1) 

ธุรกิจเช่าซ้ือ เช่าการเงิน
และการซ้ือสิทธิเ รียก 
ร้องในการรับช าระหน้ี 

 
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

4,250 

  
 

4,250 

  
 

4,250 

  
 

4,250 

  
 

- 

  
 

- 
                 

บริษัทย่อยทางอ้อม                 
Sky High LI Leasing 
    Designated Activity 
    Company Limited (2) 

 
 

ธุรกิจเช่าซ้ือ 

 
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ไอซีบีซี (ไทย) ธุรกิจนายหนา้                
   อินชวัรันส์ ประกนัชีวิตและ                
   โบรกเกอร์ จ  ากดั (1) ประกนัวนิาศภยั 99.99  99.99  6  6  -  -  -  - 

          4,250  4,250  -  - 
(1)  บริษทัย่อยทีด่  าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
(2)  บริษทัย่อยทีด่  าเนินธุรกิจในประเทศไอร์แลนด์ 

  

151ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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8.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัทย่อยทางตรง

รวม

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รวม 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 
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ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (“บริษัทย่อยทางตรง”) ได้จัดตั้ งบริษัทย่อย 
ในประเทศแห่งหน่ึงในช่ือบริษทั ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด (“บริษทั”) โดยบริษทัย่อย
ทางตรงเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของบริษทัดงักล่าว เป็นผลให้บริษทัดงักล่าวกลายเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของธนาคาร บริษทัยอ่ยทางออ้มประกอบธุรกิจหลกัคือประกอบกิจการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตและ
ประกอบกิจการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดยมีทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท และเรียกช าระแลว้ทั้งจ านวน 

8.7 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
8.7.1 จ าแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเช่ือ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 464,134  582,549  464,134  582,549 
เงินให้กูย้ืม 81,188,382  86,406,928  84,530,407  89,416,214 
ตัว๋เงิน 19,012,314  21,752,449  19,060,314  23,451,449 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องในการรับช าระหน้ี 8,181,862  2,782,011  6,574,855  1,099,527 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 51,856,176  48,412,231  -  - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 4,715,202  5,323,838  -  - 
รวม เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 165,418,070  165,260,006  110,629,710  114,549,739 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 470,620  293,495  527,113  350,069 
รวม เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 165,888,690  165,553,501  111,156,823  114,899,808 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (7,144,862)  (6,464,308)  (3,701,778)  (2,983,504) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 158,743,828  159,089,193  107,455,045  111,916,304 

8.7.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
เงินบาท 138,585,332  29,339  138,614,671  139,181,388  28,880  139,210,268 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 18,730,740  4,378,248  23,108,988  12,850,492  6,280,671  19,131,163 
เงินหยวน 20,922  586,641  607,563  15  859,262  859,277 
เงินยโูร 301  3,086,547  3,086,848  37  5,090,436  5,090,473 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง -  -  -  -  968,825  968,825 
รวม (1) 157,337,295  8,080,775  165,418,070  152,031,932  13,228,074  165,260,006 

(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 
  

152 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.7  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

8.7.1  จำาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ 

8.7.2  จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

รวม(1)

รวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
เงินบาท 83,839,901  29,339  83,869,240  88,490,904  28,880  88,519,784 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 15,345,786  7,720,273  23,066,059  9,797,744  9,313,636  19,111,380 
เงินหยวน 20,922  586,641  607,563  15  859,262  859,277 
เงินยโูร 301  3,086,547  3,086,848  37  5,090,436  5,090,473 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง -  -  -  -  968,825  968,825 
รวม (1) 99,206,910  11,422,800  110,629,710  98,288,700  16,261,039  114,549,739 

(1)  ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

8.7.3  จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 
ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ (ไม่รวมเงินให้สินเช่ือแก่
ธนาคารและตลาดเงิน) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการ
กนัส ารองของสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบีย้ค้างรับ  
ชั้นท่ี 1 155,194,609  155,779,681  105,941,499  110,636,200 
ชั้นท่ี 2 (2) 9,740,564  8,255,517  4,941,368  3,438,411 
ชั้นท่ี 3 953,517  1,518,303  273,956  825,197 
รวม (1) 165,888,690  165,553,501  111,156,823  114,899,808 

(1)  ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.7.1 
(2)  รวมถึงค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 735 ลา้นบาทในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทัย่อย  ท่ีได้รับรู้ใน

งบการเงินของบริษทั ลิสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของธนาคารส าหรับผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือของ Sky High LI Leasing Designated Activity Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทั
ขนาดใหญ่รายหน่ึงในธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการท่ีเก่ียวกบัการขนส่งมีมูลค่า 3,385 ลา้นบาท 
และ 3,053  ลา้นบาท ตามล าดบั ธนาคารและบริษทัย่อยไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจดงักล่าวตาม
มาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีลูกหน้ีดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นเคร่ืองบินซ่ึงเป็น
สินทรัพยอ์า้งอิงภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 735 ลา้นบาทและจ านวน 609 ลา้นบาท ตามล าดบั และจดัชั้นลูกหน้ีไว้
ในชั้นท่ี 2 เพื่อสะทอ้นถึงฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีตามสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึง ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดงักล่าวอยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  แผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ทั้งน้ีธนาคารและ
บริษทัยอ่ยไดมี้การติดตามสถานการณ์ของลูกหน้ีดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

  

153ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.7.3   จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น 

งบการเงินรวม

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ 

 ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม(1)

รวม(1)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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8.7.4 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 52,555,576  172,365  19,091  52,747,032 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  4,702,381  102,659  44,271,559 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ (1)  48,073,941  4,814,958  680,618  53,569,517 
รวม (2) 154,768,217  9,710,489  939,364  165,418,070 
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,583,963  1,260  -  1,585,223 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 57,581,383  253,914  26,228  57,861,525 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,603,309  47,448  83,893  14,734,650 
การสาธารณูปโภคและบริการ 36,222,008  3,091,923  704,076  40,018,007 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13,854  1,485  521  15,860 
อื่น ๆ (1)  45,496,030  4,854,647  694,064  51,044,741 
รวม (2) 155,500,547  8,250,677  1,508,782  165,260,006  
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 50,996,569  3,514,390  19,091  54,530,050 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  1,317,427  102,659  40,886,605 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ 379,835  2,200  1,058  383,093 
รวม (1) 105,515,104  4,854,802  259,804  110,629,710 
(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

  

ร่าง 
- 77 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

8.7.4 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 52,555,576  172,365  19,091  52,747,032 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  4,702,381  102,659  44,271,559 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ (1)  48,073,941  4,814,958  680,618  53,569,517 
รวม (2) 154,768,217  9,710,489  939,364  165,418,070 
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,583,963  1,260  -  1,585,223 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 57,581,383  253,914  26,228  57,861,525 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,603,309  47,448  83,893  14,734,650 
การสาธารณูปโภคและบริการ 36,222,008  3,091,923  704,076  40,018,007 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13,854  1,485  521  15,860 
อื่น ๆ (1)  45,496,030  4,854,647  694,064  51,044,741 
รวม (2) 155,500,547  8,250,677  1,508,782  165,260,006  
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 50,996,569  3,514,390  19,091  54,530,050 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  1,317,427  102,659  40,886,605 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ 379,835  2,200  1,058  383,093 
รวม (1) 105,515,104  4,854,802  259,804  110,629,710 
(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 
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8.7.4 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 52,555,576  172,365  19,091  52,747,032 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  4,702,381  102,659  44,271,559 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ (1)  48,073,941  4,814,958  680,618  53,569,517 
รวม (2) 154,768,217  9,710,489  939,364  165,418,070 
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,583,963  1,260  -  1,585,223 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 57,581,383  253,914  26,228  57,861,525 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,603,309  47,448  83,893  14,734,650 
การสาธารณูปโภคและบริการ 36,222,008  3,091,923  704,076  40,018,007 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13,854  1,485  521  15,860 
อื่น ๆ (1)  45,496,030  4,854,647  694,064  51,044,741 
รวม (2) 155,500,547  8,250,677  1,508,782  165,260,006  
(1) อื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
(2) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,750,213  1,260  -  1,751,473 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 50,996,569  3,514,390  19,091  54,530,050 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,910,484  17,961  136,996  13,065,441 
การสาธารณูปโภคและบริการ 39,466,519  1,317,427  102,659  40,886,605 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 11,484  1,564  -  13,048 
อื่น ๆ 379,835  2,200  1,058  383,093 
รวม (1) 105,515,104  4,854,802  259,804  110,629,710 
(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1 

  

154 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.7.4  จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม(1)

รวม(2)

รวม(1)
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ช้ันท่ี 1  ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3   
 (สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต) 

 (สินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิต) 

 รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,583,963  1,260  -  1,585,223 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 57,574,220  3,286,879  26,228  60,887,327 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,603,309  47,448  83,893  14,734,650 
การสาธารณูปโภคและบริการ 36,222,008  39,175  704,076  36,965,259 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 13,854  1,485  521  15,860 
อื่น ๆ 359,583  878  959  361,420 
รวม (1) 110,356,937  3,377,125  815,677  114,549,739 
(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในหมายเหตุขอ้ 8.7.1  

8.7.5 เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี  
สนส.23/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 และเงินให้สินเช่ือจัดชั้นท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ
ตามหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) 703,802 

 
1,271,431 

 
255,221 

 
809,616 

ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม  
    (สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (1) 0.31 

 
0.66 

 
0.15 

 
0.57 

        เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ก่อนหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น)  939,364  1,508,782  259,804  815,677 
ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม  
   (ก่อนหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (1) 0.42 

 
0.78 

 
0.15 

 
0.57 

(1) ฐานเงินตน้ทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีเป็นเงินให้สินเช่ือ 
8.7.6 เงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย 

   อัตราดอกเบีย้  จ านวนเงินต้นคงค้าง 
ช่ือบริษัท ประเภทสินเช่ือ วันครบก าหนด 2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั วงเงินกูห้มุนเวียน เมื่อทวงถาม 1.10  1.71  48  199 
 มีระยะเวลา 2564-2565 -  1.35-1.65  -  1,500 
Sky High LI Leasing Designated    LIBOR 3 เดือน  LIBOR 3 เดือน     
   Activity Company Limited มีระยะเวลา 2581 + 1.70  + 1.70  3,342  3,033 
รวม       3,390  4,732 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
      

(735)  (625) 
สุทธิ       2,655  4,107 

  

155ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม(1)

 รวม

 สุทธิ

8.7.5  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

8.7.6  เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย 
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8.7.7 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 
ในระหว่างงวดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ ขณะท่ี เงินใหสิ้นเช่ือดงักล่าวมีจ านวนเงิน
ค่าเผื่อผลขาดทุนเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มกีารเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ใหม่ในระหว่างปี (1) 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 1  1 
ผลขาดทนุสุทธิจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ -  1 
(1) ไม่รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีภายใต้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 8.35 ไม่มีก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มลูกคา้น้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะให้ลูกหน้ีกู้
เพิ่มเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี 

8.8 ค่าเผื่อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
 (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน   
 ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านเครดิต)   
 ความเส่ียงด้านเครดิต)  ความเส่ียงด้านเครดิต)     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 101,001  -  -  101,001 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   คาดว่าจะเกิดขึ้น (6,151)  -  -  (6,151) 
ซ้ือหรือไดม้า 34,083  -  -  34,083 
ตดัรายการระหว่างปี (20,326)  -  -  (20,326) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 108,607  -  -  108,607 
เงินลงทุนในตราสารหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,774  -  -  33,774 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (2,023)  2,023  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (510)  (1,009)  -  (1,519) 
ซ้ือหรือไดม้า 11,117  -  -  11,117 
ตดัรายการระหว่างปี (9,037)  -  -  (9,037) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 33,321  1,014  -  34,335 

156 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.7.7  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม ่

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ใหม่ในระหว่างปี (1)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

8.8  ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
 (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน   
 ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านเครดิต)   
 ความเส่ียงด้านเครดิต)  ความเส่ียงด้านเครดิต)     

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,557,671  2,669,286  237,351  6,464,308 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ 117,389  (143,780)  26,391  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 126,908  323,887  511,175  961,970 
ไดม้าระหว่างปี 571,427  58,083  13,492  643,002 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (299,389)  (72,182)  (50,593)  (422,164) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (502,254)  (502,254) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,074,006  2,835,294  235,562  7,144,862 
        
ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน 
ทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 287,656  6,041  22  293,719 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (30)  (3,139)  3,169  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (86,015)  1,161  (3,169)  (88,023) 
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั 
   ทางการเงินใหม ่ 114,354  22  -  114,376 
ตดัรายการระหว่างปี (59,428)  (127)  -  (59,555) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 256,537  3,958  22  260,517 
  

157ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาคำาประกัน  

ทางการเงิน 

้ 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
 (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน   
 ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านเครดิต)   
 ความเส่ียงด้านเครดิต)  ความเส่ียงด้านเครดิต)     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 121,963  -  -  121,963 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต             

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(21,786)  
 
-  

 
-  

 
(21,786) 

ซ้ือหรือไดม้า 6,044  -  -  6,044 
ตดัรายการระหว่างปี (5,220)  -  -  (5,220) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 101,001  -  -  101,001 
เงินลงทุนในตราสารหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 38,430  1,806  -  40,236 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้น 881  (881)  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (6,045)  -  
 
-  (6,045) 

ซ้ือหรือไดม้า 6,671  -  -  6,671 
ตดัรายการระหว่างปี (6,163)  (925)  -  (7,088) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 33,774  -  -  33,774 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,031,939  2,037,337  346,496  6,415,772 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (372,249)  166,247  206,002  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (457,075)  445,637  883,571  872,133 
ไดม้าระหว่างปี 671,459  94,935  27,966  794,360 
ตดัรายการระหว่างปี (316,403)  (74,870)  (130,866)  (522,139) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (1,095,818)  (1,095,818) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,557,671  2,669,286  237,351  6,464,308 
ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน 

ทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 568,500  874  63  569,437 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ 288  (288)  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (313,331)  1,165  1  (312,165) 
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั

ทางการเงินใหม่ 45,572  4,335  -  49,907 
ตดัรายการระหว่างปี (13,373)  (45)  (42)  (13,460) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 287,656  6,041  22  293,719 
  

158 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้    

ทางการเงิน 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาคำาประกัน ้
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
 (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน   
 ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านเครดิต)   
 ความเส่ียงด้านเครดิต)  ความเส่ียงด้านเครดิต)     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 101,001  -  -  101,001 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (6,151)  -  -  (6,151) 

ซ้ือหรือไดม้า 34,083  -  -  34,083 
ตดัรายการระหว่างปี (20,326)  -  -  (20,326) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 108,607  -  -  108,607 
เงินลงทุนในตราสารหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,774  -  -  33,774 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (2,023)  2,023  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (510)  (1,009)  -  (1,519) 

ซ้ือหรือไดม้า 11,117  -  -  11,117 
ตดัรายการระหว่างปี (9,037)  -  -  (9,037) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 33,321  1,014  -  34,335 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,317,049  660,394  6,061  2,983,504 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (772)  (754)  1,526  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 337,386  147,488  55,474  540,348 

ไดม้าระหว่างปี 504,321  15,236  318  519,875 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (260,928)  (22,224)  (730)  (283,882) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (58,067)  (58,067) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,897,056  800,140  4,582  3,701,778 
 
ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน 

ทางการเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 287,656  6,041  22  293,719 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (30)  (3,139)  3,169  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (86,015)  1,161  (3,169)  (88,023) 

ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั
ทางการเงินใหม่ 114,354  22  -  114,376 

ตดัรายการระหว่างปี (59,428)  (127)  -  (59,555) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 256,537  3,958  22  260,517 

 
  

159ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ทางการเงิน 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาคำาประกัน ้



ร่าง 
- 83 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2  ช้ันที่ 3  รวม 
 (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน  (สินทรัพย์ทางการเงิน   
 ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการเพ่ิมขึน้  ที่มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านเครดิต)   
 ความเส่ียงด้านเครดิต)  ความเส่ียงด้านเครดิต)     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 121,963  -  -  121,963 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
(21,786)  

 
-  

 
-  

 
(21,786) 

ซ้ือหรือไดม้า 6,044  -  -  6,044 
ตดัรายการระหว่างปี (5,220)  -  -  (5,220) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 101,001  -  -  101,001 
        
เงินลงทุนในตราสารหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 38,430  1,806  -  40,236 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้น 881  (881)  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (6,045)  -  -  (6,045) 
ซ้ือหรือไดม้า 6,671  -  -  6,671 
ตดัรายการระหว่างปี (6,163)  (925)  -  (7,088) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 33,774  -  -  33,774 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,525,333  18,395  73,224  2,616,952 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ (187,589)  49,091  138,498  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (263,697)  588,713  488,674  813,690 
ไดม้าระหว่างปี 381,711  8,415  15  390,141 
ตดัรายการระหว่างปี (138,709)  (4,220)  (41,973)  (184,902) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (652,377)  (652,377) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,317,049  660,394  6,061  2,983,504 

        
ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน 

ทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 568,500  874  63  569,437 
การเปลี่ยนแปลงจากการจดัชั้นใหม่ 288  (288)  -  - 
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (313,331)  1,165  1  (312,165) 
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญา 
   ค ้าประกนัทางการเงินใหม ่ 45,572  4,335  -  49,907 
ตดัรายการระหว่างปี (13,373)  (45)  (42)  (13,460) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 287,656  6,041  22  293,719 
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2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้     

ทางการเงิน 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาคำาประกัน ้
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8.9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีสุทธิตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึง
เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 10 ปี และอตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา  
  ไม่เกิน 1 ปี  1-5 ปี  เกินกว่า 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า  14,537  41,173  7,493  63,203 
หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1)  (2,275)  (4,108)  (248)  (6,631) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  12,262  37,065  7,245  56,572 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        (3,407) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ        53,165 

(1) สุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา  
  ไม่เกิน 1 ปี  1-5 ปี  เกินกว่า 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า  13,960  38,757  7,667  60,384 
หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1)  (2,238)  (4,121)  (289)  (6,648) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  11,722  34,636  7,378  53,736 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        (3,446) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ        50,290 

(1) สุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 

8.10 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
ทรัพยสิ์นรอการขายส่วนใหญ่ไดม้าจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาดและรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี
ท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี  

ในบางกรณีท่ีลูกหน้ีได้ท าการปรับโครงสร้างหน้ีโดยวิธีโอนทรัพยช์ าระหน้ี ธนาคารอาจให้สิทธิแก่
ลูกหน้ีในการซ้ือคืนทรัพยสิ์นดงักล่าว (Buy-back rights) หรืออาจให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือสินทรัพย์
คืนก่อนผูอ่ื้น (First refusal rights) ภายในระยะเวลาและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี   
รายละเอียดของทรัพยสิ์นรอการขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 

8.9  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

8.10  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 

ประเภทของทรัพย์ 
สินรอการขาย 

ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ยอดปลายงวด  ส่วนที่มีภาระผูกพันใน 
การห้ามจ าหน่ายหรือให้
สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือ
คืนหรือซ้ือคืนก่อนผู้อ่ืน 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี้         
- อสังหาริมทรัพย ์ 661,484  -  (299,847)  361,637 (1)  29,146 
- สังหาริมทรัพย ์ 135,653  668,823  (693,762)  110,714  - 
รวม 797,137  668,823  (993,609)  472,351  29,146 
          
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซ้ือ 
   จากการขายทอดตลาด 

      
 

  

- อสังหาริมทรัพย ์ 83,320  -  (4,610)  78,710  - 
- สังหาริมทรัพย ์ 8,540  -  -  8,540  - 
รวม 91,860  -  (4,610)  87,250  - 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 888,997  668,823  (998,219)  559,601  29,146 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (580,659)  (340,090)  505,710  (415,039)  (29,146) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 308,338  328,733  (492,509)  144,562  - 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ยอดปลายงวด  ส่วนที่มีภาระผูกพันใน 

การห้ามจ าหน่ายหรือให้
สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือ
คืนหรือซ้ือคืนก่อนผู้อ่ืน 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี้          
- อสังหาริมทรัพย ์ 694,673  -  (33,190)   661,483 (1)  29,146 
- สังหาริมทรัพย ์ 84,661  726,544  (675,551)  135,654  - 
รวม 779,334  726,544  (708,741)  797,137  29,146 
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซ้ือ
จากการขายทอดตลาด 

      
 

  

- อสังหาริมทรัพย ์ 129,410  -  (46,090)  83,320  - 
- สังหาริมทรัพย ์ 8,540  -  -  8,540  - 
รวม 137,950  -  (46,090)  91,860  - 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 917,284  726,544  (754,831)  888,997  29,146 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (651,076)  (264,201)  334,618  (580,659)  (29,146) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 266,208  462,343  (420,213)  308,338  - 
 (1)   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมิน

ภายใน จ านวน 223 ลา้นบาท และ 139 ลา้นบาท ตามล าดบั  
  

162 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการชำาระหนี้ 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการชำาระหนี้ 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อ 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อ 

รวมทรัพย์สินรอการขาย

รวมทรัพย์สินรอการขาย

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

จากการขายทอดตลาด

จากการขายทอดตลาด

รวม 

รวม 

รวม 

รวม 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ยอดปลายงวด  ส่วนที่มีภาระผูกพันใน 

การห้ามจ าหน่ายหรือให้
สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือ
คืนหรือซ้ือคืนก่อนผู้อ่ืน 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี้          
- อสังหาริมทรัพย ์ 661,483  -  (299,847)  361,636(1)  29,146 
รวม 661,483  -  (299,847)  361,636  29,146 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการประมูลซ้ือ          
จากการขายทอดตลาด          
- อสังหาริมทรัพย ์ 83,320  -  (4,610)  78,710  - 
- สังหาริมทรัพย ์ 8,540  -  -  8,540  - 
รวม 91,860  -  (4,610)  87,250  - 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 753,343  -  (304,457)  448,886  29,146 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (533,888)  (122,052)  270,378  (385,562)  (29,146) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 219,455  (122,052)  (34,079)  63,324  - 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
ประเภทของทรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ยอดปลายงวด  ส่วนที่มีภาระผูกพันใน 

การห้ามจ าหน่ายหรือให้
สิทธิแก่ลูกหนี้ในการซ้ือ
คืนหรือซ้ือคืนก่อนผู้อ่ืน 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี้          
- อสังหาริมทรัพย ์ 694,673  -  (33,190)  661,483(1)  29,146 
รวม 694,673  -  (33,190)  661,483  29,146 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการประมูลซ้ือ          
จากการขายทอดตลาด          
- อสังหาริมทรัพย ์ 129,410  -  (46,090)  83,320  - 
-  สังหาริมทรัพย ์ 8,540  -  -  8,540  - 
รวม 137,950  -  (46,090)  91,860  - 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 832,623  -  (79,280)  753,343  29,146 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (598,911)  (14,257)  79,280  (533,888)  (29,146) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 233,712  (14,257)  -  219,455  - 

 (1)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมิน
ภายใน จ านวน 223 ลา้นบาท และ 139 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการชำาระหนี้ 

ทรัพย์สินที่ได้รับจากการชำาระหนี้ 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อ 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อ 

รวมทรัพย์สินรอการขาย

รวมทรัพย์สินรอการขาย

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

จากการขายทอดตลาด

จากการขายทอดตลาด

รวม 

รวม 

รวม 

รวม 
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8.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

  ณ วันที ่
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง   ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564       31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 8,500  -  -   8,500 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,892  -  -   6,892 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 487,492  267,611  (19,808)   735,295 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 656,418  45,923  (18,070)   684,271 
ยานพาหนะ 88,002  -  -   88,002 
รวมราคาทุน 1,247,304  313,534  (37,878)   1,522,960 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,310)  (203)  -   (2,513) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (97,342)  (102,301)  16,101   (183,542) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (518,713)  (63,227)  18,066   (563,874) 
ยานพาหนะ (63,424)  (9,481)  -   (72,905) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (681,789)  (175,212)  34,167   (822,834) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 565,515  138,322  (3,711)   700,126 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง   ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563       31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 8,500  -  -   8,500 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,892  -  -   6,892 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  493,453  (5,961)   487,492 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 599,494  60,058  (3,134)   656,418 
ยานพาหนะ 91,600  -  (3,598)   88,002 
รวมราคาทุน 706,486  553,511  (12,693)   1,247,304 

 
  

164 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.11  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ราคาทุน  

ราคาทุน  

รวมราคาทุน  

รวมราคาทุน  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ



ร่าง 
- 88 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง   ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563       31 ธันวาคม 2563 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,107)  (203)  -   (2,310) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (103,303)  5,961   (97,342) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (480,370)  (40,060)  1,717   (518,713) 
ยานพาหนะ (52,249)  (14,773)  3,598   (63,424) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (534,726)  (158,339)  11,276   (681,789) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 171,760  395,172  (1,417)   565,515 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       
2564       พันบาท  175,212 
2563       พันบาท  158,339 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยไม่มียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน ราคาทรัพยสิ์นของธนาคารและบริษทัย่อยก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือม
ราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 482 ลา้นบาท
และจ านวน 484 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง   ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564       31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 8,500  -  -   8,500 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,892  -  -   6,892 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 402,483  26,107  (15,347)   413,243 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 504,023  24,699  (12,488)   516,234 
ยานพาหนะ 67,438  -  -   67,438 
รวมราคาทุน 989,336  50,806  (27,835)   1,012,307 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,310)  (203)  -   (2,513) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (63,832)  (70,111)  15,090   (118,853) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (404,645)  (37,997)  12,484   (430,158) 
ยานพาหนะ (45,213)  (8,875)  -   (54,088) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (516,000)  (117,186)  27,574   (605,612) 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 473,336  (66,380)  (261)   406,695 
 

  

165ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน  

รวมราคาทุน  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วันที ่
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย /ลดลง   ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่
 1 มกราคม 2563        31 ธันวาคม  2563 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 8,500  -  -   8,500 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,892  -  -   6,892 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  408,444  (5,961)   402,483 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 463,690  41,873  (1,540)   504,023 
ยานพาหนะ 67,438  -  -   67,438 

รวมราคาทุน 546,520  450,317  (7,501)   989,336 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,107)  (203)  -   (2,310) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  (69,793)  5,961   (63,832) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (376,251)  (28,517)  123   (404,645) 
ยานพาหนะ (36,313)  (8,900)  -   (45,213) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (414,671)  (107,413)  6,084   (516,000) 
รวมท่ีดิน อาคาร  และอุปกรณ์สุทธิ 131,849  342,904  (1,417)   473,336 

         
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม         
2564     พันบาท   117,186 
2563     พันบาท   107,413 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารไม่มียานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินราคา
ทรัพยสิ์นของธนาคารก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่
ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 366 ลา้นบาทและจ านวน 334 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

  

166 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน  

รวมราคาทุน  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 



ร่าง 
- 90 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

8.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย /ลดลง  โอนเข้า/ 

(โอนออก)/ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน           

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 100,866  5,243  -  558  106,667 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 26,750  -  -  -  26,750 
รวมราคาทุน 127,616  5,243  -  558  133,417 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (75,006)  (5,002)  -  -  (80,008) 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (21,321)  (2,673)  -  -  (23,994) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (96,327)  (7,675)  -  -  (104,002) 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธ ิ 31,289  (2,432)  -  558  29,415 
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 4,720  1,965  -  (558)  6,127 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธ ิ 36,009  (467)  -  -  35,542 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  โอนเข้า/ 

(โอนออก)/ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน           

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 400,382  6,377  (308,316)  2,423  100,866 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 26,750  -  -  -  26,750 
รวมราคาทุน 427,132  6,377  (308,316)  2,423  127,616 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (378,563)  (4,759)  308,316  -  (75,006) 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (18,640)  (2,681)  -  -  (21,321) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (397,203)  (7,440)  308,316  -  (96,327) 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธ ิ 29,929  (1,063)  -  2,423  31,289 
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 3,143  4,000  -  (2,423)  4,720 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 33,072  2,937  -  -  36,009 

 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          
2564       พันบาท  7,675 
2563       พันบาท  7,440 

 
 

 

167ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน  

ราคาทุน  

รวมราคาทุน  

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

8.12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 

รวมราคาทุน  
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย 

/ลดลง 
 โอนเข้า/ 

(โอนออก)/ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน           

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 55,492  -  -  -  55,492 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 26,750  -  -  -  26,750 
รวมราคาทุน 82,242  -  -  -  82,242 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (37,543)  (3,232)  -  -  (40,775) 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (21,321)  (2,673)  -  -  (23,994) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (58,864)  (5,905)  -  -  (64,769) 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธ ิ 23,378  (5,905)  -  -  17,473 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 
 เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  โอนเข้า/ 

(โอนออก)/ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน           

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 357,459  5,426  (308,316)  923  55,492 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 26,750  -  -  -  26,750 
รวมราคาทุน 384,209  5,426  (308,316)  923  82,242 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (342,760)  (3,099)  308,316  -  (37,543) 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (18,640)  (2,681)  -  -  (21,321) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (361,400)  (5,780)  308,316  -  (58,864) 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธ ิ 22,809  (354)  -  923  23,378 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง -  923  -  (923)  - 
รวมสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 22,809  569  -  -  23,378 
 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 
 

 
 

 
 

 
 

2564       พันบาท  5,905 
2563       พันบาท  5,780 

8.13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,735,072  1,850,717 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (825,031)  (926,271) 
สุทธิ  910,041  924,446 

168 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน  

ราคาทุน  

รวมราคาทุน  

รวมราคาทุน  

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

สุทธิ 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

8.13  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

งบการเงินรวม
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 622,162  562,005 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (130,605)  (208,323) 
สุทธิ  491,557  353,682 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวม     
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน     
 ณ วันที่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ผลต่างจาก  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  อัตราแลกเปลี่ยน  31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 107  88  -  -  195 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 131,600  (27,445)  -  -  104,155 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 12,690  1,321  -  -  14,011 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 525,210  (122,511)  -  -  402,699 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 285,608  171,611  -  -  457,219 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 116,132  (33,125)  -  -  83,007 
สินทรัพยอ่ื์น 605,174  (129,924)  -  -  475,250 
ประมาณการหน้ีสิน 132,825  3,209  (13,092)  264  123,206 
หน้ีสินอ่ืน 40,448  628  -  -  41,076 
ขาดทุนสะสมยกไป 64  30,758  -  3,432  34,254 
อ่ืน ๆ 859  -  (859)  -  - 
รวม 1,850,717  (105,390)  (13,951)  3,696  1,735,072 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (208,323)  110,677  (24,762)  -  (122,408) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ (712,796)  22,677  -  -  (690,119) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (5,152)  845  -  -  (4,307) 
อ่ืน ๆ -  -  (8,197)  -  (8,197) 
รวม (926,271)  134,199  (32,959)  -  (825,031) 
สุทธ ิ 924,446  28,809  (46,910)  3,696  910,041 
  

169ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รวม

รวม

สุทธิ 

สุทธิ 

งบการเงินรวม
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หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวม     
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน     
 ณ วันที่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ผลต่างจาก  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  อัตราแลกเปลี่ยน  31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 88  19  -  -  107 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 134,511  (2,911)  -  -  131,600 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 15,870  (3,180)  -  -  12,690 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 479,585  45,625  -  -  525,210 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 398,511  (112,903)  -  -  285,608 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 130,215  (14,083)  -  -  116,132 
สินทรัพยอ่ื์น 535,418  69,756  -  -  605,174 
ประมาณการหน้ีสิน 169,916  (43,855)  6,764  -  132,825 
หน้ีสินอ่ืน 41,628  (1,214)  -  34  40,448 
ขาดทุนสะสมยกไป 1,226  (1,212)  -  50  64 
อ่ืนๆ -  -  859  -  859 
รวม 1,906,968  (63,958)  7,623  84  1,850,717 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (186,325)  (52,361)  30,363  -  (208,323) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ (638,723)  (74,073)  -  -  (712,796) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (3,414)  (1,738)  -  -  (5,152) 
รวม (828,462)  (128,172)  30,363  -  (926,271) 
สุทธ ิ 1,078,506  (192,130)  37,986  84  924,446 
  

170 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รวม

รวม

สุทธิ 
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หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร   
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่  ก าไรหรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2564    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 107  88  -  195 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 131,600  (27,445)  -  104,155 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 12,690  1,321  -  14,011 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 15,607  2,209  -  17,816 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 170,605  125,021  -  295,626 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 106,778  (29,666)  -  77,112 
สินทรัพยอ่ื์น 445  674  -  1,119 
ประมาณการหน้ีสิน 119,942  2,048  (13,688)  108,302 
หน้ีสินอ่ืน 3,372  454  -  3,826 
อ่ืน ๆ 859  -  (859)  - 
รวม 562,005  74,704  (14,547)  622,162 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (208,323)  110,677  (24,762)  (122,408) 
อ่ืน ๆ -  -  (8,197)  (8,197) 
รวม (208,323)  110,677  (32,959)  (130,605) 
สุทธ ิ 353,682  185,381  (47,506)  491,557 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร   
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่  ก าไรหรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 88  19  -  107 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 134,511  (2,911)  -  131,600 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 15,870  (3,180)  -  12,690 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 15,911  (304)  -  15,607 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 95,117  75,488  -  170,605 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 119,782  (13,004)  -  106,778 
สินทรัพยอ่ื์น 438  7  -  445 
ประมาณการหน้ีสิน 159,274  (46,096)  6,764  119,942 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 1,632  1,740  -  3,372 
อ่ืนๆ -  -  859  859 
รวม 542,623  11,759  7,623  562,005 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (186,325)  (52,361)  30,363  (208,323) 
รวม (186,325)  (52,361)  30,363  (208,323) 
สุทธ ิ 356,298  (40,602)  37,986  353,682 
  

171ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รวม

รวม

รวม

รวม

สุทธิ 

สุทธิ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ร่าง 
- 95 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

8.14 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  17,529  22,883  11,096  16,126 
เงินมดัจ า  31,348  22,861  13,255  13,272 
เงินทดรองจ่าย  551  966  519  934 
อื่น ๆ  2,389  4,198  1,860  3,208 
รวม  51,817  50,908  26,730  33,540 

8.15 เงินรับฝาก 

เงินรับฝาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

8.15.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2564  2563  2564  2563 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  13,718,351  11,654,945  13,718,574  11,655,276 
ออมทรัพย ์  25,674,935  18,697,677  25,677,504  18,704,232 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา         
-  นอ้ยกว่า 6 เดือน  34,154,392  34,825,125  34,154,392  34,825,125 
-  6 เดือนไม่เกินกว่า 1 ปี  40,249,050  59,005,877  40,249,050  59,005,877 
-  1 ปี ขึ้นไป  45,131,752  22,862,832  45,131,753  22,862,832 
รวม  158,928,480  147,046,456  158,931,273  147,053,342 

 
8.15.2  จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผูฝ้าก 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
เงินบาท 145,867,118  4,593,579  150,460,697  137,557,214  3,554,707  141,111,921 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 4,825,757  266,991  5,092,748  3,056,963  402,569  3,459,532 
เงินหยวน 2,481,968  690,192  3,172,160  1,673,767  547,151  2,220,918 
เงินสกุลอ่ืน 198,178  4,697  202,875  251,470  2,615  254,085 
รวม 153,373,021  5,555,459  158,928,480  142,539,414  4,507,042  147,046,456 

 
 

 

172 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.14  สินทรัพย์อื่นสุทธิ 

8.15  เงินรับฝาก 

8.15.1  จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

8.15.2  จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

รวม

รวม
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
เงินบาท 145,869,911  4,593,579  150,463,490  137,564,100  3,554,707  141,118,807 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 4,825,757  266,991  5,092,748  3,056,963  402,569  3,459,532 
เงินหยวน 2,481,968  690,192  3,172,160  1,673,767  547,151  2,220,918 
เงินสกุลอ่ืน 198,178  4,697  202,875  251,470  2,615  254,085 
รวม 153,375,814  5,555,459  158,931,273  142,546,300  4,507,042  147,053,342 

8.16 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย 470,100  379,500  470,100  379,500 
ธนาคารพาณิชย ์ 916,849  1,905,732  666,849  405,732 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 215,131  321,392  215,131  321,392 
สถาบนัการเงินอ่ืน 1,375,880  1,220,103  1,375,880  1,220,103 
รวมในประเทศ 2,977,960  3,826,727  2,727,960  2,326,727 
        
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 33,355,436  12,014,840  33,355,435  12,014,840 
เงินหยวน 2,215,671  2,947,826  2,215,671  2,947,826 
เงินยโูร 14,299,982  19,892,687  14,299,982  19,892,687 
เงินเยน 639,405  -  639,405  - 
เงินบาท 145,906  270,748  145,907  270,748 
รวมต่างประเทศ  50,656,400  35,126,101  50,656,400  35,126,101 
รวมในประเทศและต่างประเทศ  53,634,360  38,952,828  53,384,360  37,452,828 

 
8.17 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 ปีที่ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน ปีที่ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
หุ้นกูไ้ม่มีประกนั 2565 - 2569 0.66 – 2.74 43,653,889 2564 - 2569 0.79 - 2.74 39,562,204 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (1) 2571 3.50 4,990,190 2571 3.50 4,988,733 
รวม   48,644,079   44,550,937 

(1) นบัเป็นส่วนหน่ึงของเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามหลกัเกณฑก์ารนบัตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 6)  

173ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.16  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

8.17  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

รวม

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

รวมในประเทศ 

รวมต่างประเทศ 

รวมในประเทศและต่างประเทศ
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 
 ปีที่ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน ปีที่ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (1) 3.50 2571 4,990,190 2571 3.50 4,988,733 
รวม   4,990,190   4,988,733 

(1) นบัเป็นส่วนหน่ึงของเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามหลกัเกณฑก์ารนบัตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 6) 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามเกณฑ์ Basell III จ านวน 5,000 ลา้นบาท อายุ 10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส ทั้งน้ี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิคร้ังท่ี 
1/2561 ก่อนก าหนดไดน้บัตั้งแต่วนัครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป ซ่ึงธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและ 
มีข้อก าหนดให้สามารถตัดหน้ีสูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) เม่ือทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ธนาคาร หรือภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด ทั้ งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่อน 

 
8.18 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
งบแสดงฐานะการเงิน        
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน        
 โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 354  370  281  306 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ธนาคารและบริษทัย่อยจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2562 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง
จากตลาด (เงินลงทุน)  

  

174 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

 III

3.502571

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

 โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ 

8.18  ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะการเงิน  
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หน่วย : ล้านบาท 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   โครงการผลประโยชน์ 2564  2563  2564  2563 
ยอดตน้ปี 370  302  306  249 
       

 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  45  71  32  61 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  4  3  3  2 
 49  74  35  63 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

      
 

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 7  -  7  - 
- ขอ้สมมติดา้นการเงิน (26)  18  (24)  18 
- ขอ้สมมติดา้นการปรับปรุงจากประสบการณ์ (24)  (7)  (29)  (7) 
 (43)  11  (46)  11 
       

 

ผลประโยชน์จ่าย  (22)  (17)  (14)  (17) 
ยอดปลายปี 354  370  281  306 

 
หน่วย : ร้อยละ 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2564  2563  2564  2563 
อตัราคิดลด  1.09 – 1.42  0.91 - 1.13  1.10  0.91 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.0 – 5.5  5.50 - 6.00   4.00  6.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
   (ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย)ุ 

 
0 - 18  

 
0 - 19  

 
0 - 18  

 
0 - 19 

 

ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไปและตารางมรณะ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 
6.28 ปี และ 6.02 ปี ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี ซ่ึงมีผลกระทบต่อโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวต้ามแสดงดา้นล่าง 

  

175ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม   

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลประโยชน์จ่าย 

ยอดปลายปี 

 โครงการผลประโยชน์ 

  หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตร�มรณะในอน�คตถือต�มข้อมูลท�งสถิติที่เผยแพร่ ทั่วไปและต�ร�งมรณะ 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  

 2564  2563  2564  2563 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ข้อสมมติเพิม่ขึน้ร้อยละ 1  ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด   (17.45)  (21.35)  19.61  22.18 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   18.73  22.55  (17.04)  (20.57) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (18.53)  (22.69)  10.00  12.18 
อตัรามรณะในอนาคต  0.67  0.81  (0.67)  (0.81) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563  2564  2563 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ข้อสมมติเพิม่ขึน้ร้อยละ 1  ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด   (12.59)  (17.07)  14.08  17.28 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   13.52  17.96  (12.36)  (16.46) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (13.26)  (18.05)  6.69  9.21 
อตัรามรณะในอนาคต  0.48  0.64  (0.48)  (0.64) 

8.19 หน้ีสินอ่ืน  
หน้ีสินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563  2564  2563 
เจา้หน้ีอ่ืน 561,401  743,858  210,249  304,686 
เงินประกนัตามสัญญาเช่าการเงิน 147,286  149,917  -  - 
เงินรับล่วงหนา้จากธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (1) 10,426  32,473  10,426  32,473 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 622,617  522,004  512,244  433,597 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 35,502  33,773  29,266  28,928 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 30,915  27,219  30,915  27,219 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 332,413  223,729  253,777  184,330 
อื่น ๆ 389,850  254,833  318,007  181,509 
รวม 2,130,410  1,987,806  1,364,884  1,192,742 

 (1)ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนช. 2/2562 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจบริการ
โอนเงินดว้ยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ 

  

176 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

8.19  หนี้สินอื่น 
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8.20 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
การหักกลบสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 มูลค่าขั้นต้น  มูลค่าท่ีน ามา

หักกลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าสุทธิท่ี
แสดงใน  

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มูลค่าท่ีมีสิทธ์ิ 
หักกลบตามสัญญาที่
ไม่ได้น ามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่าสุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมี 
   สัญญาว่าจะขายคืน  

 
48,480 

  
- 

  
48,480 

  
(48,480) 

  
- 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 232  -  232  (46)  186 
รวม 48,712  -  48,712  (48,526)  186 
          
หนีสิ้นทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพย ์
   โดยมีสัญญาว่าจะซ้ือคืน  

 
7,295 

  
- 

  
7,295 

  
(7,295) 

  
- 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 177  -  177  (86)  91 
รวม 7,472  -  7,472  (7,381)  91 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 มูลค่าขั้นต้น  มูลค่าท่ีน ามาหัก

กลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าสุทธิท่ี
แสดงใน  

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มูลค่าท่ีมีสิทธ์ิ 
หักกลบตามสัญญาที่
ไม่ได้น ามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่าสุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมี 
   สัญญาว่าจะขายคืน  19,410 

  
- 

 
19,410  (19,410)  - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 754  -  754  (339)  415 
รวม 20,164  -  20,164  (19,749)  415 
หนีสิ้นทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพย ์
   โดยมีสัญญาว่าจะซ้ือคืน  2,028  -  2,028  (2,028)  - 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 601  -  601  (191)  410 
รวม 2,629  -  2,629  (2,219)  410 

  

177ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

8.20  การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

รวม 

รวม 
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การกระทบยอดของมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่แสดง          
ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

 รายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 หมายเหตุ  มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดงฐานะ

การเงินที่ไม่ได้อยู่ใน
เง่ือนไขการหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะขายคืน 
 

48,480 
 รายการระหว่างธนาคาร 

   และตลาดเงิน 
  

8.3 
  

64,219 
  

15,739 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 232  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  8.4  404  172 
รวม 48,712      64,623  15,911 
          
หนี้สินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะซ้ือคืน 
 

7,295 
 รายการระหว่างธนาคาร 

   และตลาดเงิน 
  

8.16 
  

53,634 
  

46,339 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 177  หน้ีสินอนุพนัธ์  8.4  752  575 
รวม 7,472      54,386  46,914 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่แสดง          
ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

 รายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 หมายเหตุ  มูลค่าตามบัญชี 
ของรายการใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง 

ฐานะการเงินที่ไม่ได้อยู่ 
ในเง่ือนไขการหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะขายคืน 
 

19,410 
 รายการระหว่างธนาคาร 

   และตลาดเงิน 
  

8.3 
  

31,650 
  

12,240 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 754  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  8.4  1,348  594 
รวม 20,164      32,998  12,834 
หนี้สินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะซ้ือคืน 
 

2,028 
 รายการระหว่างธนาคาร 

   และตลาดเงิน 
  

8.16 
  

38,953 
  

36,925 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 601  หน้ีสินอนุพนัธ์  8.4  1,562  961 
รวม 2,629      40,515  37,886 

 
  

178 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

รวม 

รวม 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่แสดง          
ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

 รายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 หมายเหตุ  มูลค่าตามบัญชี 
ของรายการใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง 

ฐานะการเงินที่ไม่ได้อยู่ 
ในเง่ือนไขการหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาว่า
จะขายคืน 

 
48,480 

 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 

  
8.3 

  
63,769 

  
15,289 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 232  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  8.4  404  172 
รวม 48,712      64,173  15,461 
          
หนี้สินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาว่า
จะซ้ือคืน 

 
7,295 

 รายการระหว่าธนาคาร 
   และตลาดเงิน 

  
8.16 

  
53,384 

  
46,089 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 177  หน้ีสินอนุพนัธ์  8.4  752  575 
รวม 7,472      54,136  46,664 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่แสดง          
ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

 รายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 หมายเหตุ  มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง 

ฐานะการเงินที่ไม่ได้อยู่ 
ในเง่ือนไขการหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาว่า
จะขายคืน 

 
19,410 

 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 

  
8.3 

  
31,409 

  
11,999 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 754  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  8.4  1,348  594 
รวม 20,164      32,757  12,593 
หนี้สินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาว่า
จะซ้ือคืน 

 
2,028 

 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 

  
8.16 

  
37,453 

  
35,425 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 601  หน้ีสินอนุพนัธ์  8.4  1,562  961 
รวม 2,629      39,015  36,386 

สิทธิในการเรียกหลกัประกนัขึ้นอยูก่บัการตกลงกนัของคู่สัญญาโดยก าหนดความถ่ีและปริมาณในการเรียก
หลกัประกนัยอดขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินและยอดสิทธิตามตารางดา้นบนมี
การวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาวา่จะ
ขายคืนและธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาวา่จะซ้ือคืนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยทุนตดัจ าหน่าย 

  

179ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน 

รวม 

รวม 

รวม 

รวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ร่าง 
- 103 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

8.21 ทุนเรือนหุ้น 
8.21.1  ทุนเรือนหุ้น 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มูลค่าหุ้น 

ต่อหุ้น 
 2564  2563 

  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/ พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน           
ณ วนัส้ินปี          
- หุ้นบุริมสิทธิ 8.92  451  4,024  451  4,024 
- หุ้นสามญั 8.92  2,256,510  20,128,070  2,256,510  20,128,070 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว          
ณ วนัตน้ปี          
- หุ้นบุริมสิทธิ 8.92  451  4,024  451  4,024 
- หุ้นสามญั 8.92  2,256,510  20,128,070  2,256,510  20,128,070 
          
ณ วันส้ินปี          
- หุ้นบุริมสิทธ ิ 8.92  451  4,024  451  4,024 
- หุ้นสามัญ 8.92  2,256,510  20,128,070  2,256,510  20,128,070 

หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ซ่ึง
ทั้ง 2 ประเภทเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล โดยหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข มีบุริมสิทธิ
ในเงินปันผลและการแบ่งคืนทุนก่อนหุน้บุริมสิทธิประเภท ก และหุน้สามญั  

ในกรณีท่ีมีการลดทุนเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่
ก่อนกระทรวงการคลงัเขา้เพิ่มเงินกองทุนให้แก่ธนาคาร ให้ลดทุนในส่วนของหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ก่อนแต่จะไม่เกินกว่ายอดขาดทุนสะสม ณ วนัท่ีท่ีกระทรวงการคลงั  
เขา้เพิ่มเงินกองทุนรวมกบัส่วนเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลงัอนัเน่ืองมาจากสินทรัพยท่ี์มีอยู่
ก่อนกระทรวงการคลงัเขา้เพิ่มเงินกองทุน ในกรณีท่ีมีการลดทุนเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอันเน่ืองมาจากสินทรัพย์ท่ีมีขึ้ นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน  
ให้ธนาคารลดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญก่อน และส่วนของผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และ 
หุน้บุริมสิทธิประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ทั้งน้ีบุริมสิทธิทั้งหมดมีก าหนดระยะเวลา 
10 ปี และได้ส้ินสุดลงแล้วตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นผลให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้สามญันบัแต่นั้นมา 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา  
การใช้สิทธิหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก 
ทั้งหมดไดท้ าการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัแลว้ก่อนปี 2553 ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข  
ท่ีเหลือผูถื้อหุน้บุริมสิทธิยงัคงใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 

  

180 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

8.21  ทุนเรือนหุ้น 

8.21.1   ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

 ณ วันสิ้นปี 

 - หุ้นบุริมสิทธิ 

 - หุ้นสามัญ
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ผูถื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของธนาคาร ส าหรับหุ้น
ของธนาคารท่ีถือโดยธนาคาร (“หุ้นทุนซ้ือคืน” (หมายเหตุ 8.21.2)) สิทธิทั้งหมดจะถูกระงบัไว้
จนกวา่ธนาคารจะจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนใหก้บับุคคลอ่ืนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

8.21.2  หุน้ทุนซ้ือคืน 
หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทุนของหุน้ท่ีถือโดยธนาคาร 
ในเดือนมีนาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารอนุมติัการซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนจากผูถื้อหุ้นรายย่อย 
ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคารเก่ียวกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในราคาหุ้นละ 18.02 บาท ธนาคารได้ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 11 ถึง 30 พฤษภาคม 2562 จ านวนรวมทั้ งส้ิน 2.80 ล้านหุ้น หุ้นทุนท่ีซ้ือคืนน้ี
สามารถน าออกขายได้อีกคร้ังหลังจาก  6 เดือน แต่ไม่เกิน  3 ปี  นับจากวันท่ีซ้ือ  (วันท่ี   
13 มิถุนายน 2562) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารถือหุน้ทุนซ้ือคืน (ซ่ึงเป็นหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั) จ านวน
รวมทั้ ง ส้ิน  2.80 ล้านหุ้น  ซ่ึ งคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นธนาคารท่ีออกและช าระแล้ว  
รวมเป็นตน้ทุนทั้งหมด 50.49 ลา้นบาท 

8.22  ทุนส ารอง และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าส ารองตามกฎหมายมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองตาม
กฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28 ประจ าปี 2564 มีมติให้ธนาคารจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 จ านวน 415 ลา้นบาท เป็นส ารองตามกฎหมายมีผลท าให้ธนาคารมีส ารองตามกฎหมาย
ทั้งหมด 2,015 ลา้นบาท 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรรมผ่านก า ไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในส่วนของเจา้ของ ประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

  

181ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.22  ทุนสำารอง และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

8.21.2 หุ้นทุนซื้อคืน 

ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ 

ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรรมผ่�นกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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 เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ส ารองการป้องกนัความเส่ียงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน
สด ซ่ึงรอการรับรู้ในภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรก หรือมูลค่าตามบญัชี
อ่ืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่หน้ีสินทางการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

8.23 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผกูพนั 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
8.23.1 ภาระผกูพนั 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  2564  2563  2564  2563 
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูยื้ม  882  869  882  869 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต  128  697  128  697 
ภาระผูกพนัอ่ืน         

  - วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่เบิกถอน  1,037  1,155  1,067  1,185 
  - การค ้าประกนัอ่ืน  28,733  25,689  28,733  25,689 
  - อ่ืน ๆ  8,533  5,944  8,533  5,944 
รวม  39,313  34,354  39,343  34,384 

8.23.2  หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยไม่มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก 
การถูกฟ้องร้องตามคดีในศาลในฐานะจ าเลย  

  

182 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสำ�รองสำ�หรับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน 

8.23  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

8.23.1 ภาระผูกพัน 

8.23.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม 
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8.24 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 

Industrial and Commercial Bank of China Limited จีน บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของธนาคาร 
Sky High LI Leasing Designated Activity Company Limited ไอร์แลนด ์ บริษทัยอ่ยทางออ้มของธนาคาร 
บริษทั ไอซีบีซี (ไทย) โบรกเกอร์ อินชวัรันส์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของธนาคาร 
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited ฮ่องกง บริษทัในเครือของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited มาเก๊า บริษทัในเครือของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Guangdong จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Guangxi จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Hubei จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Henan จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Jiangsu จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Shanghai (FTU) จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Shenzhen จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Xiamen จีน สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Sydney ออสเตรเลีย สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Frankfurt เยอรมนี สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Hong Kong ฮ่องกง สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Tokyo ญี่ปุ่ น สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Kuwait คูเวต สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Vientiane ลาว สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Luxembourg ลกัเซมเบิร์ก สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Singapore สิงคโปร์ สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - Dubai (DIFC) สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 
สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

Industrial and Commercial Bank of China Limited - London สหราชอาณาจกัร สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
Industrial and Commercial Bank of China Limited - New York สหรัฐอเมริกา สาขาของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ จีน บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผนบริหารและควบคุมกิจการทั้งทางตรง
และทางออ้ม รวมถึงกรรมการ (ผูบ้ริหาร และ
บุคคลอ่ืน) ของธนาคารและบริษทัย่อย 
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.24  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดด้อกเบ้ีย เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและอตัราท่ีใชก้บัคู่คา้รายอื่น 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย เป็นไปตามราคาตลาดและ/ หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย 

   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เงินปันผลรับ ตามท่ีกิจการท่ีธนาคารลงทุนไดป้ระกาศจ่าย 
รายไดค้่าธรรมเนียม เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและอตัราท่ีใชก้บัคู่คา้รายอื่น 
อนุพนัธ ์ อิงกบัราคาตลาด 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)        
บริษทัใหญ ่ 2,128  1,130  2,372  1,028 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135  340  135  340 
        
สินทรัพย์อนพุนัธ์ (มูลค่ายุติธรรม)        
บริษทัใหญ ่ 63  157  63  157 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 82  361  82  361 
        
เงินลงทุนในบริษัทย่อย        
บริษทัยอ่ย -  -  4,250  4,250 
        

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ        
บริษทัยอ่ย -  -  2,711  4,164 
ผูบ้ริหารส าคญั -  1  -  1 
        

เงินรับฝาก        
บริษทัยอ่ย -  -  3  7 
ผูบ้ริหารส าคญั 104  85  104  85 
        

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)        
บริษทัใหญ ่ 33,832  30,891  33,832  30,891 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31  83  31  83 
        

หนี้สินอนพุนัธ์ (มูลค่ายุติธรรม)        
บริษทัใหญ ่ 346  714  346  714 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 206  213  206  213 

184 รายงานประจ ำาปี  
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

สินทรัพย์อนุพันธ์ (มูลค่ายุติธรรม) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

หนี้สินอนุพันธ์ (มูลค่ายุติธรรม) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินรับฝาก 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 2563 
 2564 

 2563 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
บริษทัใหญ ่ 84  90  84  90 
รายการนอกงบการเงนิ        
หนังสือค ้าประกัน        
บริษทัใหญ ่ 10,766  4,079  10,766  4,079 
บริษทัยอ่ย -  -  30  30 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63  36  63  36 
        
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (มูลค่าตามสัญญา)        
บริษทัใหญ ่ 6,776  4,566  6,776  4,566 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,448  6,928  5,448  6,928 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและอัตรา        
   ดอกเบี้ย (มูลค่าตามสัญญา)        
บริษทัใหญ ่ 2,804  7,770  2,804  7,770 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,907  -  1,907 
        

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (มูลค่าตามสัญญา)        
บริษทัใหญ ่ 8,313  7,337  8,313  7,337 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,945  4,594  8,945  4,594 

Industrial and Commercial Bank of China Limited - Hong Kong มีเลต็เตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค ้าประกนั (Standby L/C) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับการออกหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) ให้กบับริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
โดยธนาคารตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค ้าประกนั (Standby L/C) 
จนกว่าสัญญาจะส้ินสุด ซ่ึงภาระการค ้าประกนั Standby L/C ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 498 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ (มูลค่าเทียบเท่าสกุลเงินบาทเป็นจ านวน 16,643 ลา้นบาท) และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
จ านวนเงิน 620 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (มูลค่าเทียบเท่าสกุลเงินบาทเป็นจ านวน 18,623 ลา้นบาท) 

 
  

185ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

รายการนอกงบการเงิน 

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (มูลค่าตามสัญญา)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและอัตรา  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (มูลค่าตามสัญญา) 

ดอกเบี้ย (มูลค่าตามสัญญา) 

หนังสือคำาประกัน ้
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
บริษัทใหญ่        
รายไดด้อกเบ้ีย 12  9  12  9 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 221  587  221  587 
รายไดค้่าธรรมเนียม 8  17  8  17 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียม 30  45  30  45 
        

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        
รายไดด้อกเบ้ีย 4  14  4  14 
รายไดค้่าธรรมเนียม 13  7  13  7 
        

บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  22  113 
รายไดค้่าธรรมเนียม -  -  3  3 
รายไดอ้ื่น -  -  4  - 
        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1  1  1  1 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
- ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 149  169  116  140 
- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2  2  2  2 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขึ้นไปมิได้รับผลประโยชน์อ่ืนใด 
จากธนาคารทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน เบ้ียประชุม เงินเดือน และโบนสั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารจะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร และกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ Industrial and Commercial Bank of 
China Limited จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารต้นสังกัด นอกเหนือจากผลประโยชน์  
ท่ีพึงไดรั้บตามสัญญาจา้ง เช่น ค่าเช่าบา้น ค่ารักษาพยาบาล ประกนัชีวิตและประกนัอุบติัเหตุ และค่าเดินทางกลบั  
ไปเยี่ยมบา้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้งกรรมการท่ีพ านักอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าท่ีพกั 
ในการเดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ีในธุรกิจของธนาคารไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

  

186 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทใหญ่ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ผู้บริหารสำาคัญ 

ผลประโยชน์ที่จ่�ยแก่กรรมก�รและผู้บริห�ร 
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8.25 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
ธนาคารและบริษทัย่อยได้น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ  รูปแบบหลกัในการ
รายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายใน
ของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

8.25.1  ธนาคารและบริษทัย่อยด าเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจธนาคาร ซ่ึงรวมถึง
ธุรกิจการซ้ือสิทธิเรียกร้องในการรับช าระหน้ี และ (2) กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ เช่าการเงินและการซ้ือสิทธิ
เรียกร้องในการรับช าระหน้ี ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ านาจ
สูงสุดทั้งสองกลุ่มธุรกิจให้บริการทั้งลูกคา้บริษทัใหญ่และลูกคา้รายย่อย อยา่งไรก็ตาม กลุ่มลูกคา้
รายยอ่ยเป็นสัดส่วนท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อธนาคารทั้งหมด ธนาคารและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในส่วน
งานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย โดยธนาคารก าหนดให้ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานเป็นคณะบริหารของธนาคาร 

ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 กลุ่มธุรกิจ  กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ  รวม  รายการ  รวม 
 ธนาคาร  เช่าการเงินและการ    ตัดบัญชี   
   ซ้ือสิทธิเรียกร้อง       
   ในการรับช าระหนี ้       
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 4,017  1,729  5,746  -  5,746 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 290  385  675  (3)  672 
ขาดทนุจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (207)  -  (207)  -  (207) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ 327  603  930  -  930 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (1,796)  (926)  (2,722)  3  (2,719) 
ก าไรก่อนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2,631  1,791  4,422  -  4,422 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (752)  (323)  (1,075)  -  (1,075) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,879  1,468  3,347  -  3,347 
ภาษีเงินได ้ (361)  (334)  (695)  -  (695) 
ก าไรส าหรับปี 1,518  1,134  2,652  -  2,652 
          
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564          
สินทรัพยร์วม 253,732  56,769  310,501  (7,702)  302,799 
หน้ีสินรวม 220,878  48,532  269,410  (3,452)  265,958 

 
  

187ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กำาไรสำาหรับปี 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

8.25  ส่วนงานดำาเนินงานและการจำาแนกรายได้ 

8.25.1 ธนาคารและบริษัทย่อยดำาเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจ 2 กลุ่ม

งบการเงินรวม
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 กลุ่มธุรกิจ  กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ  รวม  รายการ  รวม 
 ธนาคาร  เช่าการเงินและการ    ตัดบัญชี   
   ซ้ือสิทธิเรียกร้อง       
   ในการรับช าระหนี ้       
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 3,638  1,557  5,195  -  5,195 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 424  489  913  (3)  910 
ขาดทนุจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (364)  -  (364)  -  (364) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ 285  358  643  -  643 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (1,654)  (913)  (2,567)  3  (2,564) 
ก าไรก่อนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2,329  1,491  3,820  -  3,820 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (717)  (127)  (844)  -  (844) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,612  1,364  2,976  -  2,976 
ภาษีเงินได ้ (247)  (344)  (591)  -  (591) 
ก าไรส าหรับปี 1,365  1,020  2,385  -  2,385 
          
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพยร์วม 225,355  54,020  279,375  (9,045)  270,330 
หน้ีสินรวม 194,224  46,852  241,076  (4,795)  236,281 
  

188 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

กำาไรสำาหรับปี 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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8.25.2 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะการเงินรวมจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี รวม 
สินทรัพยร์วม 307,719 2,782 (7,702) 302,799 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 64,128 91 - 64,219 
เงินลงทุนสุทธิ (1) 75,571 - - 75,571 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 159,493 2,650 (3,399) 158,744 
เงินรับฝาก 158,928 - - 158,928 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 53,634 3,399 (3,399) 53,634 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 48,644 - - 48,644 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี รวม 
สินทรัพยร์วม 270,666 2,753 (3,089) 270,330 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 31,549 101 - 31,650 
เงินลงทุนสุทธิ (1) 73,953 - - 73,953 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 159,534 2,644 (3,089) 159,089 
เงินรับฝาก 147,046 - - 147,046 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 38,953 3,089 (3,089) 38,953 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 44,551 - - 44,551 

(1) จ านวนดงักล่าวไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 
  

189ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

8.25.2  ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 



ร่าง 
- 113 - 

 

ICBCT64Y.docx   11/03/2022    10:32 

ผลการด าเนินงานรวมจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส าหรับ ปี ส้ินสุดวันท่ี   
31 ธนัวาคม  2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม 

2564  2563 
 ธุรกรรม  ธุรกรรม  รายการ    ธุรกรรม  ธุรกรรม  รายการ   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  ตัดบัญชี  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  ตัดบัญชี  รวม 
รายไดด้อกเบ้ีย 8,451  15  (8)  8,458  8,993  89  (90)  8,992 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (2,712)  (8)  8  (2,712)  (3,797)  (90)  90  (3,797) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 5,739  7  -  5,746  5,196  (1)  -  5,195 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 672  -  -  672  910  -  -  910 
ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ี                
   วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน (207)  -  -  (207)  (364)  -  -  (364) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 930  -  -  930  643  -  -  643 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (2,719)  -  -  (2,719)  (2,564)  -  -  (2,564) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (821)  (254)  -  (1,075)  (460)  (384)  -  (844) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,594  (247)  -  3,347  3,361  (385)  -  2,976 
 

ธนาคารไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญั
จ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเน่ืองจากธนาคารด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกรรมใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

8.26 รายไดด้อกเบ้ีย 
รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563  2564  2563 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 456,589  500,140  456,448  500,062 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,797,622  1,935,575  1,797,622  1,935,575 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและการซ้ือ
สิทธิเรียกร้องในการรับช าระหน้ี 3,764,489  4,237,758 

 
3,696,347 

 
4,270,776 

สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน  2,438,445  2,315,153  92  63 
อื่น ๆ 1,166  3,458  1,166  3,458 
รวม 8,458,311  8,992,084  5,951,675  6,709,934 

  

190 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

รวม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

8.26  รายได้ดอกเบี้ย 
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8.27 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินรับฝาก 1,107,458  1,767,532  1,107,505  1,767,560 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 287,752  794,546  281,450  771,218 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 368,783  356,127 

 
368,783 

 
356,127 

ตราสารหน้ีท่ีออก - หุ้นกู ้ 927,940  862,465  175,000  175,479 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ 19,814  16,264  1,740  1,764 
รวม 2,711,747  3,796,934  1,934,478  3,072,148 
 
8.28  รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 258,304  398,113  258,304  398,113 
ค่าธรรมเนียมเลต็เตอร์ออฟเครดิต 15,349  9,103  15,349             9,103  
ธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  77,029  76,125  -  - 
ประกนัชีวิตและประกนัภยั 82,037  399,585  371              583  
อ่ืน ๆ 373,760  128,938  117,796        115,997  
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 806,479  1,011,864  391,820         523,796  
ค่าใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (134,323)   (101,625)  (102,123)       (99,150) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 672,156  910,239  289,697         424,646  

  

191ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รวม 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

8.27  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

8.28 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
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8.29 ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินตราต่างประเทศและอนุพนัธ ์
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน (206,655) 

 
(366,301) 

 
(206,474) 

 
(366,161) 

ก าไรจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 15  1,832  15  1,832 
รวม (206,640)  (364,469)  (206,459)  (364,329) 

8.30 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 2  1,927 
 เงินลงทนุท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 7,195  7,658 
รวม 7,197  9,585 

8.31 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัยอ่ยดว้ย 

8.32 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  
 2564  2563 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,606  (20,961) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,323)  1,134 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,884  (7,596) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,099,881  1,146,054 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน (33,202)  (275,718) 
ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 344  1,432 
รวม 1,075,190  844,345 

  

192 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.29  ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน 

8.30 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 

8.31 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.32  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม 

รวม 

รวม 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,606  (20,961) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,323)  1,134 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,884  (7,596) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 776,340  1,018,929 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน (33,202)  (275,718) 
ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 344  1,432 
รวม 751,649  717,220 

8.33  ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี              
8.33.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

      หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั         
ส าหรับปีปัจจุบนั  769,818  354,838  546,090   206,153 
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่า (สูง) ไป  (46,027)         44,427  103         156 
  723,791  399,265  546,193     206,309 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (28,809)  192,130  (185,381)  40,602 
  (28,809)  192,130  (185,381)  40,602 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  694,982  591,395  360,812  246,911 

  

193ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

8.33   ภาษีเงินได้ 

8.33.1  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  3,347,117  20  2,976,566 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   669,423    595,313 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (15,085)    (75,886) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี   67,485    774 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัทางภาษีไดเ้พ่ิมขึ้น (2)   (668)    (55,692) 
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่า (สูง) ไป   (46,027)    44,427 
ภาษีของบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีไม่ถือ 
เป็นค่าใชจ้่ายสุทธิ 

  
19,854 

   
82,459 

รวม 21 (1)  694,982  20 (1)  591,395 
(1)  อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
(2) รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัทางภาษีไดเ้พ่ิมขึ้นจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
ฉบบัท่ี 604 พ.ศ. 2559 และฉบบัท่ี 642 พ.ศ. 2560 

 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  1,878,792  20  1,613,205 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   375,758    322,641 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (15,049)    (75,886) 
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    103    156 
รวม 19 (1)  360,812  15 (1)  246,911 

(1)  อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
  

194 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

รวม 

รวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
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8.33.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
 ก่อนภาษี เงิน

ได้  
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้  
ก่อนภาษี 

เงินได้  
รายได้ 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 217,581  (43,516)  174,065  (4,369)  873  (3,496) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (95,094)  18,754  (76,340)  (36,906)  29,490  (7,416) 
เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด 45,280  (9,056)  36,224       (4,293)        859  (3,434) 
(ขาดทุน) ก าไรจากประมาณการหน้ีสิน 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โครงการผลประโยชน์พนกังาน 42,811  (13,092)  29,719  (11,169)  6,764  (4,405) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 
 เปล่ียนค่าหน่วยงานต่างประเทศ (62,648)  -  (62,648)  11,979  -  11,979 

รวม 147,930  (46,910)  101,020  (44,758)  37,986  (6,772) 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563 
 

ก่อนภาษี เงินได้  
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้  
ก่อนภาษี 

เงินได้  
รายได้ 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 217,581  (43,516)  174,065  (4,369)  873  (3,496) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (95,094)  18,754  (76,340)  (36,906)  29,490  (7,416) 
เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด 45,280  (9,056)  36,224  
     

(4,293)  
          
859  (3,434) 

(ขาดทุน) ก าไรจากประมาณการหน้ีสินตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 45,791  (13,688)  32,103  (11,169)  6,764  (4,405) 

รวม 213,558  (47,506)  166,052  (56,737)  37,986  (18,751) 

  

195ธนาคารไอซีบ ีซ ี  (ไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

รวม 

รวม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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8.33.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
 ก่อนภาษี เงิน

ได้  
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้  
ก่อนภาษี 

เงินได้  
รายได้ 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 217,581  (43,516)  174,065  (4,369)  873  (3,496) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (95,094)  18,754  (76,340)  (36,906)  29,490  (7,416) 
เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด 45,280  (9,056)  36,224       (4,293)        859  (3,434) 
(ขาดทุน) ก าไรจากประมาณการหน้ีสิน 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โครงการผลประโยชน์พนกังาน 42,811  (13,092)  29,719  (11,169)  6,764  (4,405) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 
 เปล่ียนค่าหน่วยงานต่างประเทศ (62,648)  -  (62,648)  11,979  -  11,979 

รวม 147,930  (46,910)  101,020  (44,758)  37,986  (6,772) 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564  2563 
 

ก่อนภาษี เงินได้  
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้  
ก่อนภาษี 

เงินได้  
รายได้ 

ภาษีเงินได้  
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 217,581  (43,516)  174,065  (4,369)  873  (3,496) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (95,094)  18,754  (76,340)  (36,906)  29,490  (7,416) 
เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด 45,280  (9,056)  36,224  
     

(4,293)  
          
859  (3,434) 

(ขาดทุน) ก าไรจากประมาณการหน้ีสินตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 45,791  (13,688)  32,103  (11,169)  6,764  (4,405) 

รวม 213,558  (47,506)  166,052  (56,737)  37,986  (18,751) 

  

 กำาไร (ขาดทุน) 

 กำาไร (ขาดทุน) 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

8.33.2  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
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8.34 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารและจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564  2563  2564  2563 
  
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร  

(ล้านบาท) 2,652 
 

2,385 
 

1,518 
 

1,366 
        
จ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิเทียบเท่า 
หุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ล้านหุ้น) 2,257 

 
2,257 

 
2,257 

 
2,257 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีถือโดยธนาคาร 
(ล้านหุ้น) (2) 

 
(2) 

 
(2) 

 
(2) 

จ านวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่า 
หุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น) 2,255 

 
2,255 

 
2,255 

 
2,255 

        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 1.18  1.06  0.67  0.61 

8.35 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 

จากผลของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งต่อ
ทุกภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงครอบคลุมถึงการพกัช าระหน้ี การค ้าประกนัของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการ
ช าระเงิน เพื่อใหธ้นาคารสามารถช่วยเหลือผูกู้แ้ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดใน
ระยะสั้นให้กลบัมาช าระหน้ีได ้นอกจากน้ี ธปท.ไดอ้อกหนงัสือเวียน เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 3 เพื่อ
ช่วยเหลือลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองโดยใหพ้กัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

อยา่งไรก็ดี ดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ท่ีรุนแรงขึ้นโดยคาดวา่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงยาวนาน 
เป็นวงกวา้ง และมีความไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงไดอ้อกหนงัสือเวียน เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอยา่งย ัง่ยนื) ซ่ึงธนาคารและ
บริษทัยอ่ยไดมี้มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามนโยบายดงักล่าวจนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษทัย่อยไดใ้ห้แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรวมไปถึง
การชะลอการช าระเงิน และมาตรการอ่ืน ๆ แก่กลุ่มลูกหน้ีปัจจุบันของธนาคารและบริษัทย่อย
โดยประมาณร้อยละ 20.51 (เฉพาะธนาคาร : ประมาณร้อยละ 19.68) ของยอดรวมทั้ งหมดของกลุ่ม
ลูกหน้ีท่ีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ีโดยประมาณร้อยละ 0.35 (เฉพาะธนาคาร : ประมาณ
ร้อยละ 0.52) ของกลุ่มลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีภายใตโ้ครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft loans) 

196 รายงานประจ ำาปี  
2564

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.34 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

8.35  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กำาไรสำาหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

จำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทียบเท่า 

หุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก (ล้านหุ้น) 

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 

(ล้านบาท) 

้
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยไดใ้ห้แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรวมไปถึง
การชะลอการช าระเงิน และมาตรการอ่ืน ๆ แก่กลุ่มลูกหน้ีปัจจุบันของธนาคารและบริษัทย่อย
โดยประมาณร้อยละ 13.81 (เฉพาะธนาคาร: ประมาณร้อยละ 15.88) ของยอดรวมทั้งหมดของกลุ่มลูกหน้ี
ท่ีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ีโดยประมาณร้อยละ 0.21 (เฉพาะธนาคาร: ประมาณร้อยละ 
0.30)  ของกลุ่มลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีภายใตโ้ครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft loans) 

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูบ้ริหารพิจารณารับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (Management overlay) ส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตรวมถึง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 จากการพิจารณาขอ้มูลส าหรับลูกหน้ี
รายบุคคลและกลุ่มลูกหน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี 

ธนาคารและบริษัทย่อยให้ความสนใจในข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตและความผนัผวนตามสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตาม TFRS 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีประกาศแนวปฏิบติัเพื่อท่ีจะปรับ
ใชเ้ป็นเวลา 2 ปี ระหวา่งปี 2563 - 2564 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใน
ลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการ
ของลูกหน้ีแลว้ เห็นวา่ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไดห้รือลูกหน้ียงัจดั
ประเภทเป็นหน้ีชั้นเดิมก่อนจะเขา้สู่การปรับโครงสร้างหน้ี 

- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
(Troubled Debt Restructuring: TDR) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถช าระหน้ีติดต่อกนั 3 
เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- การใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest) ใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และ 
- จากผลของสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน ดงันั้นการใชข้อ้มูลท่ีคาดการณ์ในอนาคต (forward-

looking information) จะใหน้ ้าหนกัไดน้อ้ยกวา่การใชข้อ้มูลผลขาดทุนในอดีต (historical information) 
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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8.36 สัญญาท่ีส าคญั 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาซ้ือขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพกบับริษทั 3 แห่งโดยมี
ขอ้ตกลงท่ีผูซ้ื้อสามารถขอคืนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไดภ้ายใน 90 วนั ส าหรับรายการท่ีมีเอกสารไม่ครบถว้น
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกัน หรือขอ้มูลท่ีบริษทัย่อยแจง้ให้ทราบถูกตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เปล่ียนแปลงจนกระทบต่อการน าทรัพยสิ์นด้อยคุณภาพท่ีซ้ือไปบริหารอย่างมีนัยยะส าคญั ซ่ึงผลของ
สัญญาจะครบก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทย่อยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 275 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพยท่ี์ขายดงัต่อไปน้ี  

1) สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพซ่ึงมียอดคงเหลือตามบญัชีจ านวน 319 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดรั้บรู้ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าเต็มจ านวนแลว้ และบริษทัย่อยไดรั้บเงินจากการขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวจ านวน 32                  
ล้านบาท ทั้งน้ีธนาคารได้รับรู้เป็นรายการก าไรจากการขายสินทรัพยอ่ื์น ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งจ านวนเรียบร้อยแลว้ 

2) หน้ีสูญจากลูกหน้ีสัญญาเช่าซ้ือ โดยบริษทัย่อยไดรั้บเงินจากการขายหน้ีสูญดงักล่าวจ านวน 243 ลา้นบาท
ทั้ งน้ีธนาคารได้รับรู้เป็นรายการหน้ีสูญรับคืนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งจ านวนเรียบร้อยแลว้ 

ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2565 จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อขอยกเลิกเน่ืองจากเอกสารไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัมีจ านวน 0.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0.18 จากจ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากการขาย
ทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยได้ท าขอ้ตกลงเพิ่มเติมกับบริษทั 2 แห่ง เพื่อขยาย
ระยะเวลาการคืนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพต่อไปอีกเป็นเวลา 90 วนั ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2565 

8.37 การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในปีปัจจุบัน การจัดประเภท
รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรับปี ก าไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของเจ้าของตามท่ีได้
รายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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8.36 สัญญาที่สำาคัญ 

8.37 การจัดประเภทรายการใหม่
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   หน่วย : พันบาท 
งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายการ การแสดงรายการ 

ที่แสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ในปีปัจจุบัน 

จ านวนเงิน  
 

รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บริการ 

รายไดด้อกเบ้ีย รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 103,166 

หน้ีสูญรับคืน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หน้ีสูญรับคืน 83,384 
 

งบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
การจัดประเภทเดิม จ านวน การจัดประเภทรายการใหม่ จ านวนเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า กิจกรรมด าเนินงาน (86,791) เงินสดจ่ายหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า 

กิจกรรมจดัหาเงิน (94,062) 

   หน้ีสินอ่ืน กิจกรรมด าเนินงาน 7,271 
 

   หน่วย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายการ การแสดงรายการ 

ที่แสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ในปีปัจจุบัน 

จ านวนเงิน  
 

รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บริการ 

รายไดด้อกเบ้ีย รายไดค้่าธรรมเนียม 
และบริการ 

103,166 

 
งบกระแสเงินสดเฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การจัดประเภทเดิม จ านวน การจัดประเภทรายการใหม่ จ านวนเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า กิจกรรมด าเนินงาน (55,424) เงินสดจ่ายหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า 
กิจกรรมจดัหาเงิน (62,647) 

   หน้ีสินอ่ืน กิจกรรมด าเนินงาน 7,223 

8.38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

การออกหุ้นกู้ระยะส้ัน 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยไดอ้อกหุ้นกูร้ะยะสั้นจ านวน 3 ชุด 
หุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าวเป็นหุ้นกูร้ะยะสั้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าท่ี
ตราไวจ้ านวน 5,600 ลา้นบาท เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั โดยมีระยะเวลาวนัครบก าหนด 32 วนั ถึง 
92 วนัโดยอตัราดอกเบ้ียใชอ้ตัราคิดลดซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด ณ เวลาเสนอขาย นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้
ช าระหุ้นกูร้ะยะสั้นตามมูลค่าท่ีตราไวจ้ านวน 6,300 ลา้นบาทตามวนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในช่วงเวลา
ดงักล่าวขา้งตน้  
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8.38  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสดเฉพาะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก�รออกหุ้นกู้ระยะสั้น 
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การออกหุ้นกู้ระยะยาว 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยไดอ้อกหุ้นกูร้ะยะยาวจ านวน 3 ชุด 
หุน้กูร้ะยะยาวดงักล่าวเป็นหุ้นกูร้ะยะยาว ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่าท่ี
ตราไวจ้ านวน 3,020 ลา้นบาทเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.86 ถึง 1.52 ต่อปี
โดยมีระยะเวลาครบก าหนด 1 ปี ถึง 3 ปี นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดช้ าระหุ้นกูร้ะยะยาวตามมูลค่าท่ีตราไว้
จ านวน 1,500 ลา้นบาทตามวนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

8.39  การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
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8.39 การอนุมัติงบการเงิน 

 ก�รออกหุ้นกู้ระยะย�ว
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ผู้สอบบัญชีของธนาคาร

ชื่อผู้สอบบัญชี	

- นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6770

- นางนิสากร ทรงมณี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5035

- นางวิลาสินี กฤษณามระ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7098

- นางสาวกรทอง เหลืองวิไล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7210

สำานักงานที่สังกัด

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 0 2034 0000

บัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ 

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 2564 เป็นจำานวน 6,210,000 บาท ซึ่งจากจำานวนดังกล่าว 

เป็นค่าสอบบัญชีของธนาคารจำานวน 4,000,000 บาท และบริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จำากัด จำานวน 1,760,000 บาท 

กับค่าสอบบัญชีของบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด จำานวน 450,000 บาท
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การจัดการ

1.		 คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระ 
รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ดังนี้

นายอ้ีหมิน หู ประธานกรรมการ*
นายเส่ียวปอ หล่ี กรรมการ 
ดร.ประสิทธ์ิ ดำารงชัย กรรมการอิสระ
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพ่ิม กรรมการอิสระ
นายหย่ง หู กรรมการ
นางจ้ิง จิน กรรมการ**
ดร.ซู่เสียน ชุย กรรมการ***
นายหยาง หลิว กรรมการ
พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ช่ืนภักดี กรรมการอิสระ
นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการอิสระ 

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

*** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

 
กรรมการท่ีลาออก  วันท่ีลาออก 
นายเจ้ียนเฟิง เจ้ิง  กรรมการ 30 ตุลาคม 2564

ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำาหนด
นโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ดูแลให้ธนาคาร
มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียง
ที่เหมาะสม มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงของ
ธนาคารได้ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต มีการดำาเนินงานท่ีเป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ของทางการ มีระบบการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับของ
ธนาคาร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้ธนาคารมี 
ระบบธรรมาภิบาลท่ีดี โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้ธนาคารมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและประชาชน 
โดยทั่วไป 

2.		 กรรมการอิสระ

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

3.		 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำา
หน้าท่ีดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยแตล่ะชดุไวช้ดัเจน นอกจากนี ้ตามขอ้กำาหนดของคู่มอืสำาหรับ
กรรมการสถาบันการเงิน คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีควบคุม
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร และกำาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ 
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำา 
คณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย 4 คณะคือ คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

นายอี้หมิน หู 1/1 100

นายเสี่ยวปอ หลี่ 5/5 100

ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย 5/5 100

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 5/5 100

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 4/5 80

นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง 4/4 100

นายหย่ง หู 5/5 100

ดร.ซู่เสียน ชุย 1/1 100

นายหยาง หลิว 5/5 100

พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ช่ืนภักดี 5/5 100

นายอภิเนตร อูนากูล 5/5 100

การเข้าประชุมในปี 2564
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3.1	 คณะบริหาร

 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวม 6 คน ดังนี้
นายเส่ียวปอ หล่ี ประธาน 
ดร.ซู่เสียน ชุย สมาชิก*
นายหยาง หลิว สมาชิก
นายหย่งหมิน ถาง สมาชิก
นางสุรีย์ วิภาตกนก สมาชิก
นายสม พิศาลโสภณ สมาชิก
 

* ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

กรรมการท่ีลาออก วันท่ีลาออก  
นายช่ือเฉียง หลิน 8 กุมภาพันธ์ 2564
นายวัน ฮัท โจเซฟ เชีย 30 เมษายน 2564

คณะบริหารมีหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารในการกำากบัดแูลการบริหารและการดำาเนินงานประจำาวนั เพือ่
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของธนาคาร กำาหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
อันเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อนุมัติโครงสร้างองค์กรและ
แผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ
การดำาเนินงานของธนาคาร รวมถึงกำาหนดอำานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะบริหาร 
มีหน้าท่ีติดตามผลการดำาเนินงานของธนาคาร บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนทำา
หน้าที่กลั่นกรองงานท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา 

การเข้าประชุมในปี 2564

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

นายเสี่ยวปอ หลี่ 39/44 89

นายชื่อเฉียง หลิน 8/8 100

นายหยาง หลิว 49/52 94

นายหย่งหมิน ถาง 47/52 90

นางสุรีย์ วิภาตกนก 47/52 90

นายสม พิศาลโสภณ 50/52 96

นายวัน ฮัท โจเซฟ เชีย 11/19 58

3.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธาน
พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการ
นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ในการสอบทาน เพื่อให้
มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกระบวนการ 
ในการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทบทวนระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อทำา
หน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้งโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารของธนาคารเข้าร่วมการประชุม ทบทวนรายการ 
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร จัดทำาและเปิดเผยรายงานการตรวจสอบ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำาคัญในหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร และ 
เปิดเผยสาระสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงไว้ในรายงานประจำาปีที่เสนอ
ให้ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564  

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 5/5 100

พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ช่ืนภักดี 5/5 100

นายอภิเนตร อูนากูล 4/5 80
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การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่องานสอบทานสินเชื่อในปี 2564

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 4/4 100

พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ช่ืนภักดี 3/4 75

นายอภิเนตร อูนากูล 4/4 100

3.3	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบด้วย
กรรมการที่ไมเ่ปน็ผูบ้รหิารจำานวน 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย ประธาน
นายหย่ง หู กรรมการ
นางจิ้ง จิน กรรมการ*

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

กรรมการท่ีลาออก วันท่ีลาออก  
นายเจ้ียนเฟิง เจ้ิง 30 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  การสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าท่ี 
กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ 
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ดูแลให้คณะกรรมการของ
ธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กรรวมถึง 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย 
คณะกรรมการธนาคารต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 

        
การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการ 

ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงจะดำาเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ท่ีธนาคารกำาหนด ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล 
รวมถึงมีหน้าท่ีในการดูแลให้ธนาคารมีกลไกหรือเคร่ืองมือที่ช่วย
สนบัสนนุกระบวนการคดัเลอืก โดยคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่กำากับดูแลการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
สรรหาและการจา่ยคา่ตอบแทน กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการหรอื
ตำาแหน่งเทียบเท่าของบริษัทย่อย เพ่ือให้แน่ใจว่าการสรรหาและการ
จ่ายค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับความเสี่ยง
สำาคัญของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

กรณีการแต่งต้ังกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับเข้า 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการในชว่งท่ีผา่นมา เพือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการดงักลา่วมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการกอ่นเสนอคณะกรรมการธนาคาร
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  

2)  การกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่
กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น จำานวน 
ค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัแิลว้แตก่รณ ีรวมถงึดแูลใหก้รรมการและกรรมการผูจ้ดัการหรอื
ตำาแหน่งเทียบเท่าของบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจาก
การกำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหาและการจา่ย 
ค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส

การกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษทัภบิาลจะพจิารณาถงึอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ที่
ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของธนาคาร 
รวมทัง้อยู่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดใ้นอตุสาหกรรมเดยีวกนัโดย
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ 
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยังมีหน้าที่ในการดูแล
ให้ธนาคารมีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการกำาหนด
ค่าตอบแทน โดยหารือกับคณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้สามารถสะทอ้นความเสี่ยงที่
สำาคัญของธนาคารได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
มหีนา้ทีก่ำาหนดแนวทางในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการประเมินผลตอบแทนประจำาปี
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คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ กำากับดูแลความเสี่ยงและ
ควบคมุภายในของธนาคารและบรษิทัภายในของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ 
ของธนาคาร ดังนี้

1)  การกำากับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากบัความเสีย่งและควบคมุภายในของกลุม่ธรุกจิ
ทางการเงิน มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่อง
กรอบความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร 
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังมี 
หน้าที่ดูแลให้

2)  การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการควบคุมภายใน และ
จุดประสงค์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงกำาหนดให้มีการทำาแผน 
การควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ 
การติดตาม คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ยังต้องดูแลให้กลุ่มฯ มีโครงสร้างความรับผิดชอบ
แบบ Three Lines of Defense และการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน 
รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มฯ ทำาการควบคุมภายใน วิเคราะห์ 
ขอ้บกพรอ่งทางการควบคุมภายใน และทบทวนรายงานการประเมนิผล

การเข้าประชุมในปี 2564

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 4/4 100

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 4/4 100

นายเสี่ยวปอ หลี่ 3/3 100

นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย 4/4 100

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ธนาคารยงัมคีณะอนกุรรมการหลกัท่ีรายงานโดยตรงตอ่คณะบริหารอีก 
เช่น คณะจัดการ คณะอนุกรรมการสินเช่ือ คณะอนุกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี เป็นต้น

3)  การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทำาหน้าที่
เสนอแนะและทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางการ
ปฏบิตัขิองธนาคารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย เสนอแนะขอ้พึงปฏบัิตทิีด่แีกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน รวมท้ังจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิโดยยงัคงรกัษาไวซ้ึง่
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ตามข้อกำาหนดของคู่มือสำาหรับกรรมการสถาบัน
การเงินและประกาศ สนส. 8/2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การกำากับ
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและที่มอบหมายโดยคณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ควบคุม
ดูแลนโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางการปฏิบัติของบริษัท 
ในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร และพจิารณาสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร

การเข้าประชุมในปี 2564

ชื่อกรรมการ จำานวนครั้ง ร้อยละของ
การเข้าประชุม

ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย 8/8 100

นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง 6/6 100

นายหย่ง หู 8/8 100

  
3.4	 คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	

คณะกรรมการกำากบัความเสีย่งและควบคมุภายในของกลุม่ธรุกจิ
ทางการเงิน ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ดังนี้

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธาน
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล รองประธาน
นายเสี่ยวปอ หลี่ กรรมการ 
ดร.ซู่เสียน ชุย กรรมการ *

* ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

กรรมการท่ีลาออก วันท่ีลาออก
นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย 10 มกราคม 2565
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564

1.		ค่าตอบแทนกรรมการ	
ค่าตอบแทนกรรมการ

ลำาดับ ช่ือ จำานวนเงิน (บาท)

1 ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย 630,000.00

2 นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 630,000.00

3 ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 600,000.00

4 พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี 630,000.00

5 นายอภิเนตร อูนากูล 630,000.00

รวม 3,120,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1 ดร.ประสิทธิ์ ดำารงชัย 600,000.00

รวม 600,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการกำากับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1 ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 600,000.00

2 นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 360,000.00

 รวม 960,000.00

 รวมท้ังส้ิน 6,000,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

1 นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 600,000.00

2 พลตำารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี 360,000.00

3 นายอภิเนตร อูนากูล 360,000.00
 รวม 1,320,000.00

               ผู้บริหาร                     ปี 2564

จำานวนราย จำานวนเงินรวม (บาท)

 ค่าตอบแทนรวมท้ังส้ิน 14 115,560,504.86

	2.		ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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การกำากับดูแลกิจการ

 การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นโครงสร้างและกลไกสำาคัญที่จะทำาให้
เชื่อม่ันว่าองค์กรมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการธนาคารเลง็เหน็ความสำาคญัของหลกัการกำากบัดแูลกิจการ
ทีดี่ในการกำาหนดกลยทุธ และการบริหารงานประจำาวนั ดงันัน้ จงึไดจ้ดัให้
มนีโยบายกำากบัดแูลกจิการเปน็ลายลักษณอ์กัษร โดยมเีนือ้หาสอดคลอ้ง
กับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
นอกจากนโยบายกำากับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังได้จัดให้มี 
นโยบายที่เกี่ยวเน่ืองกับการกับกำาดูแลกิจการท่ีดีอีกหลายนโยบาย เช่น 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกิจกรรมเพ่ือสังคม และนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชนั ในการกำาหนดโครงสรา้งองคก์ร แนวทางการดำาเนนิธรุกจิ และ
หนา้ทีข่องแตฝ่า่ย ธนาคารคำานึงถงึหลกัแหง่ความรบัผดิชอบ ความเปน็
ธรรม และความโปร่งใส เพือ่ทีก่ารดำาเนนิธรุกจิจะเปน็ไปภายใตก้ฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีการดำาเนินงานภายใต้
กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐาน 
ด้านจริยธรรมที่ธนาคารยึดถือเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือใช้เป็น 
กรอบในการประพฤตปิฏิบตั ิเพือ่ธำารงไวซ้ึง่การเปน็องคก์รท่ีมมีาตรฐาน
การกำากับดูแลที่ดี

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการมีระบบ 
การบริหารจัดการที่ดีของธนาคารโดยคำานึงถึงหลักการถ่วงดุลอำานาจ 
จงึได้มอบหมายใหฝ้า่ยจดัการดำาเนินการจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายใน 
ที่ เพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ข้อกำาหนดใหม่ข้อหนึ่ งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่ือง ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิฉบบัใหมน่ัน้ คอืการให้ธนาคารดูแล
ธรรมาภิบาล รวมถึงความเสี่ยงและนโยบายด้านผลตอบแทนกรรมการ
และผูม้อีำานาจจดัการของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงินของธนาคารดว้ย 

 ในปีนี้ คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดให้ความยั่งยืนเป็นส่วน
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงได้เพิ่มส่วนรายงานการพัฒนาเพื่อ
ความย่ังยืนในรายงานประจำาปน้ีี การพฒันาเพือ่ความย่ังยนื หรอืธนาคาร
แหง่ความยัง่ยนืน้ัน ทำาขึน้ภายใตห้ลกักรอบการดำาเนินธรุกจิโดยคำานงึถงึ
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษทัภิบาลจงึมบีทบาทหน้าทีส่ำาคญัในการดำาเนนิการ
ตามธนาคารแห่งความย่ังยืน เพราะมีหน้าท่ีดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวกับบรรษัทภิบาล 
รายละเอยีดเร่ืองธนาคารแหง่ความยัง่ยนืปรากฎอยู่ในรายงานการพฒันา
เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดให้งานควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
หน้าทีท่ีส่ำาคญัในการปฏิบตังิานของทกุสว่นงานของธนาคาร ดงันัน้ จงึได้
มอบหมายให้คณะอนกุรรมการหลายชดุดแูลเรือ่งดงักลา่ว คณะกรรมการ
เหล่านี้ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการกำากบัความเสีย่งและควบคมุภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คณะอนุกรรมการเหล่านี้มีหน้าท่ีในการช่วย
ดูแลให้ธนาคารมีระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
นโยบายกำากับดูแลกิจการของธนาคารในทุกด้าน

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ภาย
ใต้การดูแลของคณะกรรมการโดยตรง มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบเพื่อดำารงตำาแหน่งในธนาคาร และกำาหนดค่าตอบแทน 
ของบุคคลดังกล่าว และยังต้องดูแลให้ธนาคารมีระบบธรรมาภิบาลที่ 
เหมาะสมและเปน็ไปตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการของธนาคารดว้ย

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานความมีประสทิธิภาพและ
ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว รวมถงึการ
กำากบัดูแลการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของหนว่ยงานทีท่ำาหน้าท่ีกำากบัดูแล 
นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง
เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร กรรมการ
แต่ละท่านจะต้องทำาการประเมินและทบทวนการทำางานของคณะกรรมการ
ในปก่ีอนหนา้ทกุป ีตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย การประเมนิ
นี้แบ่งออกเป็น 4 แบบฟอร์ม ดังนี้

1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2) การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายบุคคล
3) การประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบไขว้สำาหรับผลงาน 

    ของกรรมการรายบุคคล
4) การประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบไขว้สำาหรับผลงาน 

    ของประธาน 

 การประเมนินีค้รอบคลมุหลายหัวขอ้ เชน่ คณุสมบตัขิองกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมิน
คณะกรรมการท้ังคณะ ในปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 100 เทียบกับปี 2563 ที่ร้อยละ 99.50 ส่วนคะแนนเฉลี่ยสำาหรับ
การประเมินผลงานแต่ละท่านนั้นอยู่ที่ร้อยละ 99.00 เทียบกับปีที่แล้วที่ 
ร้อยละ 99.25 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยสำาหรับการประเมินผลงานแบบไขว้ 
สำาหรบัผลงานของกรรมการรายบคุคลอยูท่ีร่อ้ยละ 94.25 เทียบกบัปีท่ีแลว้ 
ท่ีร้อยละ 100 และร้อยละ 100 สำาหรับผลงานของประธานกรรมการ 
เท่ากับปีที่แล้ว

การท่ีธนาคารเป็นสมาชิกของ CAC นั้น ธนาคารจะต้องดำาเนิน
กิจการภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน รวมถึงบรษิทัในกลุม่ธรุกิจทางการเงนิของธนาคารตระหนักถงึ 
ความสำาคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมท้ังกระบวนการในการ
ป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชัน

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า
อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำาคัญ ธนาคารมคีวามมุง่มัน่ในการให้บรกิารอยา่งโปรง่ใสและเปน็ธรรม 
ไม่เอาเปรียบลูกค้า รวมถึงเต็มใจให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอยา่งเหมาะสมและชดัเจน อีกท้ังธนาคารยงัรบัผดิชอบดแูลแกไ้ข
ปัญหาให้แก่ลูกค้าเมื่อร้องขอ  

ธนาคารมีนโยบายและแผนกลยุทธ์ท่ีแสดงถึงแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจที่ให้ความสำาคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้บริการ
อย่างเป็นธรรมและอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารมีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้เกิดการให้บริการอย่างเป็นธรรม 
โปรง่ใส และมปีระสทิธภิาพ โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 
และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
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โครงสร้างเงินทุน

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 

20,132,093,886.16 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,256,510,117 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำานวน 

451,081 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 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 และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ปัจจุบันหุ้นบุริมสิทธิประเภท 

ก ไดม้กีารแปลงสภาพเปน็หุ้นสามญัท้ังหมดแลว้ คงเหลอืหุ้นบรุมิสทิธิ

ประเภท ข เพยีงประเภทเดียว และผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธปิระเภท ข มสีทิธิ 

เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข 

มีสิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ 

หุ้นบรุมิสทิธ ิ1 หุ้น แปลงเปน็หุ้นสามญัได ้1 หุ้น โดยผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธ ิ

สามารถแปลงสภาพได้ปีละ 4 ครั้ง วันกำาหนดใช้สิทธิ คือวันที่ 22 

กมุภาพนัธ ์22 พฤษภาคม 22 สงิหาคม และ 22 พฤศจกิายนของทกุป ี

โดยยื่นคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญพร้อมใบหุ้นบุริมสิทธิ 

ได้ท่ีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) สาขาสำานักงานใหญ่ 

ในฐานะนายทะเบยีนหุน้ในเวลาทำาการตามวนัทีก่ำาหนด ทัง้นี ้ธนาคาร

เป็นนายทะเบียนหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556
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ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)		

ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ชั้น L, 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 20,132,093,886.16 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนชำาระแล้ว 20,132,093,886.16 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 8.92 บาท

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 87/2 ชั้น 1,42,43 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งและประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

โทรศัพท์ 0 2626 8100

โทรสาร 0 2626 8191-6

ทุนจดทะเบียน 8,000,000,000.00 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนชำาระแล้ว 4,250,000,000.00 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 87/2 ชั้น 42 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

ประเภทธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย

โทรศัพท์ 0 2253 1588

โทรสาร 0 2253 1589

ทุนจดทะเบียน 6,000,000.00 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนชำาระแล้ว 6,000,000.00 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ถือหุ้นทางอ้อม 99.99
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Sky High Li Leasing Designated Activity Company

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin, Ireland DO1P767

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าเครื่องบินเจ๊ทเพื่อการพาณิชย์แบบลีสซิ่ง

โทรศัพท์ 0 2626 8100

ทุนจดทะเบียน 1 EURO (ณ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนชำาระแล้ว 1 EURO (ณ 31 ธันวาคม 2564)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 EURO

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ถือหุ้นทางอ้อม 99.99

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 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 ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

  อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท์  0 2034 0000

โทรสาร  0 2034 0100
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