สารบัญ
7
สารจากคณะกรรมการธนาคาร

32
ภาวะเศรษฐกิจไทย
และภาวะอุตสาหกรรม

38
การดำ�เนินงานและแผนงาน

56
กิจกรรมเพื่อสังคม

64
การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงของธนาคาร

74
รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ

104
คำ�อธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

127
งบการเงินและข้อมูลธนาคาร

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ความสามารถใน
การทำ�กำ�ไร
กำ�ไรเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

24.2

24

21.4

21

20.8

18
กำไรสุทธิ

2551

2552

2553

+16.6% yoy

(งบการเงินรวม, พันลานบาท)

คุณภาพสินทรัพย์
คุณภาพสินเชื่อดีขึ้นมาก โดยอัตราส่วน
สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงและ
อัตราส่วนสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ้น

120%

6%
5.14%
4.41%
3.25%

90%

3%

107.5%
95.4%
83.3%
60%

0%

2551
สำรองคาเผื้อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

2
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2552

2553
สินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

การขยายตัวของสินเชื่อ
สินเชื่อเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์
จากการเติบโตจากทุกกลุ่มธุรกิจ

1,100

900

1,059

917

940

700
สินเชื่อ

2551

2552

2553

+12.6% yoy

(งบการเงินรวม, พันลานบาท)

มูลค่าตลาดรวม
มูลค่าตลาดรวม (Market
Capitalization) สูงที่สุดในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ไทย

400

352
295
250

164
100

2551

2552

2553

+19.3% yoy

มูลคาตลาดรวม
(พันลานบาท)
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สาขาหนึ่งพัน

บรรยากาศใหม่กับครั้งแรก
ของ “ธนาคารในสวน”
ที่ ไทยพาณิชย์ สาขาหนึ่งพัน
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ร่มรื่นมีชีวิตชีวา

“ลูกค้าที่เข้ามาในสาขาหนึ่งพันจะได้รับประสบการณ์
ทีแ่ ตกต่างด้วยการตกแต่งให้เหมือนอยูก่ ลางสวนสไตล์องั กฤษ
ให้ความรื่นรมย์ระหว่างการทำ�ธุรกรรม ถือเป็นอีกก้าวของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทย
มากว่าศตวรรษ”

คุณภัทร์ทินี เกาะไพศาลสุขวัฒนา
ผู้จัดการสาขาหนึ่งพัน

ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั

ประธานกรรมการบริหาร

ภาพ : อาณาจักรวาล ศิลปิน : อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
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นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2553 นับเป็นช่วงเวลาที่ภาพรวมของประเทศไทยมีความขัดแย้งกันอย่างมาก ใน
ด้านหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวจากภาวะถดถอยในปี 2552 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤต
เศรษฐกิจทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2551 เศรษฐกิจไทยในปี 2553 กลับมาเติบโตร้อยละ 7.8
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่มูลค่าการส่งออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น
อัตราสูงถึงร้อยละ 28 โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร การบริโภคภายใน
ประเทศและการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตร้อยละ 5 และ 14 ตามล�ำดับ
แต่อีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยต้องเผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม ซึ่งได้ปะทุถึงขั้นรุนแรงอย่างที่แทบไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้เหตุการณ์จะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ แต่กระแสของความขัดแย้งยังคงอยู่โดยสาเหตุของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ ไข
เพียงพอ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยนี้ ประเทศไทยแสดงให้เห็นศักยภาพในการรับมือกับวิกฤต
และสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ในอัตราสูง สัญญาณหนึง่ ทีแ่ สดงว่าความเชือ่ มัน่ ได้กลับ
คืนมาก็คือ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของปีและท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ทั้งปี 2553 สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 15.8 ล้านคน ในเชิงเศรษฐกิจมหภาค กล่าวได้ว่าประเทศไทย
สามารถก้าวสู่ทศวรรษใหม่ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งคือฐานะการคลังที่เข้มแข็ง อัตรา
เงินเฟ้อในระดับปานกลางและราคาทรัพย์สินที่ไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
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ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
ในปี 2553 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิสูงถึง 24,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.6 จากปีก่อน อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 16.4 และ 1.7 ตามล�ำดับ ปัจจัย
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของก�ำไรสุทธิได้แก่ การเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ที่
มิใช่ดอกเบี้ยและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และส่วนหนึ่งจากส�ำรองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง สอดคล้องกับคุณ ภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด
ธนาคารสามารถขยายสิ น เชื่ อ ได้ เ กิ น เป้ า หมายโดยเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ย
ละ 12.6 จากการเติบโตของสินเชื่อในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และธุรกิจลูกค้าบุคคล ซึ่งสะท้อนถึง
ความส�ำเร็จของธนาคารในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ จากการ
ขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีและส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยที่ดีขึ้น รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิของธนาคารเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน
ส�ำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตในอัตราสูงที่ร้อยละ 20.6 จากการ
ขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4)
จากธุรกิจบัตรเครดิต bancassuance และค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อ
นอกจากนีธ้ นาคารยังมีกำ� ไรจากเงินลงทุนซึง่ ส่วนใหญ่จากการขายธุรกิจ
ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งนี้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2553 มี
สัดส่วนร้อยละ 42 ของรายได้รวม (เทียบกับร้อยละ 39 ในปี 2552)
โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม (เทียบ
กับร้อยละ 27 ในปี 2552) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะกลางถึง
ระยะยาวของธนาคารทีต่ งั้ เป้าหมายให้รายได้จากค่าธรรมเนียมมีสดั ส่วน
มากกว่าร้อยละ 40 ของรายได้รวม
ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมไปกับการ
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6
ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 51.5 ในปี 2552
เป็นร้อยละ 50
ในปี 2553 คุณภาพสินทรัพย์ได้ปรับตัวดีขนึ้ อย่างมาก อัตราส่วนสินเชือ่
ด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ 4.41 ในปีกอ่ น เป็นร้อยละ 3.25 และเป็น
อัตราต�่ำสุดนับจากวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย ดังนั้น ธนาคารจึงลดการ
ตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลง ขณะที่อัตราส่วนส�ำรองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 107.5 จาก
ร้อยละ 95.4 ในปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ธนาคารมีกระบวนการ
ป้องกันการเกิดของสินเชื่อด้อยคุณภาพพร้อมกับการแก้ไขสินเชื่อด้อย
คุณภาพที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
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ธนาคารมีเงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 15.5 ของสินทรัพย์
เสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2553 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 11.6
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ยังไม่รวมก�ำไรสุทธิของครึ่ง
หลังของปี 2553 ซึ่งหากรวมก�ำไรสุทธิดังกล่าว เงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงจะอยู่ที่ร้อยละ 16.7 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 12.8
เงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะท�ำให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นประโยชน์
ต่อการเติบโตในอนาคต

การด�ำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในด้านพันธกิจของธนาคารที่
ต้องการเป็น “ธนาคารที่ทุกคนเลือก” คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร โดยเน้นการ
พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมของธนาคาร โดยในปี 2553 มีการด�ำเนินการสองโครงการทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ให้ครบ 84 แห่งทั่วประเทศ
ภายในปี 2554 และโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) นอกจากนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลยังมีบทบาท
ส�ำคัญในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้อัน
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน
โครงการหลักด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารที่ประสบความส�ำเร็จ
และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 คือโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้
ส�ำหรับเยาวชนระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ�ำนวนเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการมากเป็นประวัติการณ์ ในปี 2553
นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารมีจติ อาสาเข้าร่วม
และริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเชื่อว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเพิ่มมูลค่ากิจการและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2553 คณะกรรมการเน้นการทบทวน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�ำกับการด�ำเนินงานของธนาคารและยกมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการ โดยกิจกรรมหลักของคณะกรรมการในปีที่ผ่าน
มาได้แก่
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
- รวมคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล เข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- จะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั โิ ครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการบริหาร
เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว และประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและ
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
• การปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะกรรมการธนาคารและกฎบั ต รคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎระเบียบของทางการ
• การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของ
กรรมการ เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยกรรมการอิสระ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นายกกรรมการ
ซึง่ เป็นกรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อ
กัน และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ขึ้นอยู่กับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
• การก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระให้ เ ข้ ม งวดกว่ า
ข้ อ ก�ำหนดของส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ
0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมกิจการ
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร: ในเดือนมีนาคม 2553 คณะ
กรรมการธนาคารแต่งตั้งนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส เป็นกรรมการ
อิสระแทนนายปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวดที่ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร และในเดือนมกราคม 2554 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
นายเทวัญ วิชิตะกุล เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง แทน
ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ได้ลาออกเช่นกัน

การด�ำเนินงานในระยะต่อไป
คณะกรรมการคาดว่าในปี 2554 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณ
ร้อยละ 4-5 แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยาย
ตัวดังกล่าว
การส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจเติบโตในอัตราที่ลดลง
เนื่องจากการน�ำเข้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ เริ่ม
ชะลอตัว นอกจากนี้ยังมีสัญญานที่ชัดเจนว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะด�ำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อชะลอภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งอาจ
ท�ำให้ความต้องการสินเชื่อลดลง อีกทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในประเทศและเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอของประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลก ยังคง
เป็นปัจจัยที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2554
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จะรักษาการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งนี้ สิ่งที่ธนาคารให้ความส�ำคัญที่สุดคือการ
มุ่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร โดยเน้น
การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของความสามารถในการ
แข่งขันของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจะขยายรายได้จากทุกกลุม่ ธุรกิจ
พร้อมกับปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการด�ำเนินงาน รวม
ทั้งยังคงมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณภาพ
สินทรัพย์ของธนาคารดียิ่งขึ้นอีกในอนาคต
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นและ
ลูกค้าทีไ่ ด้ ให้ความสนับสนุนธนาคารอย่างดียงิ่ ตลอดมา และขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานส�ำหรับความทุ่มเทเพื่อความส�ำเร็จของธนาคาร
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เป็น “ธนาคารที่ให้
บริการครบวงจรชั้นน�ำของประเทศ”

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สาขาตลาดน้อย

สาขาที่ทรงคุณค่ามานับศตวรรษ
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบซารส์
อีกหนึ่งความงดงามของไทย
ริมฝั่งน้ำ�เจ้าพระยา

“สาขาตลาดน้อยเป็นสำ�นักงานใหญ่ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งโดย
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
โดยพระบรมราชานุญาต สาขาตลาดน้อยนับว่า
เป็นสัญลักษณ์แห่งร่มเงาประวัติศาสตร์ที่งดงาม
และได้มีการบูรณะเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา สำ�หรับผมแล้ว
ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ ให้บริการลูกค้า
เฉกเช่นเดียวกับพนักงานไทยพาณิชย์ ในอดีตที่เคยรับใช้
ลูกค้าต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น”

คุณสุริยัน เสริมชูวิทย์กุล
ผู้จัดการสาขาตลาดน้อย

คณะกรรมการธนาคาร

แถวนั่งจากซ้าย
1. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

2. นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

3. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

แถวยืนจากซ้าย
1. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

4. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

2. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

3. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ภาพ : ตำ�นานน้ำ�และไฟแห่งนิรันดร์ ศิลปิน : อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
12
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4. นายมาริษ สมารัมภ์

7. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

10. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

5. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

8. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค

11. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

9. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

12. นายเทวัญ วิชิตะกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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ประวัติคณะกรรมการ
นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุ ณ อ า นั น ท ์ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี
(เกี ย รติ นิ ย ม) ด้ า นกฎหมาย จาก Trinity
College, University of Cambridge ประเทศ
อังกฤษ เมื่อปี 2498 และเริ่มต้นชีวิตการงาน
ทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ โดยด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่ ส�ำคัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ
สหรัฐอเมริกา ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และปลัด
กระทรวงการต่างประเทศ หลังจากลาออกจาก
กระทรวงการต่างประเทศแล้ว คุณอานันท์ได้
มีบทบาทด้านธุรกิจและแวดวงนานาชาติ รวม
ถึ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารองค์ ก าร
สหประชาชาติให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านภัยคุกคาม ความ
ท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ทบทวนบทบาทของสหประชาชาติ ในสภาวะที่
โลกการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในระหว่างปี 2546-2547
คุณอานันท์เป็นบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วมในพัฒนาการ
ด้ า นการเมื อ งของประเทศ โดยได้ รั บ การ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี 2 สมัย ตลอดจนมีบทบาทในการเป็น

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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ดร. วิ ชิ ต จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า น
วิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University
of California, Berkeley และปริญญาโท
และปริ ญ ญาเอกด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
University of California, Los Angeles
(UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้น
การท�ำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และได้ลาออกในขณะด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่อมา ดร. วิชติ
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคมระหว่ า ง
ปี 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่ธุรกิจการ
ธนาคารอีกครั้งในต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ธนาคารรั ต นสิ น จ�ำกั ด (มหาชน) ปั จ จุ บั น
ดร. วิ ชิ ต ด�ำรงต�ำแหน่ ง ประธานกรรมการ
กรรมการและที่ปรึกษาในบริษัทและองค์กรชั้น

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ของสภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในปี 2540 จาก
บทบาทหน้าที่อันโดดเด่นในด้านต่างๆ คุณ
อานันท์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัย 25 แห่ง ทั้งในและนอก
ประเทศ และยังได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ
อันทรงเกียรติ
ปั จ จุ บั น คุ ณ อานั น ท์ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ทู ต ของ
องค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ประธาน
กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และกรรมการ
ที่ปรึกษาองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
เป็นต้น
คุณอานันท์ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของ
ธนาคารตั้งแต่ปี 2527 และได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกกรรมการในปี 2550 คุณอานันท์ ได้ ให้
ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ที่
กว้างขวางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธนาคาร
รวมทัง้ มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการด�ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
สังคมของธนาคาร
น�ำหลายแห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ บริษัท สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด กลุ่มโรงแรมแคมปินสกี เป็นต้น
ดร. วิชติ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา
ในประเทศไทยมาโดยตลอด โดยปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
อีกทั้งในอดีตยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (NIDA) และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
นับตัง้ แต่การรับต�ำแหน่งกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของธนาคาร ดร. วิชิต ได้
น�ำวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น�ำก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงธนาคาร รวมทั้งฟื้นฟูความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรให้ ก ลั บ คื น มาอย่ า งโดดเด่ น
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบาย ติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน
และผลงานต่างๆ ของธนาคาร

นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณมาริษจบการศึกษาทางด้านการบัญชีจาก
University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รด้ า นการพั ฒ นา
ผู้บริหารจาก Harvard University ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า คุ ณ มาริ ษ เริ่ ม ต้ น การท�ำงาน
ด้านการตรวจสอบบัญชีในปี 2504 และได้
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มเอสจีวีที่
ประเทศฟิลิปปินส์ คุณมาริษได้ย้ายมาประจ�ำที่
กรุงเทพในปี 2510 เพือ่ บุกเบิกและก่อตั้งสาขา
ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง ต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการกลุ่มบริษัทส�ำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง
ในปี 2517 และ 2521 ตามล�ำดับและใน
ปี 2535 คุณมาริษได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเอสจีวี ณ ถลาง
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุ
จากการท�ำงานในกลุ่มบริษัทเอสจีวี ณ ถลาง
ในปี 2544

ปั จ จุ บั น นอกเหนื อ จากการท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึกษาอิสระแล้ว คุณมาริษยังด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษั ท อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส จ�ำกั ด
มหาชน บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด
และ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) อีกทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารของ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ดร. จิรายุจบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม)
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of
Economics ประเทศอังกฤษ และปริญญา
เอกสาขาเดียวกันจาก Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย ดร. จิรายุ
เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรกในฐานะเศรษฐกรที่กรม
วิเทศสหการ และต่อมาด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในช่วงปี 2524-2529
ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น รั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามล�ำดับ ตั้งแต่
ปี 2530 เป็นต้นมา ดร. จิรายุได้รับต�ำแหน่ง
ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระ
มหากษัตริย์ ท�ำหน้ า ที่ ดู แ ลและจั ด การการ
ลงทุ น ของ ส�ำนักงานฯ และในขณะเดียวกัน
ก็ ไ ด้ รั บ การโปรดเกล้ า ฯ ให้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง
รองเลขาธิการส�ำนักพระราชวัง

นอกจากนี้ ดร.จิรายุยังได้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ
ในหลายองค์กรที่ส�ำคัญในประเทศไทย ได้แก่
ต�ำแหน่งกรรมการในมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ
พระดาบส ศิริราชมูลนิธิ ต�ำแหน่งเลขาธิการ
ในมูลนิธิสายใจไทยและมูลนิธิโครงการหลวง
ต�ำแหน่งเหรัญญิกในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เป็นต้น และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

ด้วยประสบการณ์ 40 ปี จากบริษัทตรวจสอบ
บัญชีชั้นน�ำในภูมิภาค คุณมาริษได้มีบทบาท
ส�ำคั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานด้ า น
ตรวจสอบของธนาคารทั้งในด้านนโยบาย การ
ปฏิบัติและกระบวนการ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบของธนาคาร

ดร. จิรายุเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำพา
ธนาคารผ่านวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2540
โดยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับธนาคาร และเป็นผู้สนับสนุนในการ
ผลักดันให้ธนาคารมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
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นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุ ณ ชุ ม พลจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ อ งกล จาก
University of Washington ประเทศ
สหรัฐ อเมริก า ปริ ญ ญาโทด้า นบริ หารธุรกิจ
จาก Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2536-2548 ด�ำรง
ต�ำแหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน) คุณชุมพล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเงินอย่างกว้าง
ขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ปัจจุบัน คุณชุมพลด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุ ณ หญิ ง ชฎาจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละ
ปริ ญ ญาโทด้ า น Natural Sciences &
Economics จาก Cambridge University
ประเทศอั ง กฤษ และปริ ญ ญาโทด้ า น
Economic Development จาก Williams
College ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้นชีวิต
การท�ำงานด้านการธนาคารครั้งแรกที่ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ร่ ว มงานกั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2518 ต่อมาได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่วงปี 2542-2550
นับเป็นสตรีคนแรกที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร
ในปี 2543 คุณหญิงชฎาได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ จุลจอมเกล้า ต่อมาใน
ปี 2549 คุณหญิงชฎาด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประธาน
กรรมการ บริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น
จ�ำกัด ประเทศสิงคโปร์ กรรมการ บริษทั โดล
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ บริษัท สยามสินธร
จ�ำกัด และ ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ในต�ำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร คุณชุมพลได้น�ำความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ในด้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การในระดั บ
นานาชาติเข้ามาเพื่อพัฒนางานของธนาคาร
สมาคมธนาคารไทย และได้รับโปรดเกล้ าฯ
แต่ งตั้ งเป็ น สมาชิกสภานิ ติ บั ญ ญั ติแห่ งชาติ
ระหว่างปี 2549-2551 นอกจากนี้ ยังได้รับ
รางวัล Best CEO of the Year ประจ�ำปี
2549 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน คุณหญิงชฎาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหลายองค์ ก ร อาทิ กรรมการอิ ส ระและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ไมเนอร์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และประธาน
กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นต้น
คุ ณ หญิ ง ชฎาได้ น�ำความรู ้ ค วามสามารถ
และประสบการณ์ ในการเป็นนักการธนาคาร
มืออาชีพและการเป็นผู้สนับสนุนที่ส�ำคัญของ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรจ�ำนวนมากมาใช้
ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ธนาคารในต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริหารและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุ ณ สุ เ มธจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินยิ ม) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน
วิศวกรรมบริหาร จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) คุณสุเมธเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการเดินเรือ
และการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นอย่างมาก
โดยได้ก่อตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด ขึ้นในปี
2523 เพื่อให้บริการธุรกิจการเดินเรือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และได้น�ำ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อปี 2531 ปัจจุบัน คุณสุเมธ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทในกลุ่ม
โงวฮก อาทิ บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินัล จ�ำกัด และ
บริษทั สินธนโชติ จ�ำกัด ซึง่ ท�ำธุรกิจท่าเทียบเรือ

สถานี ข นส่ ง สิ น ค้ า คลั ง สิ น ค้ า และอื่ น ๆ
นอกจากนี้ ระหว่างปี 2549-2551 คุณสุเมธ
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทราจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยทุน ภูมิพล เกียรตินิยม
อั น ดั บ หนึ่ ง จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก
West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
และระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นการเงิ น จาก
University of Pittsburgh

งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
(การบริ ห ารความเสี่ ย ง) และอนุ ก รรมการ
จั ด ท�ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงและประเมิ น ผลการ
ด�ำเนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สาขาพลั ง งาน)
กระทรวงการคลัง อนุกรรมการบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท
ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทราได้น�ำความรู้
ความช�ำนาญด้านการเงิน ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของธนาคาร

ปัจุจบัน รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทราด�ำรง
ต�ำแหน่ง คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ
ยั ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการในองค์ ก รและ
บริษัทเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรรมการคณะ
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการด�ำเนิน

นอกจากนี้ คุ ณ สุ เ มธได้ รั บ ยกย่ อ งในแวดวง
วิชาการ จึงได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งสินค้า
ทางเรือ และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง คุณสุเมธได้
น�ำความรู้ทางด้านการค้าและการพัฒนาธุรกิจ
มาเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการโดยเฉพาะการท�ำธุรกิจกับประเทศ
จีนซึ่งก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
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หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดาจบการศึกษาปริญญา
ตรีดา้ นบริหารธุรกิจ จาก Indiana University
(Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับ
ราชการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ก่ อ นจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในปี 2510 ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่ ง ราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ม าตลอด
พระชนม์ชีพ
ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบัน หม่อมราชวงศ์
ดิ ศ นั ด ดาด�ำรงต�ำแหน่ ง เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ
แม่ ฟ ้ า หลวงในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ด�ำเนิ น
โครงการตามพระราชด�ำริ ข องสมเด็ จ พระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และตัง้ แต่ปี 2531 ได้
เป็นประธานคณะกรรมการสนองพระราชด�ำริ
ในเขตพื้นที่ทรงงาน โครงการพัฒนาดอยตุง
และผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งานประสานงาน
โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์จบการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล และปริญญาโททางด้านมนุษย
พันธุศาสตร์ จาก University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการคนแรกของส�ำนักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ด�ำรง
ต�ำแหน่ง 2 สมัยเป็นเวลา 8 ปี ได้บุกเบิก
ระบบการจัดการงานวิจัยให้แก่ประเทศ และ
ต่ อ มาได้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษของส�ำนั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยจนถึงปี 2551 โดย
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม บุกเบิกงานจัดการ
ความรู้ของประเทศ
งานประจ�ำในปั จ จุ บั น ของศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ คือประธานกรรมการมูลนิธิ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
(สคส.) ซึ่งเป็นงานบุกเบิกในระดับประเทศ
อีกชัน้ หนึง่ อีกทัง้ ได้รบั การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายก
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จากความส�ำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุง
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดาได้รับความไว้วางใจ
จากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้ก�ำกับดูแลโครงการ
ขยายผลสู่ประเทศเมียนมาร์ อัฟกานิสถาน
และจังหวัดอาเจห์ อินโดนีเซีย
นอกจากนั้น หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดายังด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด�ำริ กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการ
Japan-America Institute of Management
Science และเป็นที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
ในฐานะกรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคมของธนาคาร หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา
ได้น�ำความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร
สภาสถาบันอาศรมศิลป์ และเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และรวมทั้งได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
ยั ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการของหน่ ว ยงาน
และมูลนิธิหลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการ
บริ ห ารส�ำนั ก งานรั บ รองคุ ณ ภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) กรรมการแผนก
แพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นต้น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ได้น�ำความรู้
และประสบการณ์ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการ
ท�ำงานทางด้านการศึกษาและสังคมมาใช้ ใน
การให้แนวทางและข้อคิดเห็นต่ างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ งานกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของ
ธนาคาร

นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Mr. Hancock จบการศึกษาปริญญาตรีทาง
ด้านกฎหมาย จาก University of Adelaide
ประเทศออสเตรเลีย และท�ำงานด้านกฎหมาย
ที่ นิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ฮ่ อ งกง
สิงคโปร์ และกรุงเทพ เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี
Mr. Hancock ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานของ
บริ ษั ท เบเคอร์ แอนด์ แม็ ค เค็ น ซี่ จ�ำกั ด
ที่ ก รุ ง เทพ เป็ น ต�ำแหน่ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นการ
เกษี ย ณอายุ ก ารท�ำงานซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่
Mr. Hancock เป็นกรรมการมากว่า 25 ปี
และเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภาหอการค้า
ออสเตรเลี ย – ไทย สองสมั ย ปั จ จุ บั น
Mr. Hancock ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
School of Management และกรรมการ

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คุ ณ สุ ภ าจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า น
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณสุภามีประสบการณ์การท�ำงานที่กระทรวง
การคลังกว่า 20 ปี โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญๆ ของกระทรวงการคลังและองค์กรอื่น
หลายต�ำแหน่ง ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รองประธาน
กรรมการจั ด การกองทุ น เพื่ อ การฟื ้ น ฟู แ ละ

บริ ห ารของสถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย
(AIT) กรรมการของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ป รึ ก ษาและ
ประธานคณะกรรมการด้านนโยบายการลงทุน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน
บริ ษั ท จอห์ น ดั บ เบิ้ ล ยู แฮนค็ อ ค แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ด้วยความรู้ความสามารถจากการเป็นหนึ่งใน
นักกฎหมายชั้นน�ำของประเทศไทย ที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ และกรรมการอิสระ Mr. Hancock
ได้ ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ค ณะ
กรรมการทั้ ง ในด้ า นการพาณิ ช ย์ กฎหมาย
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน และกรรมการ
คณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่ ว งหน้ า (ก.ส.ล.) ปั จ จุ บั น คุ ณ สุ ภ าด�ำรง
ต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด
คุ ณ สุ ภ าได้ น�ำประสบการณ์ แ ละความรู ้
ความช�ำนาญด้านการเงินการคลัง การบัญชี
รวมทั้งด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารเป็ น
อย่างดี
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นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายเทวัญ วิชิตะกุล

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

Mr. Parks จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA)
จาก Columbia University Graduate School
of Business โดยเริม่ ต้นอาชีพด้านวาณิชธนกิจ
กับเมอร์ริล ลินช์ ในปี 2513 และได้รับหน้าที่
ดู แ ลงานในภู มิ ภ าคเอเชี ย เป็ น เวลาหลายปี
ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของโกลด์แมน
แซคส์ แอนด์ โค โดยมีบทบาทในการก่อตัง้ และ
บริหารงานด้านปฏิบัติการบริการวาณิชธนกิจ
ของบริษัทในแถบภาคพื้นยุโรป ก่อนที่จะเป็น
หุ้นส่วนของกลุ่มบีคอน ในเวลาถัดมา

บริหารประจ�ำภูมิภาคเอเชียของเจพีมอร์แกน
ในปี 2544 จนถึงการเกษียณอายุการท�ำงาน
จากเจพีมอร์แกนในปี 2549

Mr. Parks มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นวาณิ ช ธน
กิจมากว่า 35 ปี และเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ ทั้งในเอเชีย
แปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา Mr. Parks
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่

จากประสบการณ์ ด ้ า นการเงิ น และการเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรในระดับนานาชาติ
Mr. Parks ได้ ให้ความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำ
เพื่อพัฒนาการบริหารงานและการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

คุณเทวัญจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาอุ ต สาหการโรงงาน จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จ�ำกั ด โดยปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ ต รวจ
ราชการกระทรวงการคลัง กรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท
โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)

คุ ณ เทวั ญ มี ป ระสบการณ์ ก ารท�ำงานใน
ต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ของกระทรวงการคลังและ
องค์กรอื่นหลายต�ำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรม
ธนารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์
พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ�ำกั ด กรรมการธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท บางจาก
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ช่วงปี 2550 Mr. Parks ได้เข้ามาร่วมงาน
กับบริษัท โอ๊คทรี แคปปิตอล (ฮ่องกง) จ�ำกัด
โดยล่าสุด ด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมการด�ำเนินกิจการในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก รับบทบาทด้านการพัฒนาโอกาสใน
การลงทุ น และการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ
รัฐบาล หน่วยงานก�ำกับดูแล และบริษัทต่างๆ
ในภูมิภาคแห่งนี้ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คุณเทวัญ ได้น�ำความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมาเป็น
ประโยชน์ ในการช่วยพัฒนาและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุ ณ ก ร ร ณิ ก า จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี
บริหารธุรกิจ จาก University of Colorado
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และจบการศึ ก ษา
หลักสูตรพิเศษ Advanced Management
Program จาก Harvard University โดยก่อน
ที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคาร คุณกรรณิกาได้
ท�ำงานที่บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เป็นเวลา 32 ปี
และได้มบี ทบาทส�ำคัญในการเพิม่ ส่วนแบ่งการ
ตลาด และความสามารถในการท�ำก�ำไรของ
บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย ด้วยการน�ำแนวคิดด้าน
การตลาดสมัยใหม่มาใช้
คุณกรรณิกาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเมื่อปี 2545 และร่วมเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารในปี 2546 โดยรับผิดชอบ
งานด้านกลุ่มลูกค้าบุคคล คุณกรรณิกาเป็น
ผู้ที่ได้น�ำแนวคิดใหม่ๆ และการให้ความส�ำคัญ

นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

คุณบดินทร์จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททาง
ด้าน Comparative Jurisprudence และ
ปริญญาโททางกฎหมาย (ทัว่ ไป) จาก New York
University ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ
เป็ น เนติ บั ณ ฑิ ต ไทย ส�ำนั ก อบรมกฎหมาย
แห่งเนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา ต่ อ มาได้ เ ข้ า อบรม
Executive Program ที่ Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณบดินทร์มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย
ยาวนานกว่า 30 ปี เริ่มจากการฝึกงานใน
ส�ำนั ก งานทนายความในนิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2519 เมื่อเดินทางกลับ
มายังประเทศไทย ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ส�ำนั ก งานทนายความ B&N จากนั้ น ได้
ด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการฝ่ า ยกฎหมาย
การปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย ก่ อ นจะ
ร่ ว มงานในต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งาน
กฎหมายและนิติกรใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ผู ้ จัดการบริษัทกฎหมายซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

กับลูกค้ามาใช้ ในงานลูกค้าบุคคลของธนาคาร
และเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของการ
ปรับปรุงธนาคาร คุณกรรณิกาได้รบั การแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
ธนาคารตั้ ง แต่ ป ี 2550 และในปี ดั ง กล่ า ว
คุ ณ กรรณิ ก าได้ รั บ รางวั ล นั ก การเงิ น แห่ ง ปี
จากวารสารการเงินการธนาคาร และรางวัล
สุ ด ยอดผู ้ น�ำหญิ ง ดี เ ด่ น แห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟิก จากนิตยสาร The Asian Banker
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล สุ ด ยอดนั ก ธุ ร กิ จ
หญิ ง ดี เ ด่ น แห่ ง อาเซี ย น ประจ�ำปี 2551
จากสภาอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม
และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ประจ�ำปี
2552 (Best CEO Award - SET 2009)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร
ปัจจุบัน คุณบดินทร์ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด และ บริษัท
ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) รองประธาน
อาวุ โ ส สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
กรรมการอ�ำนวยการ สถาบั น เทคโนโลยี
นานาชาติ สิ ริ น ธร และกรรมการในคณะ
กรรมการด้ า นกฎหมายคณะต่ า งๆ ของ
ส่ ว นราชการและองค์ ก รเอกชน ระหว่า งปี
2549-2551 คุ ณ บดิ น ทร์ ไ ด้ รั บ โปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุ ณ บดิ น ทร์ ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการและ
กรรมการบริหารของธนาคารตั้งแต่ปี 2545
และในปี 2551 คุ ณ บดิ น ทร์ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
เป็ น รองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม งานกฎหมาย
อี ก ต�ำแหน่ ง หนึ่ ง ท�ำหน้ า ที่ ก�ำกั บ ดู แ ลงาน
ทางด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ต่ า งๆ การปฏิ บั ติ ง านของคุ ณ บดิ น ทร์ เ ป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การด�ำเนิ น งานของ
ธนาคาร
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จากซ้าย
1. นายมนูญ สรรค์คุณากร

3. นายศิริชัย สมบัติศิริ

5. นายดีแพก ซาหรับ

2. นายศรัณย์ทร ชุติมา

4. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

6. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ

ภาพ : ตำ�นานน้ำ�และไฟแห่งนิรันดร์ ศิลปิน : อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
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รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

7. ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

8. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

10. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

ประธานกรรมการบริหาร

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

11. นายญนน์ โภคทรัพย์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
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ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

รายละเอียดโปรดดูหน้า 14

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

รายละเอียดโปรดดูหน้า 21

นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

รายละเอียดโปรดดูหน้า 21

นายดีแพก ซาหรับ

คุณดีแพกด�ำรงต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่
การเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร ดูแลรับ
ผิดชอบโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change
Program) ควบคู่ไปกับการบริหารงานกลุ่มการ
เงินของธนาคาร ก่อนรับต�ำแหน่งรองผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มการเงินในปี 2551 คุณดีแพกด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดยเป็น
ผู้น�ำในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
พืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ส่งผลให้ธนาคารมีความเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในด้านธุรกิจและส่วนแบ่ง
ตลาด ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ใน
เดือนมกราคม 2545 คุณดีแพกเป็น Managing
Director ประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ
บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่ติดอันดับ Fortune
500 โดยรับผิดชอบการบริหารงานของบริษัท

ใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค ทั้งด้านการขาย การ
บริการ และการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ คุณ
ดีแพกเริ่มงานครั้งแรกในปี 2519 กับ Touche
Ross & Co. ส�ำนักงานลอนดอน (หรือ Deloitte
& Touche ในปัจจุบัน) คุณดีแพกเป็นสมาชิก
ของสมาคมผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศ
อังกฤษ (Institute of Chartered Accountants
in England and Wales) ผู้ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information
Systems Auditor) สมาชิกของ Wharton
School, University of Pennsylvania เป็น
international president ของ The Information
Systems Audit and Control Association Inc.
(2534-2536) และเป็นสมาชิกคณะกรรมกาาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสมาพันธ์นักบัญชี
นานาชาติ (IT committee of the International
Federation of Accountants) (2538-2544)

นายศิริชัย สมบัติศิริ

คุ ณ ศิ ริ ชั ย ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(เกี ย รติ นิ ย ม) ด้ า นบั ญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และ M.B.A. (Finance) จาก
University of Southern California
สหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ
Advanced Management Program จาก
Harvard Business School ในปี 2551 คุณศิรชิ ยั
ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารตัง้ แต่ปี 2520 โดยเป็น
ผู้บริหารงานด้านสาขาต่างประเทศและบริหาร
การเงิน ต่อมาคุณศิรชิ ยั ได้ลาออกจากธนาคาร
เพื่ อ ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิทในช่วงปี
2537-2541 และกรรมการจัดการธนาคารรัตนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2541-2542 คุณศิรชิ ยั
กลับมาร่วมงานกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งในปี
2543 โดยรั บ ต�ำแหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การใหญ่
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน และต่อมาได้
รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบงานกลุม่ ลูกค้าธุรกิจ

ขนาดใหญ่ในปี 2546 ในปี 2549 คุณศิริชัย
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เพือ่
บริหารงานด้านลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม คุณศิรชิ ยั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาดูแล
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงต้นปี 2551 เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานของกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่เป็น
ไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคาร ใน
เดือนกันยายน 2551 ธนาคารได้ปรับโครงสร้าง
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของธนาคาร โดยได้แต่งตั้งให้
คุณศิรชิ ยั ดูแลกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 1 และใน
เดือนกันยายน 2552 คุณศิรชิ ยั ได้รบั มอบหมายให้
กลับมาดูแลกลุม่ ลูกค้าธุรกิจอีกครัง้ เพือ่ ผลักดัน
การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของ
ธนาคารทีส่ �ำคัญในปี 2553 และปีตอ่ ไป

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฏหมาย
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
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นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

คุณหยกพรร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ตั้งแต่ปี 2520 หลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และต่อมาจบปริญญาโทสาขา
เดียวกันจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
ประสบการณ์ ในงานด้านวิจัยเศรษฐกิจ ด้าน
สินเชื่อ และธุรกิจตลาดทุน คุณหยกพรได้รับ
ต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความ

เสีย่ งในปี 2549 รับผิดชอบการพัฒนางานด้าน
การบริหารความเสีย่ งซึง่ ธนาคารมุง่ หวังทีจ่ ะให้
เป็นความสามารถหลัก (Core Competency)
ขององค์กร และในต้นปี 2550 คุณหยกพรได้
รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มการเงิน ในเดือนเมษายน 2551 คุณหยก
พรได้รับแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งรอง
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

คุ ณ นะเพ็ ง พาแสงส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมงาน
กับธนาคารในปี 2514 และมีประสบการณ์การ
ท�ำงานธนาคารทีก่ ว้างขวาง ทัง้ การเป็นผูบ้ ริหาร
สาขาในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผู้
จัดการสาขาลอสแอนเจลิสในปี 2527 และเป็น
ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศและสถาบัน
ในระหว่างปี 2530-2536 ต่อมาคุณนะเพ็ง
พาแสงได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานด้านสิน

เชื่อบุคคลของธนาคาร โดยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่สายงานธุรกิจบุคคลในปี 2537 คุณนะ
เพ็งพาแสงรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สนิ
ก่อนด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บริหารเครือข่ายหรือสายบริหารการขายและ
บริการ ดูแลงานสาขาในประเทศทั้งหมดและ
งานบริหารการขายและบริการแก่ลูกค้าบุคคล
คุณนะเพ็งพาแสงได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่สายบริหารการขาย
และบริการในเดือนมีนาคม 2550

นายญนน์ โภคทรัพย์

คุณญนน์ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ (เกี ย รติ นิ ย ม) ทางด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก
วิทยาลัยอิมพีเรียล มหาวิทยาลัยลอนดอน ก่อน
มาร่วมงานกับธนาคารในต�ำแหน่งรองผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ในเดือนมิถุนายน 2550
คุณญนน์มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้าน

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยร่วมงานที่ยูนิลี
เวอร์ ประเทศไทย ระหว่างปี 2532-2549 มี
ต�ำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการผู้จัดการ ยูนิ
ลีเวอร์ ฟู้ดส์ และกรรมการบริษัทยูนิลีเวอร์
ประเทศไทย และต่อมาได้ร่วมงานกับกลุ่ม
ดั ช มิ ล ล์ ใ นต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ ส าย
ปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

คุณอาทิตย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
เศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาโท ทางด้าน M.B.A. (Finance)
จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์
การท�ำงานทางด้านการเงินและการธนาคาร
มายาวนานกว่ า 15 ปี โดยเฉพาะความ
เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และ
การบริหารการเงิน คุณอาทิตย์ ได้เริ่มท�ำงาน
กับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี
2537 ต่อจากนัน้ ในปี 2541 ได้รว่ มงานกับบริษทั
Cargill Financial Service ในต�ำแหน่ง Hedge
Fund Manager หลังจากนั้นคุณอาทิตย์ ได้
ร่ ว มงานกั บ ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด
โดยด�ำรงต�ำแหน่ง Managing Director, Regional

Head Capital Markets South East Asia
และได้ ส ร้ า งผลงานอั น โดดเด่ น ทางธุ ร กิ จ
ตราสารหนี้ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในระยะ
เวลารวม 9 ปี คุณอาทิตย์ตัดสินใจกลับมาร่วม
งานกับธนาคารไทยพาณิชย์อกี ครัง้ ในต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ในปี
2551 และควบรักษาการกลุ่ม GMTS ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2552 ในเดือนมกราคม 2554
ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องและกลุม่
ปฏิบัติการให้อยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกันเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ตลอดจนเพิ่ ม ศั ก ยภาพส�ำหรั บ การแข่ ง ขั น ที่
เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบหมายให้คุณอาทิตย์ดูแล
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขาย
และบริการ

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
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นายมนูญ สรรค์คุณากร

คุณมนูญ สรรค์คณ
ุ ากร เป็นนักบริหารมืออาชีพ
ด้านทรัพยากรบุคคล เคยผ่านการบริหารงาน
จากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) มีความเชีย่ วชาญ
ในการปรับกระบวนการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลให้ ได้ม าตรฐานสากล ได้รับคัดเลือก
เป็นนักบริหารทรัพยากรดีเด่นของประเทศไทย
(Thailand Top 100 HR) จากสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนีย้ งั
เป็นที่ปรึกษาและวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไทย
ออยล์ บางจากปิโตรเลียม ฯลฯ รวมทั้งยัง

ด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น ประธานคณะท�ำงานร่ า ง
กฎกระทรวงเรื่ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นในสถาน
ประกอบการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบั น เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถมนุ ษ ย์
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
ประธานกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People
Development Group) ของสมาคมจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นต้น
คุณมนูญ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
นิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม) และ
เนติ บั ณ ฑิ ต ไทยจากเนติ บั ณ ฑิ ต สภา และ
Advanced Management Program จาก
Harvard Business School

นายศรัณย์ทร ชุติมา

คุ ณ ศรั ณ ย์ ท รมี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นสิ น เชื่ อ
ลูกค้ า ธุรกิจมาเป็นเวลา 20 ปี โดยได้เข้า
ร่ ว มงานกั บ ธนาคารหลั ง จากจบการศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นบั ญ ชี จ ากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ M.B.A. จาก Ohio University
สหรั ฐ อเมริ ก า คุ ณ ศรั ณ ย์ ท รด�ำรงต�ำแหน่ ง
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงาน
และปิโตรเคมีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้แทนธนาคารในบริษัท ไอทีวี จ�ำกัดในปี 2539
ในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อภารกิจใน
การลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารในบริษัท
ไอทีวี เสร็จสิ้นลง คุณศรัณย์ทรได้กลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชื่อ
รายใหญ่ของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาด
ใหญ่ 1 ในปี 2546 ต่อมาคุณศรัณย์ทรได้
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจพิเศษ ในปี 2552 เพื่อดูแลและให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุง
โครงสร้ า งหนี้ ส�ำหรั บ ลู ก ค้ า รายที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ ในเดือนธันวาคม 2553 คุณศรัณย์ทร
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
ธุรกิจพิเศษ ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารจัดการสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (NPLs) สินทรัพย์รอการขาย
(NPAs) ของธนาคาร และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยว
กับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ
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ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่*
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นาง สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นาง กรรณิการ์ งามโสภี
นาง องค์อร อาภากร ณ อยุธยา

นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาง ภาสพรรณ สุวรรณจินดา
นาย กฤษณ์ อรรถกฤษณ์
นาย รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์

นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์
นาย ธันว์ เหรียญสุวรรณ
นาย กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

นาง บุษกร พุทธินันทน์
นาง วรีมน นิยมไทย
ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นาย ชาตรี โสตางกูร
นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ
นาย พิเศษ เสตเสถียร
นางสาว เอเลน นอราห์ ไรอัน
นาง อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
นาย โสภณ อัศวานุชิต
นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์

นางสาว สุทธาภา อมรวิวัฒน์
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์
นาย สมิทธ์ พนมยงค์
นาย จิม วี มัวร์
นาย ชาญมน สุมาวงศ์
นางสาว ลิลลี่ งามตระกูลพานิช
นางสาว พิกุล เกตุงาม
นางสาว จามรี เกษตระกูล
นางสาว สนันนาถ กุลไพศาลธรรม

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นาย สมชาย สัญลักษณ์ศิริ
ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์
นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
นาง ประราลี รัตน์ประสาทพร
นางสาว อารยา ภู่พานิช
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นาง พรรณแข นันทวิสัย
นางสาว ศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

เลขานุการบริษัท
นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
* ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554
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โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแล

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการ People Development
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน: มาริษ สมารัมภ์)

คณะกรรมการปรับปรุงธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

(ประธาน: ชุมพล ณ ลำ�เลียง)

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการ Global Investment

คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม

(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ประธาน: ดร. จิรายุ อิิศรางกูร ณ อยุธยา)

ณ 1 มกราคม 2554

คณะผู้บริหารงาน

กลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารงาน

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ่

ลูกค้าบุคคล

ธุรกิจพิเศษ

บริหารความเสี่ยง
การเงิน
งานกฏหมาย
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานสื่อสารองค์กร
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ

กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
28

ตรวจสอบและกำ�กับ
โครงการปรับปรุงธนาคาร

บล. ไทยพาณิชย์
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บลจ.
ไทยพาณิชย์

บมจ.
ไทยพาณิชย์
ลีสซิ่ง

บมจ. ไทยพาณิชย์
สามัคคีประกันภัย

บมจ. ไทยพาณิชย์
นิวยอร์คไลฟ์

รางวัล 2553

รางวัลด้านองค์กร
• Best Emerging Market Bank (Best Bank) in Thailand
จาก Global Finance
• Best Domestic Bank in Thailand จาก The Asset
• Best Bank in Thailand จาก Alpha South East Asia
• Business / IT Excellence Award จาก IDC

• Corporate Governance Asia Recognition Award จาก
Corporate Governance Asia
• Asia’s Best Employer Brand Award จาก Employer
Branding Institute
• Trusted Brand Gold Award in Bank จาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์

รางวัลด้านธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าบุคคล

• Excellence in Mortgage and Home Loans Award 2009
(ระดับภูมิภาคเอเชีย) จาก The Asian Banker
• Best Local Private Bank จาก Euromoney

กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่

ธุรกิจตลาดทุนและตราสารหนี้
• Best Transaction Bank in Thailand จาก The Asset
• Best Domestic Custodian in Thailand จาก The Asset
• Best Domestic Bond House in Thailand จาก The Asset
• Best Debt House in Thailand จาก Asiamoney
• Best Bond House in Thailand จาก FinanceAsia
• Excellence Award EURO and US Dollar STP Remittance
จาก Deutsche Bank AG
• Top Underwriter 2009 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• MOF Award 2009 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• Deal of the Year 2009 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

• Best Wealth Management Bank จาก Alpha South East Asia
• Trusted Brand Gold Award in Credit Card Issuing Bank
จาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์
ธุรกิจบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
• Best Local Cash Management Bank จาก Asiamoney
• Best Local Currency Cash Management Services จาก
Asiamoney
• Best Cash Management Bank in Thailand จาก The Asset
• Best Cash Management Bank จาก Alpha South East
Asia
ธุรกิจบริหารการเงิน
• Best Foreign Exchange Bank in Thailand จาก FinanceAsia
• Best Foreign Exchange Bank in Thailand จาก Global
Finance

ธุรกิจบริษัทในเครือ
Best Equity Fund Award 2009 (บลจ. ไทยพาณิชย์) จากนิตยสาร Morningstar Group and Money & Wealth
รายงานประจำ�ปี 2553
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สาขาสยามพารากอน

ท่ามกลางการขยายตัว
ของศูนย์การค้าใหม่ๆ ใจกลางกรุง
ไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน
พร้อมนำ�เสนอบริการทันสมัย
สะดวกสบาย เข้าถึงง่ายให้กับลูกค้า
ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

“วันนี้ ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีสาขาในศูนย์การค้า
มากที่สุดในประเทศไทย สาขาสยามพารากอนตั้งอยู่ใน
ศูนย์การค้าที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย รวมทั้งเป็น
สาขาที่เป็นที่รู้จักของลูกค้าเป็นอย่างดี ที่นี่ เราเปิด
ให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ไม่เว้นวันหยุด นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของดิฉันที่ได้ทำ�หน้าที่ในการให้บริการด้วยใจ
ให้ลูกค้าเดินออกไปพร้อมกับรอยยิ้ม”

คุณผกาวัลย์ ไกรเทพ

พนักงานธนกิจ สาขาสยามพารากอน

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2553

ไทยพาณิชย์จัดงาน SCB Annual Conference on the Economy ภายใต้หัวข้อ “Thailand: Tougher Challenges, Bigger Opportunities”

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก
ภาคส่งออกมีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่าการส่ง
ออกในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 28 ท�ำให้มูลค่า
การส่งออกในปี 2553 สูงกว่ามูลค่าสูงสุดในช่วงก่อนวิกฤตการเงินโลก
และท�ำให้ภาคการผลิตมีการฟื้นตัวอย่างมากจากภาวะการถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ดังเห็นได้จากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ที่เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 14 จากปีที่แล้ว ซึ่งท�ำให้ระดับ MPI สูงขึ้นกว่าค่าสูงสุดก่อน
ช่วงวิกฤตการเงินโลกเช่นกัน อุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดคืออุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งมีระดับการผลิตสูงสุดในรอบ 50 ปี ที่
1.64 ล้านคัน เพิ่มจากปีก่อนถึงร้อยละ 64
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แม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่การท่องเที่ยวในปี
2553 ยังอยู่ ในภาวะที่ดีมาก และได้สร้างสถิติจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ใหม่ขึ้นอีกด้วย แม้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2
ของปี แต่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งปี
หลัง ท�ำให้มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวของปี 2553 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่
15.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 12

ผู้บริหารไทยพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในงาน Thailand Investment Forum จัดโดย Euromoney

โดยรวมแล้วเศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีการเติบโตที่สูงมาก โดยใน
ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี เศรษฐกิจไทยเติบโตกว่าร้อยละ 9 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ ในไตรมาสที่ 4 อัตราการเติบโตจะ
ชะลอตัวลง แต่โดยรวมแล้วอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีสูงถึง
ร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมากของภาคการส่งออก
ดังกล่าวข้างต้น และการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ดังเห็นได้
จากมูลค่าการบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ
5 และร้อยละ 14 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีการหดตัวลง
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคด้านต่างๆ อยู่ ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ทั้งปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในภาวะเกิ น ดุล
ฐานะทางการคลังยังอยูภ่ าวะทีไ่ ม่นา่ กังวล แม้จะมีการใช้นโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
ประสบภาวะเงินทุนไหลเข้าจ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค ซึ่งส่งผลท�ำให้ค่าเงินบาทแข็งตัวมากที่สุดในรอบ 13 ปี

ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2554 ธนาคารคาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะอยู่
ในเกณฑ์ดี และเติบโตต่อเนื่องในอัตราประมาณร้อยละ 4-5 ทั้งนี้ด้วย
แนวโน้มการชะลอตัวลงของการน�ำเข้า และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
หลายๆ ประเทศเศรษฐกิจหลักในปี 2554 ธนาคารคาดว่าการส่งออกและ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะมีการชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน
ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากทางการน่าจะเป็นสัญญาณที่
ชัดเจนของการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะ
การเงินโดยรวมมีการตึงตัวมากขึ้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2553 ระบบสถาบันการเงินไทยได้ฟน้ื ตัวจากสภาพเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่
อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการเงินโลก และสามารถผ่านพ้นปัญหา
ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีมาได้ด้วยดี
โดยผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มสถาบันการเงินแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งทัง้ ด้านสินทรัพย์ เงินฝาก ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
และก�ำไรสุทธิ ณ สิน้ ปี 2553 จ�ำนวนธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยมีทงั้
สิ้น 17 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย 2 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร
ต่างประเทศ 1 แห่ง ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัททุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ได้เข้าซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จากกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ส่งผล
ให้บริษัททุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.95 ซึ่งการควบ
รวมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554
ก�ำไรโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ
19.8 เป็นจ�ำนวน 108,808 ล้านบาท จากจ�ำนวน 90,850 ล้านบาทในปี
2552 โดยทีก่ �ำไรสุทธิของทุกธนาคารปรับตัวดีขนึ้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทัง้ รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล และราย
ได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ขณะทีส่ �ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลดลงตามคุณภาพ
ของสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิยังคงเป็นรายได้หลักของกลุ่ม
ธนาคาร โดยสัดส่วนของรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลลดลงจากร้อยละ

63 ของรายได้รวมในปี 2552 เป็นร้อยละ 60 ในปี 2553 ขณะที่รายได้
ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เป็นจ�ำนวน
291,114 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 264,215 ล้านบาทในปี 2552
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อ ซึ่ง
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2553
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 25.9 เป็นจ�ำนวน
196,875 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 156,394 ล้านบาทในปี 2552
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) รายได้จากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้นมาก
เนื่องจากธนาคารแห่งหนึ่งได้เพิ่มการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต (2) การ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (3) ก�ำไรจาก
เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการ
ขายเงินลงทุนของบางธนาคาร โดยสัดส่วนของรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ เพิม่
ขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม จากร้อยละ 37 ในปี 2552
ณ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมี
จ�ำนวน 9,608,637 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.1 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ (GDP) ปี 2553 ทั้งนี้ขนาดของสินทรัพย์ซึ่งเป็นดัชนี
ส�ำคัญในการชี้วัดการเติบโตของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
965,351 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการ
เติบโตอย่างมากของสินเชื่อ

ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชย์กับระบบธนาคารพาณิชย์*
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินฝาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

ระบบธนาคารพาณิชย์*
ปี 2553

ปี 2552

9,608,637
6,671,134
6,602,110
892,153
291,114
196,875
281,097
206,891
44,896
46,804
108,808

8,643,286
5,972,272
6,269,894
832,952
264,215
156,394
241,354
179,254
51,379
34,637
90,850

(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด
เปลี่ยนแปลง ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
ร้อยละต่อปี
ปี 2553
ร้อยละ
11.2
1,476,764
15.4
11.7
1,058,574
15.9
5.3
1,092,138
16.5
7.1
154,316
17.3
10.2
44,505
15.3
25.9
32,655
16.6
16.5
38,607
13.7
15.4
38,553
18.6
-12.6
4,661
10.4
35.1
9,563
20.4
19.8
24,206
22.2

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคาร 12 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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พาณิชย์ไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 101.0 จากร้อยละ 95.3 ในปี 2552
เนื่องจากเงินให้สินเชื่อมีการเติบโตเร็วกว่าเงินฝาก ส�ำหรับสัดส่วนเงิน
ให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 88.3 จากร้อยละ 85.8 ในปี 2552 (ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์มีลักษณะใกล้เคียงเงินฝากโดยไม่ได้รับการค�้ำประกัน
จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก)

ผู้บริหารจากองค์กรชั้นน�ำร่วมเสวนาในหัวข้อ “Opportunities for Thailand” ในงานสัมมนา
เศรษฐกิจประจ�ำปี

สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 11.7 เป็น
จ�ำนวน 6,671,134 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ฟื้นตัว นโยบายการส่งเสริมทางด้านภาษีของภาครัฐ และปริมาณความ
ต้องการสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยสินเชือ่ เติบโตได้ดที งั้ สินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์
และสินเชื่อเพื่อการบริโภค ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสินเชื่ออุปโภค/บริโภคส่วนบุคคล (ร้อยละ 23.6 ของ
สินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาษีของภาครัฐ
เพื่อกระตุ้นการซื้อบ้านใหม่ในครึ่งแรกของปี 2553 และสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ซงึ่ เติบโตร้อยละ 29.5 ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขาย
รถยนต์ ในส่วนของสินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์ สินเชือ่ ภาคการผลิต (ร้อยละ
19.6 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่จากความต้องการ
สินเชื่อของภาคธุรกิจเพื่อขยายก�ำลังการผลิต สินเชื่อเกษตรกรรมเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 12.1 ส่วนหนึ่งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น
ขณะที่สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐบาล (การบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70.6 ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 1.25 ณ สิน้ ปี 2552 เป็นร้อยละ
2.00 ณ สิ้นปี 2553 ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ ไทยก็ได้ปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Lending Rate) จากร้อยละ
5.85 - 8.25 เป็นร้อยละ 6.12 – 8.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ* (gross NPLs) ซึ่งหมายรวมถึง สินเชื่อจัดชั้นต�่ำ
กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญของระบบธนาคารพาณิชย์
มีจ�ำนวน 303,158 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ของสินเชื่อระบบธนาคาร
พาณิชย์ ลดลงจาก 364,362 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ของสินเชื่อรวม
ณ สิ้นปี 2552 เนื่องจากคุณภาพของสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว การลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ การตัดหนี้สูญ และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับการสนับสนุนจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย โดยรวมแล้วผลประกอบ
การทีด่ ขี นึ้ ของระบบธนาคารพาณิชย์ ในปี 2553 เป็นผลจาก (1) รายได้ที่
แข็งแกร่งของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (2) คุณภาพ
สินทรัพย์ทดี่ ขี นึ้ (3) การเติบโตอย่างมากของสินเชือ่ และ (4) เงินกองทุน
ที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงเสริมความแข็งแกร่ง
ของฐานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับหลักเกณท์ทางการที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ การน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS และ
IAS) และหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารบางแห่ง
ได้ตดั สินใจใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง
ผลประโยชน์พนักงาน) ก่อนมีผลบังคับใช้จริงในปี 2554
ส�ำหรับปี 2554 และปีต่อๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริม
สร้างศักยภาพในการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียม
และรายได้ดอกเบีย้ นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอาจต้องเผชิญ
กับการแข่งขันด้านเงินฝากอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากความต้องการสิน
เชือ่ ในระดับสูง ส�ำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารมีความพร้อมส�ำหรับ
โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามสภาวะเศรษฐกิจ

เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เป็นจ�ำนวน
6,602,110 ล้านบาท ในปี 2553 การแข่งขันด้านเงินฝากอยู่ในระดับปาน
กลางจากสภาพคล่องส่วนเกินจ�ำนวนมากในระบบธนาคาร ในปี 2553
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำประเภท 3 เดือนของระบบธนาคารพาณิชย์
ได้ปรับเพิม่ จากร้อยละ 0.50–1.25 ในช่วงต้นปีเป็นร้อยละ 0.75–1.85 ณ
สิ้นปี 2553 ในขณะที่สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของระบบธนาคาร

* แหล่งที่มา สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Gross NPLs) มาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนบดีธนกิจ

ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์...
ห้องโถงธนบดีธนกิจของไทยพาณิชย์
พร้อมมอบบริการเหนือระดับ
ให้กับลูกค้าคนพิเศษ

“ลูกค้าธนบดีธนกิจประกอบด้วยบุคคลสำ�คัญต่าง ๆ
ไปจนถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทีมธนบดีธนกิจจึงนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับลูกค้าแต่ละท่าน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้น�ำ ทีมงานธนบดีธนกิจในการมอบบริการทีช่ ว่ ยบริหาร
ความมั่งคั่งให้กับลูกค้าคนสำ�คัญเหล่านี้”

คุณลลิตภัทร ธรณวิกรัย
ผู้จัดการธนบดีธนกิจ

การดำ�เนินงานและแผนงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ฉลองสาขาที่ 1,000 ณ พาราไดซ์ พาร์ค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เป็ น ธนาคารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ที่ ค รบวงจรชั้ น น�ำของประเทศ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม อย่ า งครบถ้ ว น
ครอบคลุ ม การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ส�ำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจและ
วาณิชธนกิจ และการให้บริการทางการ
เงินในรูปแบบอื่นๆ ผ่านบริษัทในกลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์
นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ซึ่ง
ได้แก่ การรับเงินฝากและการให้สนิ เชือ่
ธนาคารมี บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในแต่ละกลุ่ม โดยส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
บุคคล ธนาคารได้ ให้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ บัตรเครดิต บริการเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและเงินโอนต่างประเทศ
รวมถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ การลงทุนและการ
ประกัน ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
บริหารเงินเพือ่ ธุรกิจ การค้าต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทาง
ตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดทุน ทีป่ รึกษา
ทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึงบริการ
ทางการเงินอื่นๆ ที่ให้บริการโดยบริษัท
ในเครือของธนาคารแก่ลกู ค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุรกิจ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์
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การจั ด การและบริ ห ารหลั ก ทรั พ ย์ สิ น เชื่ อ
เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ลี ส ซิ่ ง และประกั น ชี วิ ต และ
ประกันทั่วไป

จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ แต่ละบริษทั ให้บริการทางการ
เงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

ธนาคารด�ำเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ (รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย่อม) กลุ่มลูกค้าบุคคล (รับผิดชอบ
ลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก) และกลุม่ ธุรกิจ
พิเศษ (จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ) รวมถึง
บริษัทในกลุ่มที่ให้บริการทางการเงินที่ส�ำคัญ 5
บริษทั ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษทั ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษทั ไทยพาณิชย์นวิ ยอร์คไลฟ์ประกันชีวติ

หน่วยงานภายในธนาคารที่ท�ำหน้าที่สนับสนุน
และบริหารงานองค์กรประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน
หลัก ได้แก่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง กลุ่มการเงิน
กลุม่ ทรัพยากรบุคคล กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานกฎหมาย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
สายบริหารงานสื่อสารองค์กร และกลุ่มตรวจ
สอบและก�ำกั บ นอกจากนี้ ธ นาคารได้ จั ด ตั้ ง
ส�ำนักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคารเพื่อ
ท�ำหน้าที่สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
ธนาคาร การริเริ่มและพัฒนาแผนงานระยะสั้น
และการควบคุมและติดตามการด�ำเนินโครงการ
ที่ส�ำคัญ

บริการ EASYBANK ที่ครบครันด้วยบริการฝาก ถอน โอน จ่าย และอัพเดทสถานะบัญชี

ผู้บริหารธนาคารแถลงผลการด�ำเนินงานและนโยบายของธนาคารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล
อื่นๆ*

2551
17
13
60
9

2552
20
12
63
5

2553
20
12
62
6

* รายได้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน

ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจปี 2553
ปี 2553 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จอีกปีหนึ่ง
ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารมีก�ำไร
สุทธิสูงสุดเป็นประวัติก ารณ์ถึงแม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ผลการด�ำเนินงาน
ที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และความเหมาะสมของการ
ด�ำเนินยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของธนาคาร
ในปี 2553 ธนาคารสามารถสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 16.4 ด้วยก�ำไรสุทธิสูงสุด
เป็นประวัตกิ ารณ์จ�ำนวน 24,206 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น 3,448 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 จาก
ก�ำไรสุทธิในปี 2552 ซึ่งระดับก�ำไรที่สูงขึ้นนั้น
สะท้อนถึงนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความ
สามารถในการด�ำเนินงานและบริหารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารมีรายได้รวม 77,160 ล้านบาทในปี
2553 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.7 จากปี 2552 ซึง่ เป็น
ผลมาจากการขยายตัวของรายได้คา่ ธรรมเนียม
และการขยายตัวสินเชื่อ

หนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ธนาคารสามารถคงความเป็นผูน้ �ำด้านผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ ส�ำหรับลูกค้าบุคคลรวมถึงเป็น
ผูน้ �ำด้านจ�ำนวนสาขาและเครือข่ายเอทีเอ็ม ซึ่ง
เป็นผลของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี
2553 ธนาคารมีจ�ำนวนสาขา 1,019 แห่ง เอทีเอ็ม
8,006 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 112 แห่ง นับเป็นเครือข่ายการให้
บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ รั ก ษาความสามารถในการท�ำก�ำไร
ธนาคารได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอัตราต�่ำกว่า
รายได้คือร้อยละ 8.6 และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้ลดลงเป็นร้อยละ 50
ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,477 พันล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 183 พันล้านบาท (หรือร้อยละ
14.1) จากสิ้นปี 2552 โดยสินเชื่อขยายตัวร้อย
ละ 12.6 จากปีก่อน และคุณภาพของสินทรัพย์
ดีขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิน
เชื่อรวมลดลงเป็นร้อยละ 3.3 สะท้อนถึงความ
ส�ำเร็จในการจัดการคุณภาพของสินเชือ่ รายใหม่
กลยุทธ์การป้องกันการเกิดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
การปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้และแก้ไข

ลูกค้าท�ำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร
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ในธุรกิจการให้บริการนั้น ธนาคารให้ความ
ส�ำคัญกับการรักษาความผูกพันของพนักงาน
ควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันของลูกค้า
ของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง ธนาคารได้ ให้
Gallup Organization ท�ำการส�ำรวจอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าและพนักงานที่มีต่อธนาคารด้วย
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จาก
ความส�ำเร็จในหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารยัง
คงรักษาความพึ ง พอใจของทั้งลูกค้า และ
ความผู ก พั น ของพนั ก งานให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ
สูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานในระดับโลก
ความผูกพันในระดับสูงนี้ท�ำให้ธนาคารได้
เปรียบในการแข่งขัน และท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีความสามารถในการท�ำก�ำไรได้
อย่างยั่งยืน
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จุดเด่นของปี 2553
ธนาคารไทยพาณิชย์มีผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่
• ก�ำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยก�ำไรสุทธิ 24,206 ล้านบาท
• ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 16.4 และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ 1.7 สูงที่สุดใน
กลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่
• มูลค่าตลาดรวมสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศ (มูลค่า 352 พันล้านบาท)
• จ�ำนวนสาขา 1,019 แห่ง และเอทีเอ็ม 8,006 เครือ่ ง นับเป็นเครือข่ายการให้บริการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ

แผนธุรกิจปี 2554
• รั ก ษาความสามารถในการท�ำงานร่ ว ม
กั น ของทุ ก หน่ ว ยงานในกลุ ่ ม ธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
• เร่ ง ขยายสิ น เชื่ อ รถยนต์ แ ละสิ น เชื่ อ
ในกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งตลาด พร้อม
กั บ รั ก ษาระดั บ การเติ บ โตของสิ น เชื่ อ
ประเภทอืน่ ๆ และผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างรายได้
ค่าธรรมเนียม

• พัฒนากลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อ
เนือ่ ง โดยเน้นการสร้างรายได้คา่ ธรรมเนียม
จากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์แ ละบริ ก าร
ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า อย่ า งครบถ้ ว น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นน�ำ (Blue chip)
• ขยายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ในกลุ่มลูกค้า
บุคคลและเพิม่ การครอบคลุมกลุม่ สถาบัน
ในประเทศโดยอาศัยความร่วมมือภายใน
กลุ่มธนาคาร

• ผลักดันการขยายตัวของธุรกิจผ่าน
ช่องทางการขายใหม่ (อาทิ ตัวแทน
ขาย และการขายผ่านโทรศัพท์) ใน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
• แสวงหาแนวทางใหม่ในกระบวนการ
ท�ำงาน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน สนับสนุนการควบคุมค่าใช้
จ่าย และยกระดับการควบคุมภายใน
ของกลุ่มธนาคาร
• มุ่งสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แบบองค์ ร วมพร้ อ มกั บ การบริ ห าร
เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
• พัฒนาความสามารถและทักษะใหม่
ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยาย
ตัวของธุรกิจ อาทิ กระบวนการท�ำงานที่
เป็นเลิศ การใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์เชิงลึก
เพื่อการตัดสินใจ การใช้ทรัพยากร
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และภาพลักษณ์
องค์กร
ด้วยแผนการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้นจะ
ผลักดันให้ธนาคารมีความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรรวมถึงมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระบบธนาคาร ในขณะทีม่ กี ารเติบโตทีส่ งู
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย
ที่ฟื้นตัวดีขึ้น

พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจ�ำปี

เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานปี 2554
•
•
•
•
•

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 16-18 (เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ร้อยละ 16.4)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 1.8-2.0 (เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ร้อยละ 1.7)
เงินให้สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-12 (เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ร้อยละ 12.6)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 50 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 2553)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต�่ำกว่าร้อยละ 2.9 (เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ร้อยละ 3.3)

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความผูกพัน
ของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและท�ำให้กลุม่
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถานที่ท�ำงานที่ดี
ส�ำหรับพนักงาน พร้อมกับยังคงมุ่งเน้นที่จะ
รักษาระดับความผูกพันของลูกค้าให้อยู่ใน
มาตรฐานระดับโลกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น
จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
และธนาคารยังคงรักษาความได้เปรียบใน
การแข่งขันไว้ได้
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและชุมชน
อย่างยั่งยืน
รายงานประจำ�ปี 2553
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กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
(ล้านบาท)

2552

เงินให้สินเชื่อ

2553 เปลี่ย%
นแปลง

370,954 411,710

รายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการ

3,378

4,106

3.6

3.1

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

11.0
21.5

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชือ่ พร้อมบริการทางการเงินแบบครบวงจรให้กบั บริษทั ทรู ยูนเิ วอร์แซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จ�ำกัด เพือ่ เสริม
ศักยภาพด้านการด�ำเนินงานแก่ธุรกิจสื่อสารแบบครบวจร และรองรับการพัฒนาโซลูชั่นของกลุ่มทรู

จากความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมือ
อาชีพให้แก่ลูกค้าขนาดใหญ่ ธนาคารได้
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale
Banking Group) ในเดือนธันวาคม 2553
โดยการรวมกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม
กลุ่ม Global Markets and Transaction
Services และกลุ่มปฏิบัติการเข้าด้วยกัน
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มุ ่ ง น� ำ เสนอบริ ก าร
ทางการเงินให้ลูกค้าขนาดใหญ่ได้รับความ
สะดวก ด้วยความช�ำนาญ และบริการที่
มีคุณภาพ โดยการให้บริการทางการเงินที่
หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีกลยุทธ์ที่เน้นการ
ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าซึ่งสะท้อนได้จาก
โครงสร้างของกลุ่มที่รวมการบริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ และงานด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
เข้าด้วยกัน ซึ่งความส�ำเร็จของกลุ่มคือ
การให้ บ ริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ลู ก ค้ า
เป็นหลัก โดยอาศัยความแข็งแกร่งของ
ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
และการวางแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
ธนาคารให้บริการลูกค้าทัง้ กลุม่ ธุรกิจขนาด
ใหญ่ (Corporate Banking) และกลุ่ม
ลูกค้าขนาดใหญ่ (Commercial Banking)
และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Global
Transaction Services ธุรกิจตลาดทุน
(Capital Markets) บริการการเงินเพื่อ
ธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจ
ตลาดเงิน (Financial Market)
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รายงานประจำ�ปี 2553

ผลการด�ำเนินงานปี 2553

แผนธุรกิจปี 2554

• ผลประกอบการอยูใ่ นระดับน่าพอใจในทุกกลุม่
ผลิตภัณฑ์ โดยสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เป็น
จ�ำนวนมากกว่า 400,000 ล้านบาท และรายได้
ค่าธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22
• สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า น
ตลาดทุ น ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสารหนี้
(Debt Capital Markets) Project
Finance และ Structured Finance ท�ำให้มี
รายได้ ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน
• เพิ่มสัดส่วนรายได้จากรายได้ค่าธรรมเนียม
เป็นร้อยละ 35 ในปี 2553 จากร้อยละ 30
ในปีก่อน
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อที่จะเป็น
“Primary bank” ส�ำหรับลูกค้า

• เพิม่ ความสามารถให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม
ต่างๆ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองด้านการเงิน
• ขยายโอกาสในธุรกิจต่างประเทศ (Crossborder) เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่จะขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ
• ขยายและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจหลัก
• เพิ่มสัดส่วนธุรกิจ (Share of wallet) ในทุก
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• ยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วยบริการทีเ่ ป็นเลิศและสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ทันที
• รักษาวินัยด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน โดยมุ่งเพิ่มผลตอบแทนเงิน
กองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยง (RiskAdjusted Return on Capital)

จุดเด่นของปี 2553
• สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญเพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน และสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาด
• คงความเป็นผู้น�ำในตลาดตราสารหนี้ โดยมีการออกหุ้นกู้มูลค่า 59,640 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ทางการตลาดร้อยละ 26 และเป็นอันดับที่ 1 จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(Bond Market Association)
• เพิ่มการใช้บริการช่องทาง Web based มากขึ้นผ่านทาง SCB Business Net ซึ่งเป็นช่องทาง
บริการที่ให้ผู้ ใช้สามารถท�ำรายการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกและมีความ
ปลอดภัยสูงในมาตรฐานระดับโลก
• ด�ำเนินการปรับปรุงกลยุทธ์ดา้ น Operating Account ด้วยการให้บริการเรียกเก็บเงิน การช�ำระเงิน
และการบริหารสภาพคล่องแบบเต็มรูปแบบ ด้วยการน�ำเสนอการบริหารเงินเพือ่ ธุรกิจ (Business
Cash Management) ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
• เติบโตในด้านธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (FX) และ Value Chain ในการบริหารอัตรา
ดอกเบีย้ พร้อมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการค้า (Trading) เพือ่ รองรับธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
(ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ
รายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการ

2552

2553 เปลี่ย%
นแปลง

174,577 199,741
1,122

1,610

8.7

7.0

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

14.4
43.5

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ไทยพาณิชย์ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เสริมทัพ SME ไทยในโครงการ SCB Young Entrepreneur Program

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้บริการทางการ
เงินที่ครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม (SMEs) ที่มี
ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง
500 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็น
รากฐานที่ ส�ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ด�ำเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้นการตอบโจทย์
ความต้องการด้านการเงินอย่างครบ
วงจร ครอบคลุ ม ธุรกรรมการเงินที่
หลากหลายกั บ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ มากกว่ า
36,000 ราย ผ่านการให้ค�ำปรึกษา
และบริการจากพนักงานไทยพาณิชย์
กว่า 1,100 คน และส�ำนักงานธุรกิจ
กว่า 72 แห่งทั่วประเทศ
ในปี 2553 กลุ่มลูกค้าธุรกิจประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยิง่ ในการปรับเปลีย่ น
ยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าของธนาคารที่ด�ำเนิน
การในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่งผล
ให้ ผ ลประกอบการของกลุ ่ ม เติ บ โต
เกินกว่าที่คาดการณ์ ไว้ โดยอัตราการ
เติ บ โตของสิ น เชื่ อ รายได้ดอกเบี้ย
และรายได้จากค่าธรรมเนียมสูงกว่า
เป้าหมายของธนาคาร ขณะที่สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพมีจ�ำนวนลดลง

ผลการด�ำเนินงานปี 2553
• การน�ำรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่มาใช้
ตั้งแต่ปี 2552 ประสบความส�ำเร็จอย่างดี
ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคาร
ในกลุ่มลูกค้า SME เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
• กลุม่ ลูกค้าธุรกิจมีผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งใน
ปี 2553 สรุปได้ดังนี้
- รายได้คา่ ธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.5 เป็น
ผลมาจากการผลั ก ดั น ในการสร้ า งรายได้
จากค่าธรรมเนียมและสร้างแหล่งรายได้ค่า
ธรรมเนียมใหม่ๆ
- สินเชื่อเติบโตร้อยละ 14.4 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของตลาด โดยเป็นผลจาก
การขยายตลาดในธุรกิจขนาดย่อมเป็นหลัก
- คุณภาพของสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพใหม่ ล ดลงอย่า งมาก
จากปีกอ่ น โดยอัตราการผิดนัดช�ำระหนีข้ อง
ลูกค้าอยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะปรับตัวดีขนึ้ ซึง่ เป็นผลมาจากมาตรฐาน
การให้สินเชื่อที่ดี
- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง
แม้จะมีการขยายสินเชื่ออย่างมาก เป็นผล
จากการขยายฐานลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมซึ่ง
เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้ ในอัตราสูง

แผนธุรกิจปี 2554
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจมุง่ เน้นในการด�ำเนินธุรกิจหลัก 5 อย่าง
ในปี 2554 ดังต่อไปนี้
• สร้างแบรนด์ SCB SME: มุ่งเน้นในการสร้าง
แบรนด์ SCB SME ให้มีความแข็งแกร่ง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเลือก
• เข้าใจความต้องการของลูกค้า: ท�ำการวิเคราะห์
ลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้
เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ให้ดียิ่งขึ้น
• ผลิตภัณฑ์: น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ครอบคลุ ม ในตลาดธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีกลยุทธ์หลักในการมุ่งเน้นที่จะ
สร้างความคุม้ ค่าและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม รวมถึงการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก าร: เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารและ
กระบวนการด�ำเนินงาน และใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อปริมาณ
ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมมีจ�ำนวนมาก ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนิ น งานมี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งมากต่ อ
ความส�ำเร็จของกลุ่ม
• พัฒนาบุคลากร: เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับกลุ่มในระยะยาว และท�ำให้กลุ่ม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนไปได้

จุดเด่นของปี 2553
•
•
•
•

สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมเติบโตในอัตราสูง
รายได้จากค่าธรรมเนียมเติบโตอย่างก้าวกระโดด
คุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
การน�ำรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่มาใช้ ช่วยในการขยายธุรกิจขนาดย่อม และเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้
ในอัตราสูง
• ขยายศูนย์ธุรกิจเพิ่มเติมอีก 21 แห่งเพื่อรองรับการให้สินเชื่อและการให้บริการ
• เริ่มสร้างแบรนด์ SCB SME ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
รายงานประจำ�ปี 2553
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กลุ่มลูกค้าบุคคล
(ล้านบาท)

2552

เงินให้สินเชื่อ

2553 เปลี่ย%
นแปลง

355,579 411,213

รายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการ

14,331

16,782

3.9

2.4

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

15.6
17.1

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ไทยพาณิชย์เปิดบูธงาน Money Expo 2010 มอบบริการทางการเงิน “SCB จัดให้...ไม่อั้น”

ธนาคารรักษาความเป็นผู้น�ำตลาดใน
ธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยการมีจ�ำนวน
เครือข่ายการด�ำเนินธุรกิจทีก่ ว้างขวาง
ที่ สุ ด ทั้ ง เครื อ ข่ า ยสาขาและเครื่ อ ง
เอทีเอ็ม ในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้า
บุคคลก็ยังคงความเป็นผู้น�ำอันดับ 1
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า
บุคคล ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ประกัน
กลุม่ ลูกค้าบุคคลมุง่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่ครบวงจรให้
แก่ ลู ก ค้ า บุ ค คลและลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
รายย่อยทุกกลุม่ โดยการท�ำงานร่วมกัน
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วมของธนาคาร อาทิ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จ� ำ กั ด บริ ษั ท ไทยพาณิ ช ย์ ส ามั ค คี
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มงานต่างๆ
ของธนาคาร ท�ำให้กลุ่มลูกค้าบุคคล
สามารถตอบสนองความต้องการและ
รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของลู ก ค้ า
แต่ ล ะกลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนีเ้ ครือข่ายสาขาเป็นด่านหน้า
ที่ส�ำคัญของธนาคารในการให้บริการ
การท�ำรายการทางการเงินต่างๆ แก่
ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจของธนาคาร

44

รายงานประจำ�ปี 2553

ผลการด�ำเนินงานปี 2553
• คงความเป็นผูน้ ำ� อันดับ 1 ในด้านเครือข่าย
และช่องทางการให้บริการ ด้วยจ�ำนวนสาขา
1,019 แห่ง เอทีเอ็ม 8,006 เครือ่ ง และศูนย์
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 112 แห่ง
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยสาขาและ
เอที เ อ็ ม ด้วยการพัฒ นาทักษะการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
(multi-product) พร้อมทั้งการให้พนักงาน
สาขาเรียนรูก้ ารใช้ระบบการขายแบบใหม่ที่
เรียกว่าระบบ “Smart Sales” ซึง่ เป็นระบบ
การขายที่ช่วยให้ก ารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการตรงความต้องการของลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการออกนวัตกรรม
การบริการด้านเอทีเอ็มใหม่ อาทิ บริการ
ฝาก ถอน โอนภายในเครื่องเดียว หรือ
ที่เรียกว่าเครื่อง “CDM/ATM”และบริการ
“ตู้นี้น่ากด” ซึ่งเป็นบริการที่อ�ำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าของธนาคาร
• เร่ ง สร้ า งช่ อ งทางการขายและการให้
บริ ก ารอื่ น ๆ อาทิ ช่ อ งทางขายตรง
(Direct Sales) ช่องทางขายทางโทรศัพท์
(Telesales) และช่องทางบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญรวม
ถึงการน�ำโมเดลการบริหารคู่ค้ารายส�ำคัญ
(Key Account Management) มาใช้ ใน
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การขยายทีม
งานขายประเภท Commission-based
เพื่อขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่ มี ห ลั ก ประกั น และไม่ มี ห ลั ก ประกั น
และการส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางบริ ก ารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ
ส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยการน�ำเสนอบริการ “SMS สบายใจ”
• คงความเป็ น ผู ้ น� ำ อั น ดั บ 1 ในธุ ร กิ จ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการกระชับ
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ การจัดงาน “SCB
Home Loan Expo” ทั้งในกรุงเทพและหัว
เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด และการรักษาฐาน
ลูกค้าที่มีคุณภาพของธนาคารด้วยบริการ
“My Home, My Cash” ซึ่งเป็นบริการ
เสริมของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• รักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในธุรกิจ
บัตรเครดิต ด้านยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
และจ�ำนวนผู้ถือบัตรแพลตินัม ด้วยการ
น�ำเสนอโปรแกรมทางการตลาดที่ ต อบ
สนองรู ป แบบการด�ำเนิ น ชี วิ ต ของลู ก ค้ า
แต่ละกลุ่มเพือ่ รักษาและเพิม่ ความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า อาทิ “1 คะแนนแลกของ
รางวัล” ส�ำหรับผู้ถือบัตร SCB Beyond
Platinum และ “1 ฟรี 1” ส�ำหรับผู้ถือบัตร
SCB Platinum
• การรักษาความเป็นผู้น� ำอันดับ 1 ใน
ผลิตภัณฑ์เพือ่ การประกัน (Bancassurance)
ด้ ว ยการใช้ ช ่ อ งทางและวิ ธี ก ารขายที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการขายข้ามผลิตภัณฑ์
(Cross-sales) การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า รวมถึง
ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องธนาคารในการเป็ น ผู ้ น�ำ
ตลาดในผลิตภัณฑ์เพื่อการประกัน

• การเร่งขยายธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์ ใน
เชิงรุก ด้วยการน�ำโมเดลการบริหาร
คู่ค้ารายส�ำคัญ (Key Account Management) มาใช้เพื่อสร้างระดับความ
สัมพันธ์กับตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ให้
แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ รวมถึงการขยายความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แทนจ�ำหน่ า ยรถยนต์
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และการใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มลูกค้า
บุคคลเพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ อาทิ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดเพื่อคนมีรถ
(My Car, My Cash)
• การยกระดับระบบการบริหารความ
สัมพันธ์ลกู ค้า (Customer Relationship Management) และระบบการ
ปฏิบัติงาน ธนาคารได้เปิดตัวบริการ
“SCB Platinum Banking” ซึ่งเป็น
โปรแกรมการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะ
ทางการเงิ น ในระดั บ สู ง นอกจากนี้
ธนาคารยั ง คงปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิ บั ติ ง านและกระบวนการท�ำงาน
ภายในอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ต่อเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจที่สูง
ทัง้ การให้สนิ เชือ่ และการเปิดบัญชีใหม่

แผนธุรกิจปี 2554
• การเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นเครื อ
ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยการขยาย
เครือข่ายสาขาและเครื่องเอทีเอ็มให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ
สูง พร้อมทั้งการเพิ่มประสบการณ์ที่
ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ
“Smart Sales” การให้ความส�ำคัญ
กับเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการเชือ่ มต่อช่องทางการให้บริการ
ต่างๆ ให้กับลูกค้า
• ปรับเปลีย่ นช่องทางขายตรง (Direct
Sales) และช่องทางขายทางโทรศัพท์
(Telesales) ด้วยการมุง่ เน้นการเติบโต
ของปริมาณธุรกิจและการเพิม่ โอกาสใน
การหาลูกค้าใหม่

ไทยพาณิชย์น�ำเสนอสิทธิประโยชน์ ให้กับลูกค้าในงาน SCB Home Loan Expo 2010

• ก า ร ข ย า ย ช ่ อ ง ท า ง บ ริ ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการมุ่งเน้นการขยาย
บริการส่งข้อความสั้น (SMS Banking)
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นบริการ
ที่สามารถตอบสนองรูปแบบการด�ำเนิน
ชีวิตของลูกค้าและสามารถสร้างรายได้
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นให้กับธนาคาร
• การเพิ่มความแข็งแกร่งของการเป็น
ผูน้ ำ� ในธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ด้วย
การกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่ส�ำคัญ
(top-tier) ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท
พัฒนาอสังริมทรัพย์รายส�ำคัญรองลงมา
(second-tier) และการน�ำเสนอบริการ

“My Home, My Cash” ให้กับลูกค้า
ธนาคาร
• การรักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ใน
ธุรกิจบัตรเครดิต ด้วยการเร่งขยายฐาน
ลู ก ค้ า คุ ณ ภาพที่ มี พ ฤติ ก รรมชอบผ่ อ น
ช�ำระ (Revolver) (มียอดคงค้างที่สูงกับ
ธนาคาร) พร้อมทั้งการประยุกต์ ใช้ โมเดล
การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบใหม่ เพื่อเพิ่ม
ปริ ม าณการใช้ จ ่ า ยผ่ า นบั ต รและความ
สามารถในการท�ำก�ำไรให้สูงขึ้น
• การรักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ใน
ผลิตภัณฑ์เพือ่ การประกัน ด้วยการขยาย
การขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-selling)
ในกลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมทั้งการสร้าง

จุดเด่นของปี 2553
• มีเครือข่ายการให้บริการที่มากที่สุดในประเทศไทย (1,019 สาขา และ 8,006 เอทีเอ็ม)
• เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์หลัก (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, บัตรเครดิต, ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ประกัน)
• มีฐานลูกค้าบุคคลขนาดใหญ่ (11.5 ล้านราย)
• รายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน
• เป็นกลุ่มธุรกิจหลักในการสร้างรายได้ ให้กับธนาคาร (มากกว่าร้อยละ 50) รวมทั้งการสร้างราย
ได้ค่าธรรมเนียม (มากกว่าร้อยละ 70)
• สินเชื่อลูกค้าบุคคลสุทธิเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 52,000 ล้านบาท ในปี 2553
• รักษามาตรฐานการให้บริการระดับ World Class ได้อย่างต่อเนื่อง (โดยการส�ำรวจของบริษัท
Gallup Organization เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั่วโลก)
รายงานประจำ�ปี 2553
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สินเชื่อเพื่อการเคหะ: คงความเป็นผู้น�ำสินเชื่อ
เพื่อการเคหะในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 291/
+ 11.4% yoy

ยอดสินเชื่อเพื่อการเคหะ
(พันล้านบาท)

1/

236

252

2551

2552

281
2553

ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพื่อการเคหะประกอบด้วยสินเชื่อบ้านและสินเชื่อเพื่อ
การบริโภคจัดประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง NPLs

ธุรกิจ Bancassurance: อันดับที่ 1 โดยมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 23
เบื้ยประกันชีวิตจากการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance)1/
(พันล้านบาท)
+ 27.4% yoy

1/

13.0

16.0

20.4

2551

2552

2553

เบี้ยประกันชีวิตซึ่งรวมเบี้ยประกันชีวิตส่วนบุคคล และเครดิต
(เบี้ยประกันใหม่และเบี้ยต่อ)

ทีมงานขายตรง (Direct Sales) และทีม
งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
ที่ไม่เคยเข้าถึง (Untapped Customers)
• การเป็นที่ 1 ในมูลค่าทรัพย์สินรวมภาย
ใต้การจัดการ ด้วยการขยายขอบเขตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การให้ ค รอบคลุ ม กับ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อม
ทั้งการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาอย่าง
เป็นเลิศ (Best-in-Class)
• การขยายส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสิน
เชื่อรถยนต์ ด้วยการขยายและกระชับ
ความสั ม พั น ธ์ ให้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น กั บ
ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ใหม่และรถยนต์
ใช้แล้ว พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางของ
ธนาคารในการขยายผลิ ต ภั ณ ฑ์สิน เชื่อ
เงินสดเพื่อคนมีรถ (My Car, My Cash)

ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำอันดับ
1 ส�ำหรับการให้สนิ เชือ่ รถยนต์ ใหม่ (auto
loan originator) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
• การเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของระบบ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer
Relationship Management)
และระบบการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้
สามารถเข้ า ใจความต้ อ งการของ
ลู ก ค้ า มากขึ้ น และเพิ่ ม โอกาสในการ
เติ บ โต นอกจากนี้ ธ นาคารจะมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการท�ำงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และน�ำโมเดลและระบบการบริหารความ
เสีย่ งทีม่ คี วามแข็งแกร่งเพือ่ สนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจ

บัตรเครดิต: อันดับที่ 1 ของยอดการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตโดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.6
ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
(พันล้านบาท)

+ 12.3% yoy

108

120

135

2551

2552

2553

กองทุนรวม: อันดับที่ 2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการ
(พันล้านบาท)

298
2551

+ 13.9% yoy

416
2552

472
2553

SCB มอบสิทธิประโยชน์ ให้ผถู้ อื บัตร SCB Beyond Platinum ด้วยการให้แลกของรางวัลด้วยคะแนน SCB Reward เพียง 1 คะแนน
ทุกเดือน
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รายงานประจำ�ปี 2553

กลุ่มธุรกิจพิเศษ
2553 เปลีย่ %
นแปลง

(ล้านบาท)

2552

สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(Gross)

44,958 38,684

-14.0

สินทรัพย์รอการขาย

12,990 12,684

-2.4

สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพต่ อ
สินเชื่อรวม (%)

4.41

3.25

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

95.4

107.5

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายหนี้ด้อยคุณภาพกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด

กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พิ เ ศษท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห าร
จัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)
และสินทรัพย์รอการขาย (NPA) ของ
ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จดั ตัง้ กลุม่
จัดการทรัพย์สินขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวม
ของความรู้ความช�ำนาญในการแก้ ไข
สินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมากใน
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ในปี 2540 ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา กลุ ่ ม จั ด การทรั พ ย์ สิ น ได้ ข ยาย
ศักยภาพครอบคลุมการจัดการสินเชือ่
ด้อยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขาย
ทั้งหมดของธนาคาร
นอกจากนี้ ใ นช่ ว งปลายปี 2551
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พิ เ ศษ
เพื่อบริหารจัดการธุรกิจที่มีแนวโน้ม
เป็ น สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่ำในช่วงดังกล่าว โดย
มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการติ ด ตามธุ ร กิ จ ที่
มีแนวโน้มเป็นสินเชื่อด้อยคุณ ภาพ
และด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้
กับลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพใหม่
จากความส�ำเร็จของกลุ่มธุรกิจพิเศษ
ในปี 2553 ธนาคารจึงรวมกลุม่ จัดการ
ทรั พ ย์ สิ น และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พิ เ ศษเข้ า
ด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ
ธนาคารที่มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพ
ในการป้ อ งกั น การเกิ ด สิ น เชื่ อ ด้ อ ย
คุณภาพ ด้วยการเข้าไปให้ความช่วย
เหลือกับลูกค้าที่เผชิญกับความยาก
ล�ำบากในการช�ำระหนี้

ผลการด�ำเนินงานปี 2553
• การลดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ: กลุม่ ธุรกิจพิเศษ
มีบทบาทส�ำคัญในการลดหนี้ด้อยคุณภาพของ
ธนาคาร ท�ำให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณ ภาพ
(Gross NPLs) ต่อสินเชื่อรวมของธนาคาร
ตามงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 4.4 ณ
สิน้ ปี 2552 เป็นร้อยละ 3.25 ณ สิน้ ปี 2553
และสินเชื่อด้อยคุณ ภาพสุทธิ (Net NPLs)
ต่อสินเชือ่ รวมของธนาคาร เท่ากับร้อยละ 1.6
ความส�ำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่กลุ่ม
ธุรกิจพิเศษได้เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้ไขปัญหา อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้
ซึง่ รวมถึงการตีโอนทรัพย์เพือ่ ช�ำระหนี้ การปรับ
เงือ่ นไขช�ำระคืนเงินกู้ หรือใช้ทงั้ สองวิธรี ว่ มกัน
• การขายสินทรัพย์รอการขาย: กลุม่ ธุรกิจพิเศษ
ประสบความส�ำเร็จในการจ�ำหน่ายทรัพย์ NPA
ได้มากกว่า 1,500 รายการ มีมลู ค่ารวมประมาณ
3.4 พันล้านบาท
• การปรับกระบวนการท�ำงานและระบบงาน:
กลุ่มธุรกิจพิเศษได้เริ่มน�ำระบบเตือนภัยหนี้
ก่อนทีจ่ ะมีปญ
ั หา (Early Warning Sign) มาใช้
เพื่ อ ตรวจหาหนี้ ที่ มี แ นวโน้ ม จะเป็ น สิ น เชื่ อ
ด้อยคุณ ภาพ โดยระบบนี้จะใช้ตัวชี้น�ำ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อคัดกรองกลุ่มลูกหนี้ที่ต้อง
จับตาดูเป็นพิเศษ ระบุธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็น
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ และช่วยให้สามารถเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกหนีไ้ ด้อย่าง
ทันท่วงที
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจพิเศษอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
การติดตามหนีม้ าใช้ เพือ่ ช่วยในการป้องกันการเกิด
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ และปรับปรุงระบบการติดตาม
และแก้ไขสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว

แผนธุรกิจปี 2554
• การป้องกันการเกิดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ: กลุม่
ธุรกิจพิเศษจะให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการ
เกิดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ ด้วยการขยายการน�ำ
ระบบเตือนภัยหนี้ก่อนที่จะมีปัญหามาใช้กับ
หน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ ร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ หน่วย
งานบริหารความเสีย่ ง และหน่วยงานทีใ่ ห้สนิ เชือ่
• เร่ ง การลดหนี้ มี ป ั ญ หาคงค้ า ง: กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
พิ เ ศษจะปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ จั ด สรร
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน มีการ
ก�ำหนดแผนงานในการขายสิ น เชื่ อ ด้ อ ย
คุณภาพ (NPLs Portfolio) ให้กบั นักลงทุนที่
สนใจอย่างต่อเนื่อง น�ำแนวทางในการบริหาร
จัดการหนี้ที่มีปัญหาใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดระยะ
เวลาในการท�ำงาน ดูแลให้หนี้ที่แก้ไขได้แล้ว
กลับมาเป็นหนีเ้ สียน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ ร่วมมือกับ
หน่วยงานธุรกิจในการป้องกันและควบคุมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของหนีส้ นิ
• การขายสิ น ทรั พ ย์ ร อการขาย: กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
พิเศษมีแผนที่จะเร่งรัดการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
รอการขาย (NPA) ผ่านเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร การขายผ่านนายหน้า (Brokers) การ
จัดมหกรรมส่งเสริมการขาย รวมทัง้ การใช้ชอ่ ง
ทางการขายผ่านระบบ On-line เพือ่ ดึงดูลกู ค้า
ให้ มี ค วามสนใจในสิ น ทรั พ ย์ ร อการขายของ
ธนาคาร
• การปรับกระบวนการท�ำงานและระบบงาน:
เพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถในการลดปริม าณ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ และป้องกันการเกิดสิน
เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพใหม่ ทางกลุ ่ ม จะน�ำระบบ
เตือนภัยหนี้ก่อนมีปัญหามาใช้ร่วมกับหลายๆ
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง จะใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ กลุ่มยังมี
แผนที่จะเริ่มใช้ระบบการติดตามหนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารจัดการหนี้

จุดเด่นของปี 2553
• สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงเหลือร้อยละ 3.25 ซึ่งต�่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540
(ลดลงจากร้อยละ 4.41 ในปี 2552)
• ขายสินทรัพย์รอการขายได้ถึง 3.4 พันล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2553
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(ล้านบาท)

2552

มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาด (%)

2553

%
เปลี่ยนแปลง

215,898 399,324
2.50

84.9

3.23

บล.ไทยพาณิชย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเกมลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
“SET-TFEX Click2WIN 2010”

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ถือหุ้น
ทั้ ง หมดโดยธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทให้บริการซื้อ
ขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนรายย่อย
และลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผ่านการให้บริการ ณ
ส�ำนักงานใหญ่ สาขาทั้ง 4 แห่ง และ
การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทางเว็บไซท์ www.scbsonline.com
บริษัทมีการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์ โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับบริษัท
และระดับอุตสาหกรรมในเชิงลึก เพือ่
ให้ลกู ค้าใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ส�ำหรับธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment
Banking) ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัท ได้ย้ายการด�ำเนินการมาอยู่กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้ ง แต่ ป ี 2552 เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า
ขนาดใหญ่ และลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารได้อย่างเต็มที่

ผลการด�ำเนินงานปี 2553

แผนธุรกิจปี 2554

• ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.7 จากร้อยละ 2.5 ในปี 2552 เป็นร้อยละ
3.2 ในปี 2553 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
40 จากปี 2552

• รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ เสริ ม
ศักยภาพและการเติบโตของบริษัท
• ยกระดับผลิตภัณฑ์ น�ำเสนอบริการ และ
ความรู้ความช�ำนาญให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
คิดค้นเครื่องมือการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ
หลักทรัพย์
• ขยายขอบเขตของบทวิเคราะห์ ให้เกินกว่า
100 หลักทรัพย์ เพื่อให้ครอบคลุมมากกว่า
ร้อยละ 85 ของตลาดหลักทรัพย์ ในเชิง
มูลค่าตลาดรวม
• ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานหลัก เพิ่มประสิทธิผล
ตลอดจนประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ให้บริการ
• ใช้ ป ระโยชน์ ในการเป็ น บริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเต็มที่ โดยใช้
เครือข่ายสาขาของธนาคารในการขยายฐาน
ลูกค้าของบริษัท

• รายได้ จ ากลู ก ค้ า รายย่ อ ยเติ บ โตร้ อ ยละ
20 ขณะที่รายได้จากลูกค้าสถาบันเติบโต
ร้อยละ 80
• มู ล ค ่ า ก า ร ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย ์ ผ ่ า น
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยมีอัตรา
เพิ่มมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปีต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 4
• มีบทบาทในธุรกิจสถาบันในประเทศเพิม่ ขึน้
อย่างมาก โดยรายได้ ในส่วนนี้เติบโตสูงถึง
ร้อยละ 129
• ฐานลูกค้าขยายตัวร้อยละ 8 โดยขนาด
สินทรัพย์ของลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 28

จุดเด่นของปี 2553
• แต่งตั้งทีมผู้บริหารใหม่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย)
• เสริมศักยภาพทีมวิเคราะห์การลงทุนด้วยบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าบุคคล และทีมนักวิเคราะห์อาวุโส เพื่อ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ในธุรกิจหลักทุกกลุ่ม
• ย้ายส�ำนักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
• เปิดสาขาใหม่ที่อาคารสินธร
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รายงานประจำ�ปี 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(ล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายใต้การจัดการ
ส่วนแบ่งตลาด (%)

2552

2553

494,860 560,804
20.6

%
เปลีย่ นแปลง
13.3

20.6

พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2535
โดยธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อให้บริการครอบคลุม
ธุ ร กิ จ จั ด การลงทุ น ทั้ ง 3 ประเภท
ได้ แ ก่ กองทุ น รวม กองทุ น ส� ำ รอง
เลี้ ย งชี พ และกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล
ปั จ จุ บั น ธนาคารถื อ หุ ้ น ทั้ ง หมดใน
บริษัท นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทได้
เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากผลงานการบริ ห ารกองทุ น ที่ อ ยู ่
ในเกณฑ์ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอี ก
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้เครือข่าย
สาขาของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จ� ำ นวนมากกว่ า 1,000 สาขา
ทั่ ว ประเทศในการให้ บ ริ ก าร และ
ฐานลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ ข องธนาคาร
ไทยพาณิชย์

ผลการด�ำเนินงานปี 2553

แผนธุรกิจปี 2554

• ในปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วน
บุคคล ภายใต้การจัดการรวม 560,804 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และมีจ�ำนวนลูกค้ามากกว่า
563,000 ราย
• บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 25.3 ใน
ธุ ร กิ จ กองทุ น รวม โดยมี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
472,036 ล้านบาท
• บริษทั เป็นผูบ้ ริหารกองทุนรวมตราสารหนีท้ มี่ มี ลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่
กองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้
(SCBSFF) ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 11.7 ของมูลค่า
ตลาดกองทุนรวมตราสารหนี้
• บริ ษั ท มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น
ส�ำรองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการ 78,245 ล้านบาท
หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.6

• พั ฒ นาและคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อ ให้
ครอบคลุ ม กั บ ความต้ อ งการของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมายและเหมาะสมกับสภาวะตลาด
• รุ ก ขยายฐานลู ก ค้ า มุ ่ ง ท�ำการตลาดเชิ ง รุ ก
เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้น
การลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี กลุ่มลูกค้า
ทีม่ ฐี านะทางการเงินในระดับสูงและลูกค้าสถาบัน
รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันด้วยการใช้ระบบ
บริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ข องลู ก ค้ า (CRM) ที่ มี
ประสิทธิภาพ และจัดโปรแกรมการตลาดที่สร้าง
ความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน
• เน้นการสร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยง ด้วยการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการลงทุน และ
พั ฒ นาระบบการลงทุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “Power
of One” ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ครบวงจร ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร
• สร้างระบบการบริหารความรู้ เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานขายทีส่ าขาธนาคารมีทกั ษะในการลงทุน
และการขายรวมทั้ ง ความสามารถในการเป็ น
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารขายมี
ลักษณะเป็นการให้ค�ำปรึกษาการลงทุน และ
การให้ค�ำแนะน�ำในการจัดสรรสินทรัพย์ทางการ
เงินแก่ลูกค้า

จุดเด่นของปี 2553
• รางวัล ”Best Equity Fund Award” ส�ำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล จัดโดยนิตยสาร
Morningstar และ Money & Wealth
• รางวัล “Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in
Thailand 2010” จัดโดยนิตยสาร Reader’s Digest
• รางวัล “รางวัลยอดเยี่ยม บูธสวยงาม ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก” จากงาน Money Expo 2010 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
รายงานประจำ�ปี 2553
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บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(ล้านบาท)

2552

2553

เบี้ยประกันภัยรับรวม

2,863

2,945

ส่วนแบ่งตลาด (%)

2.53

2.34

%
เปลีย่ นแปลง
2.9

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2490
โดยเป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รั บ ประกั น
วินาศภัยด้วยความมั่นคงมากว่า 63 ปี
ปั จ จุ บั น เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในการให้
บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
ได้ แ ก่ ประกั น อั ค คี ภั ย ประกั น ภั ย
รถยนต์ ประกั น ภั ย ทางทะเลและ
ขนส่ง และอื่นๆ รวมทั้งประกัน ภัย
เบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล ประกันภัยมะเร็ง ประกันภัย
อุ บั ติ เ หตุ ก ารเดิ น ทาง ประกั น ภั ย
สุขภาพ ประกันสรรพภัย ประกันภัย
ทางวิ ศ วกรรม ประกั น ภั ย สิ น เชื่ อ
ทางการค้ า ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด
ของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท
(Directors and Officers Insurance)
ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อ
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้ า ที่
ไม่ปลอดภัย (Products Liability
Insurance) เป็นต้น บริษัทให้บริการ
ครอบคลุ ม ในทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ
ผ่านสาขาของบริษัท บริษัทนายหน้า
ตั ว แทนขาย สถาบั น การเงิ น และ
ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย์ทั่วประเทศ

ผลการด�ำเนินงานปี 2553
• รักษาความเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัย
ที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุด ในการให้
บริ ก ารประกั น วิ น าศภั ย ผ่ า นช่ อ งทาง
Bancassurance: บริษัทขยายฐานลูกค้า
รายย่อยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ผ่านสาขาของธนาคาร เพื่อคง
ความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ใน 5 ด้านส่วนแบ่ง
การตลาดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ
เติบโตในผลิตภัณฑ์ประกัน ภัยบุคคลประ
เภทอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
• มีผลการด�ำเนินงานโดยรวมทีเ่ ติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง บริษัทมีเบี้ยประกัน ภัยรับตรง
เป็นอันดับที่ 12 จากบริษทั ประกันวินาศภัย
ทัง้ หมด 69 บริษทั ณ ธันวาคม 2553 ตาม
ข้อมูลสถิตขิ องส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย
(คปภ.) โดยบริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมใน
ปี 2553 จ�ำนวน 2,945 ล้านบาท
• เสริ ม สร้ า งทั ก ษะความเชี่ ย วชาญและ
ด� ำ เนิ น การรวมศู น ย์ ใ นการพิ จ ารณา
รั บ ประกั น ภั ย ส� ำ หรั บ ประกั น ภั ย แต่ ล ะ
ประเภท: บริษทั ยังคงเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย และความ
สามารถในด้านคณิตศาสตร์ประกัน ภัยให้
แก่เจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะเสริมสร้าง
ผลก�ำไรที่ยั่งยืนกลับมาสู่บริษัท
• คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง: บริ ษั ท น�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ
มุ ่ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ต รงกั บ ความ
ต้องการประกันภัยของลูกค้า
• พัฒนาทักษะ ความสามารถ และการฝึก
อบรมเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มความรู้ความ
สามารถให้แก่พนักงานในผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัท

• น� ำ ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง
องค์กรมาใช้ บริษัทได้จัดท�ำและทบทวน
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
สภาพคล่อง ด้านการด�ำเนินงาน และด้าน
ชื่อเสียงองค์กร ให้เป็นไปตามกรอบการ
บริหารความเสีย่ งแบบรวมกลุม่ ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
• พัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต

แผนธุรกิจปี 2554
• สร้า งรากฐานที่ มั่ น คงในธุ ร กิ จ หลั ก เช่ น
การพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ คณิตศาสตร์ประกันภัย และการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อปูรากฐานให้พร้อม
ส�ำหรับการขยายธุรกิจและส่วนแบ่งการ
ตลาดต่อไป
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในบางส่วน
งานภายใต้แนวคิดในการด�ำเนินงานอย่าง
คล่องตัว
• ยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินธุรกิจ ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐาน
• เสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ารายส�ำคัญ
ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
ส�ำรวจโอกาสทางธุรกิจในช่องทางขายอื่นๆ
ที่มิใช่ธนาคาร
• ด�ำเนินนโยบายการลงทุนโดยพิจารณาผล
ตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
• ริ เ ริ่ ม ใช้ ห ลั ก การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตาม
ระดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจ
สอบผลการด�ำเนินการและผลตอบแทน
ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส�ำหรั บ แต่ ล ะสายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของปี 2553
• เป็นผู้น�ำ 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศในธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• สร้างผลก�ำไรในธุรกิจประกัน ภัยรถยนต์ ด้วยการพัฒนาการพิจารณารับประกัน ภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• รวมศูนย์การพิจารณารับประกันภัยส�ำหรับการรับประกันภัยที่มิใช่รถยนต์
• น�ำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมาใช้ เพื่อรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไร
อย่างยั่งยืน
50
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บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ จัดประมูลรถให้ผสู้ นใจทุกเดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท ไทย
พาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ในปี
2549 และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 99.1 ในปี 2551 บริษัทได้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการประกอบธุรกิจ
จากการให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ
ลีสซิ่ง มาเป็นการให้บริการเรียกเก็บ
เงิ น ติ ด ตามยึ ด รถ ขายทอดตลาด
รถยึด และธุรกิจการให้เช่าแบบลีส
ซิ่งแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
(Commercial Leasing) ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ธนาคารเป็น
ผู้ ให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ ใหม่ทงั้ หมด ขณะที่
สินเชือ่ เช่าซือ้ ทีบ่ ริษทั มีอยูไ่ ด้ทยอยลด
ลงเป็นล�ำดับ
จากเดิมที่บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรียก
เก็บเงิน ติดตามหนี้และยึดรถ รวมถึง
ให้บริการประมูลขายรถยึดแก่ธนาคาร
แต่เพียงรายเดียว ในเดือนกันยายน
2553 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
อนุญาตขยายขอบเขตการให้บริการดัง
กล่าวส�ำหรับหนี้รายย่อยทุกประเภท
แก่ธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ใน
หลายด้าน อาทิ การบริหารด้านเงิน
ทุน กระบวนการปฏิบัติการ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการด�ำเนินงานปี 2553

แผนธุรกิจปี 2554

• คุณภาพลูกหนี:้ บริษทั สามารถลดสัดส่วน
หนี้ที่มีปัญหา (NPL) ส�ำหรับลูกหนี้เช่าซื้อ
และลู ก หนี้ ที่ บ อกเลิ ก สั ญ ญาจากจ�ำนวน
2,152 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เป็นจ�ำนวน
1,283 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งเป็นผล
มาจากการติดตามอย่างใกล้ชิด และการ
ใช้ระบบการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

• มุ่งเน้นพัฒนาระบบการติดตามหนี้ และ
ปรับปรุงระบบรายงานแจ้งเตือนล่วงหน้า

• ประมู ล ขายรถยึ ด : บริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการ เช่น ลูกค้าช�ำระเงิน
ค่ารถทีป่ ระมูลได้ครบถ้วนจะสามารถรับเล่ม
ทะเบียนรถได้ทันที ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมประมูลเพิ่มมากขึ้น และท�ำให้ราคาที่
ประมูลขายรถเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งสะท้อนได้
จากผลก�ำไรทีเ่ กิดจากการประมูลขายรถยึด
จ�ำนวน 30 ล้านบาทในปี 2553 เทียบกับผล
ขาดทุนจ�ำนวน 238 ล้านบาทในปีก่อน

• มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม
ให้มีความรู้เพื่อรองรับการเป็นผู้ ให้บริการ
ด้ า นติ ด ตามหนี้ อ ย่ า งกว้ า งขวางส�ำหรั บ
ผลิตภัณฑ์รายย่อยทุกประเภท
• ขยายการให้ บ ริ ก ารติ ด ตามทวงถามหนี้
ติดตามยึดรถ และการประมูลขายทรัพย์สนิ
แก่บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
• เร่งรัดติดตามหนี้ในส่วนที่ได้มีการตัดเป็น
หนีส้ ญ
ู และหนีท้ เี่ ป็นผลขาดทุนจากการขาย
รถที่ยึดคืน

จุดเด่นของปี 2553
• บริษัททริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทคงเดิมที่ระดับ A+ (Single A Plus) เมื่อ
เดือนกันยายน 2553
• บริษัทได้น�ำระบบ GPS (Global Positioning System) มาใช้งานในการติดตามเส้นทางการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบหมายงานและการควบคุม
• บริษัทได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ในเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อ
ยกระดับการท�ำงานร่วมกับธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2553
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(ล้านบาท)

2552

2553

เบี้ยประกันรับรวม

19,487

24,555

7.5

8.3

ส่วนแบ่งตลาด (%)

%
เปลีย่ นแปลง

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

26.0

ไทยพาณิชย์นวิ ยอร์คไลฟ์ เปิดบูธในงานรักลูกเฟสติวลั 2010 พร้อมให้ค�ำแนะน�ำการวางแผนทางการเงินเพือ่ อนาคตการศึกษาของลูก

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
บริษัทประกันชีวิตร่วมทุนระหว่าง
New York Life International
Insurance Company (NYLI)
ซึ่งตั้งอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) และเป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การร่วมทุนโดยสถาบัน
การเงิ น ชั้ น น� ำ ที่ มี ฐ านะการเงิ น ที่
แข็งแกร่ง 2 แห่งทีม่ ปี ระสบการณ์
อั น ยาวนานดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ในปี
2543 บริ ษั ท มุ ่ ง ด�ำ เนินธุรกิจการ
ขายประกันชีวติ และประกันสุขภาพ
ผ่านช่องทางต่างๆ 5 ช่องทาง ซึ่ง
รวมถึงการขายผ่านสาขาธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานตัวแทนของ
บริษัท และช่องทางอื่นๆ
(เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้ประกาศการลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดจากบริษัท
นิวยอร์คไลฟ์ และจากบริษัทไทยที่
ร่วมลงทุนกับบริษทั นิวยอรค์ไลฟ์ ทีถ่ อื
หุ้นอยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์ค
ไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) โดย
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจก�ำกับดูแล และการได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร)
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ผลการด�ำเนินงานปี 2553
ปี 2553 เป็นปีที่บริษัทประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
อีกปีหนึ่ง โดยจ�ำนวนเบี้ยประกันรับปีแรกเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 13 รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และก�ำไร
สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน แม้ว่าบริษัทจะ
ต้องเผชิญกับสภาวะผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ตกต�่ำเป็นประวัติการณ์ โดยอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรลดลงอย่างมากระหว่างปี และสถานการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองในระหว่างเดือนเมษายน
และพฤษภาคม ผลการด�ำเนินงานในปี 2553 ที่
ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
• ธุรกิจใหม่ ยอดขายของการขายผ่านตัวแทน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 เป็น 1,160 ล้านบาท การขาย
ผ่ า นธนาคารเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10 เป็ น
7,822 ล้านบาท และการขายประกันชีวิตธุรกิจ
เฉพาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เป็น 586 ล้านบาท
• จ�ำนวนเบี้ยประกันรับรวม บริษัทมีจ�ำนวนเบี้ย
ประกันภัยรับรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 ในปี 2553
ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 14 ของ
ธุรกิจประกันชีวติ โดยรวม บริษทั จัดอยู่ในอันดับ
5 ของบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 25 บริษัท โดย
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 8.3 ของเบี้ย
ประกันรับรวม
• ช่องทางตัวแทน จ�ำนวนตัวแทนประกันชีวิต
และผู้บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เป็นจ�ำนวน
8,185 คน ในปี 2553

แผนธุรกิจปี 2554
บริษัทจะยังคงเสนอแบบประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านช่องทางการจ�ำหน่าย
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ โดยจะเน้นการเติบโตในช่องทางอืน่ ๆ ที่
ไม่ใช่ชอ่ งทางการขายผ่านธนาคารมากขึน้
• การเพิ่มสัดส่วนการขายในช่องทางที่ไม่ ใช่
การขายผ่านธนาคาร การขายผ่านตัวแทนเป็น
ช่องทางการขายหลักของบริษทั ประกันชีวติ โดย
ส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการ
เพิ่มยอดขาย คุณภาพ ผลก�ำไร และเครือข่าย
ของการขายประกันผ่านตัวแทน
• การเพิม่ อัตราความยัง่ ยืนของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต บริษัทได้จัดตั้งโครงการเพิ่มอัตราความ
ยัง่ ยืนของกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีในส่วนของศูนย์บริการทางโทรศัพท์
และโครงการอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมอัตราการคงอยู่
ของลูกค้า
• เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะใช้ประโยชน์
จากระบบจัดการข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าที่ติดตั้ง
ใหม่ เพือ่ สร้างกระบวนการท�ำงานอัตโนมัตซิ งึ่ จะ
ท�ำให้การท�ำงานรวดเร็วขึน้ และค่าใช้จา่ ยลดลง
• การขายผ่านธนาคาร บริษทั จะท�ำงานร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชดิ ต่อไป เพือ่ ยัง
คงความเป็นผูน้ �ำในช่องทางการขายผ่านธนาคาร
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการให้บริการลูกค้า และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิผล

จุดเด่นของปี 2553
•
•
•
•

ก�ำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 เป็นจ�ำนวน 2,115 ล้านบาท
จ�ำนวนเบีย้ ประกันรับรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 เป็นจ�ำนวน 24,555 ล้านบาท
ยอดขายผ่านช่องทางตัวแทนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 เป็น 1,160 ล้านบาท
บริษทั จัดอยูใ่ นอันดับ 5 ของบริษทั ประกันชีวติ ในประเทศไทยทีม่ เี บีย้ ประกันรับรวมมากทีส่ ดุ

โครงการปรับปรุงธนาคาร

งาน Change Forum ภายใต้หัวข้อ Attitude Plus

ในปี 2544 ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ
ปรับปรุงธนาคารขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อปรับเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของธนาคาร
โครงการส� ำ คั ญ จ� ำ นวนมาก ได้ ถู ก
ริเริ่มภายใต้การท�ำงานของโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร อันได้แก่ โครงการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
และการด�ำเนินธุรกิจใหม่ การปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน และการพัฒนา
ระบบข้อมูลหลักต่างๆ ของธนาคาร
ความส�ำเร็จตามก�ำหนดของโครงการ
เหล่านี้มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การด�ำเนินงานของธนาคาร
โครงการปรั บ ปรุ ง ธนาคารแต่ ล ะ
โครงการอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล
ของคณะกรรมการโครงการปรับปรุง
ธนาคาร โดยมี ส� ำ นั ก งานบริ ห าร
โครงการปรับปรุงธนาคารเป็นคณะ
เลขานุการท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
และค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินโครงการ
ติ ด ตามและรายงานความคื บ หน้ า
ของทุกโครงการ และสื่อความเกี่ยว
กับโครงการปรับปรุงธนาคารให้แก่
พนักงานในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการธนาคารจะ
ติดตามแนวทางการด�ำเนินงานและ
ประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ ใน
การเพิ่มผลการด�ำเนินงานและการ
เติบโตของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ

ผลการด�ำเนินงานปี 2553
• การพัฒนาและติดตั้งระบบ Smart Sales ให้
แก่ 100 สาขาในกรุงเทพมหานคร (การติดตั้ง
ระบบให้แก่สาขาทัว่ ประเทศคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2554) ระบบส่งเสริมการขาย Smart
Sales ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ขายผลิตภัณฑ์และบริการของพนักงานสาขา
จากทีเ่ ป็นการขายในลักษณะผลักดันผลิตภัณฑ์
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า มาเป็ น การขายในรู ป แบบให้ ค�ำ
ปรึกษา ส่งผลให้การขายมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น
• การให้บริการของเว็บไซต์ BuyatSiam.com
ให้ครอบคลุมการขายสินทรัพย์รอการขายของ
ธนาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ของธนาคารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น
• การปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานต่างๆ
ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบซ�้ ำ ซ้ อ นกั น ในด้ า นการ
ก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาอาคารของธนาคาร
ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
• การโยกย้ายระบบเงินฝากสกุลต่างประเทศ จาก
ที่เคยเป็นระบบ Stand alone มาท�ำงานอยู่บน
ระบบ Core Banking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของธนาคารในการก�ำกั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง
กล่าวและการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
• การจัดให้มีการตรวจทานวิธีการค�ำนวณเงิน
กองทุนแบบ Internal Rating Based (IRB)
เปรียบเทียบกับวิธีการค�ำนวณแบบมาตรฐาน
(Standardized Approach) โดยบริ ษั ท ที่
ปรึกษาอิสระทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ถูกต้องแม่นย�ำและเป็นการถ่ายทอดทักษะให้
กับพนักงานธนาคารอีกด้วย

• การจัดท�ำ Proof of Concept ส�ำหรับระบบ
การจั ด การแคมเปญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
มั่นใจว่าระบบที่เลือกสามารถตอบสนองการ
พัฒนาแคมเปญในรูปแบบต่างๆ และสามารถ
ออกแคมเปญในระยะเวลาที่เร็วขึ้นโดยค�ำนึง
ถึงพฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลัก

แผนธุรกิจปี 2554
• เร่ ง การด�ำเนิ น การของโครงการต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบ
งานขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ประกอบ
ด้ ว ย ระบบการจัดการแคมเปญ ระบบการ
ติดตามหนี้ ระบบเรียกเก็บเช็คด้วยภาพ ระบบ
สนับสนุนธุรกิจ Trade Finance ยกระดับ
ระบบบริหารจัดการกองทุน ระบบซื้อขายเงิน
ตราต่ า งประเทศผ่ า นช่ อ งทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
ระบบสนับสนุนการซื้อขาย Interest Rate
Derivatives and Fixed Income ของ
ธุ ร กิ จ บริ ห ารเงิ น ยกระดั บ ระบบช�ำระเงิ น
ของการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ และปรับปรุง
ระบบการให้สินเชื่อรายย่อย
• ด�ำเนิ น งานโครงการอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
การใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมการท�ำงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารเงิน
• นอกจากนีย้ งั มีการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีและ
ข้อมูล (Data Center) แห่งใหม่ทเี่ ริม่ โครงการ
มาตัง้ แต่ปี 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554
ระบบงานใหม่ตา่ งๆ จะถูกโอนย้ายไปอยูภ่ ายใต้
การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลแห่ง
ใหม่นี้ภายในปี 2555

จุดเด่นของปี 2553
• ขึ้นสู่ปีที่ 9 แห่งความส�ำเร็จของโครงการปรับปรุงธนาคารไทยพาณิชย์
• เร่งสร้างความสามารถใหม่ๆ ให้กับธนาคารเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
รายงานประจำ�ปี 2553
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ส�ำนักงานธุรกิจ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45)

สำ�นักงานธุรกิจทั้ง 72 แห่ง
ของไทยพาณิชย์มอบบริการ
ที่ครอบคลุมครบวงจรให้กับ
ลูกค้า SME ในหลากหลายธุรกิจ

“การรู้จักลูกค้า รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และการเข้าไป
ช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตนั้น ถือเป็นหัวใจ
สำ�คัญในการทำ�งานของเรา การได้เข้าไปอยู่ใกล้ชดิ กับลูกค้า
ในพื้นที่ ทำ�ให้เราสามารถเข้าไปสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า
ได้เต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้้”

คุณไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์

ผู้จัดการภาค ธุรกิจกรุงเทพ 1 ธุรกิจขนาดกลาง

การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
“ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไทยพาณิชย์
ธุรกิจมุ่งหนทางที่สร้างสรรค์
เพื่อสังคมสมบูรณ์กูลเกื้อกัน
ร่วมแบ่งปัน คิด-ท�ำ-สร้าง อย่างยั่งยืน”*

ธนาคารไทยพาณิชย์ ด�ำเนินธุรกิจคูส่ งั คม
ไทยมานานกว่าศตวรรษ ด้วยการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทุ ก ภาคส่ ว น
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างสรรค์ โครงการ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง
ก�ำกับ ดูแลและประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ใน 3 มิติ
ข้างต้น โดยมุง่ เน้นการวางรากฐาน สานต่อ
ก่อเครือข่าย และขยายผลระยะยาวใน 3
แนวทางหลัก ได้แก่
1. พัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ
2. สร้างเครือข่ายจิตอาสา ส่งเสริมค่านิยม
แห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูล และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนความดีงามในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้
เยาวชนคืออนาคตของชาติ
จะท�ำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ของเราเป็นทั้ง
“คนเก่ง”และ“คนดี”
เพื่อสร้างสรรค์อนาคตสังคมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล
มุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
จากโครงการทุนการศึกษาและผลิตสื่อ
การเรียนรู้ที่ท�ำมาต่อเนื่อง
สู่การพัฒนาเยาวชนทั้งด้านคุณธรรม
และความสามารถในปัจจุบัน

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
ในขอบเขตทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้แสดง
ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และท�ำงานเป็ น ที ม โดยผ่ า นกิ จ กรรมการ
แข่งขันประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
เพือ่ การพัฒนาทัง้ ด้าน “ปัญญา” และ “จิตใจ”
โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในวาระ
ที่ธนาคารด�ำเนินกิจการครบ 100 ปี มีเยาวชน
เข้าร่วมเฉลี่ยปีละกว่า 7,000 คน จาก 800
กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ และมีการประกวด
โครงการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีกว่า 300
โครงงานส่งเข้าประกวด รวมทั้งจัดกิจกรรม
ค่ า ยเสริ ม ความรู ้ แ ก่ เ ยาวชน และสานต่ อ

“เครือข่ายเยาวชนกล้าใหม่...ใฝ่รู้” เพื่อร่วม
สร้างสรรค์ผลงาน ในกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ
ส�ำหรับการแข่งขัน 3 ประเภทในปี พ.ศ.2553
ปรากฏผลดังนี้
• การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับประถมศึกษา
เป็ น การแข่ ง ขั น แบบที ม 6 คน สมาชิ ก
แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยพิจารณาจากฝีมือ
การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เป็นภาพ
วาดระบายสีในเวลาและชุดค�ำที่ก�ำหนดคือ
สัตว์ประหลาดแสนสุข รถไฟปู๊นปู๊น ผู้ ใหญ่
ใจดี สระบัวแสนสวย ท�ำบุญด้วยกัน ซึ่ง
แต่ละทีมจะต้องผูกเรื่องราวเป็นนิทานและ
ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบขนาด 2 x 3 เมตร
มีโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน 358 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขต
กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี
• การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษา
เป็ น การแข่ ง ขั น แบบที ม 4 คน สมาชิ ก
แต่ ล ะที ม ประกอบด้ ว ยนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน และ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2 คน มี โ รงเรี ย นสมั ค รเข้ า
แข่งขัน 741 โรงเรียน รางวัลชนะเลิศได้แก่
โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ธนาคารมี “มูลนิธิสยาม
กัมมาจล” อีกหนึ่งแรง คอยท�ำหน้าที่
ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาเยาวชนและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ภู มิ ป ั ญ ญาและศักยภาพที่ดีงาม ทั้ง
สร้างสรรค์ตอ่ ยอดให้เกิดมิตใิ หม่ๆ แห่ง
การ “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” ในสังคมไทย

เวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และท�ำงานเป็นทีม การพัฒนาทั้ง
ด้าน “ปัญญา” และ “จิตใจ”
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*ประพันธ์โดยจิระนันท์ พิตรปรีชา

• การแข่งขันโครงงาน
“กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”
ระดับอุดมศึกษา รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม า รี เ พื่ อ เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษารวมกลุ ่ ม สร้ า งสรรค์ โ ครงงานที่
เป็ น ระโยชน์ ต ่ อ ชุมชนจากพื้นฐานความรู้
ที่เล่าเรียนมา จากจ�ำนวน 377 โครงงาน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ที ม ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โครงงาน “กล้าใหม่ตน้ อ้อต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญา”
ซึ่งได้น�ำเสนอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
จากฝาบ้านทีท่ �ำจากต้นอ้อ ในหมูบ่ า้ นร่องค�ำหมี
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยัง
ประยุกต์เป็นเฟอร์นเิ จอร์ ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้แก่ชมุ ชน และท�ำให้ชมุ ชนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เชื่อมโยงเครือข่าย
เยาวชนกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 3 และปี 4 คือ นิสิต
ชมรมเอ๊าะเป๊าะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กั บ นิ สิ ต ที ม ศิ ล ปะเพื่ อ ชุ ม ชน จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ร่วมมือกันท�ำโครงการศิลปะ
บ�ำบัดส�ำหรับเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางสติ
ปัญญาและทางการได้ยนิ ของโรงเรียนเพชรบุรี
ปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการน�ำละคร
หุน่ เงาและสือ่ การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการละคร
และศิลปะมากระตุ้นให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” โครงการที่ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสที่จะน�ำความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม

และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างแนวทาง
ให้ครูน�ำวิธีการนี้ไปช่วยพัฒนาทักษะส�ำหรับ
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางปั ญ ญาและ
ทางการได้ยิน โดยมีคณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงานเขตพื้นที่หัวหิน เข้า
ร่วมกิจกรรม ในปี 2554 ธนาคารได้สนับสนุน
โครงการต่ อ เนื่ อ งในการใช้ ศิ ล ปะกระตุ ้ น
พัฒนาการของเด็กโดยน�ำอาจารย์ อนุพันธุ์
พฤกษ์พันธ์ขจี นักวิชาการด้านศิลปะบ�ำบัดมา
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้
กับคณะครู นักเรียน และพนักงานจิตอาสา
เพื่อสร้างเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่าย
ปัญญานุกูล

รางวัลแด่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ควรได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างการท�ำความดีให้ปรากฎแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

โครงการมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียน
รู้จากไทยพาณิชย์
กว่า 30 ปี ที่ธนาคารมอบทุนการศึกษาแก่
เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้รับทุน
การศึกษาในทุกระดับชั้นกว่า 350 ทุน จาก
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง โดยได้สนับสนุน
ให้จนถึงการศึกษาขัน้ สูงสุดตามความตัง้ ใจของ
ผู้รับทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนในเครือข่าย 150
โรงเรียน เป็นประจ�ำทุกปี
โครงการรางวั ล “ครู เ จ้ า ฟ้ า กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับครูผู้เป็นต้นแบบ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชน โดยร่วมมือกับ
โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มอบรางวัล “ครู
เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ปี
ละ 9 รางวัล ให้กับ ครูต�ำรวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ครู
อาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
(ศศช.) ในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
และครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็น
ก�ำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
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โครงการพั ฒ นาเยาวชนผ่ า นการเรี ย นรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนร่วมเล่นเกม “ผู้น�ำพอเพียง” เกมที่ได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นบนหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน
ตลาดนัดความรู้ “เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง
ครั้งที่ 2”

มูลนิธิสยามกัมมาจล ในฐานะภาคีเครือข่าย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้ท�ำงานร่วมกันมาเป็นปีที่ 4
เพือ่ สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงทีม่ ศี กั ยภาพ
ให้ พั ฒ นาเป็ น “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการ
ศึกษา” ท�ำหน้าที่เป็น“แม่ข่าย” ในการขยาย
เครื อ ข่ า ยให้ กั บ โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศโดยมุ ่ ง
เน้นการเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนา กระบวนการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ
แผนงานนี้บรรลุผลส�ำเร็จแล้ว ใน 14 โรงเรียน
ในทุกภูมิภ าคของประเทศ และก�ำลังขยาย
ผลพัฒนาให้ได้ถึง 84 โรงเรียนภายในปี 2554
มูลนิธิสยามกัมมาจล ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ และขยายผลต่อเนื่องด้วยการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูโ่ รงเรียนและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การจัดตลาดนัดเครือข่าย
เรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 2 “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง: จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ”
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษากว่า 220 โรงเรียน รวม
แล้วประมาณ 1,300 คน โครงการเรื่องเล่า
“บทเรี ย นความส�ำเร็ จ ในการใช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจัดการการเรียนรู้” ปีที่ 2 ซึ่ง
มีผู้น�ำเสนอผลงานมากกว่า 400 ราย เป็นต้น
โครงการภาคีพูนพลังเยาวชน
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนนั ก
ปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)
โดยมูลนิธิฯ มีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์กร
ขนาดใหญ่ ที่ท�ำงานด้านเยาวชนให้มาท�ำงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “เชิงประเด็น” ถอดบทเรียน และ
สังเคราะห์ความรู้ เพื่อแบ่งปันความรู้จากการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน
และยกระดับการท�ำงานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของประเทศ

มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดเวทีเสริมศักยภาพเครือข่าย
สภาเด็กและเยาวชนในการใช้ “การจัดการความรู้”
เป็นเครือ่ งมือในการถอดบทเรียนการท�ำงานของตนเอง
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ในปี 2553 ได้ร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติใน 4 สาขา ได้แก่

1. ไอซีทกี บั การเรียนรูข้ องเยาวชน ด�ำเนินการ
เชือ่ มเครือข่าย 6 องค์กรทีม่ บี ทบาทสนับสนุน
ให้ เ ยาวชนไทยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ สถาบันแห่งชาติ
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ส�ำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) และส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) รวมทัง้ จัดวงเสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องเยาวชนใน 5 ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง คือ การใช้ไอซีทีเพื่อสังคม เพื่อ
การศึกษา เพื่อการสื่อสารสาธารณะ เพื่อ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนา
โปรแกรมซอฟต์แวร์
2. จิ ต อาสาเพื่ อ การพั ฒ นาเยาวชน เชื่ อ ม
เครือข่ายองค์กรที่ท�ำงานด้านจิตอาสา และ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจิตอาสาในสังคม
ไทย โดยสนับสนุนให้ 15 องค์กรเครือข่าย
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผน
การท�ำงานร่วมกัน และก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระยะยาว
3. เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนศูนย์ฝึก
อบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟกิ (RECOFTC: Regional Community
Forestry Training Center) และเครือข่ายป่า
ชุมชน ในการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อ
สื บ ทอดงานด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรดิ น
น�้ำ และป่าของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
โครงการ “ต้นกล้าในป่าใหญ่: การเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน” มีเครือข่ายนักกิจกรรม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 20 กลุ่ม จากทุกภูมิภาค
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการท�ำงานเป็ น เครื อ ข่ า ย
เยาวชนที่เข้มแข็ง เพื่อสืบทอดภารกิจและ
ต่อยอดจากผู้ ใหญ่ในชุมชน รวมทั้งวางแผน
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้
สอดคล้องกับพื้นที่ของตน

4. สภาเด็ ก และเยาวชน – พลั ง ชุ ม ชน
สนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกฝนวิธีการบริหาร
จัดการ ประสานเครือข่ายกิจกรรม เพื่อรับ
บทเป็น “ช่างเชื่อม” ระหว่างพลังเยาวชน
กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนโดยช่ ว ย
ประสานแกนน�ำเยาวชนใน 4 จังหวัดน�ำร่อง
(เชียงใหม่ อุบลราชธานี นนทบุรี และตรัง)
กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ และช่วยจัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูล เพื่อสร้างกลไกการพัฒนา
เยาวชนในพื้นที่

2. จิตอาสา ปลูกฝังค่านิยมเพื่อ
สังคมดี
การท�ำความดีในสังคมนั้นเริ่มจากจิตส�ำนึกที่
เอื้อเฟื้อและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันท�ำความดี
หรือบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้สร้างสรรค์
โครงการ“จิตอาสา” ในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมแห่งการ “แบ่งปัน”
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย “ไปด้วยกัน
ไปได้ ไกล” โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดถูกทอดทิ้ง

โครงการบริจาคโลหิต
ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 15 และสามารถส่งมอบ
ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มากกว่ า 33 ล้ า นซี ซี แ ล้ ว ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ใ น
การอาศัยเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพอันดี

กับภาครัฐและภาคเอกชน ธนาคารจึงประสบ
ความส�ำเร็ จ ในการเป็ น สถาบั น การเงิ น ที่
สามารถจัดหาโลหิตบริจาคได้สูงสุดเสมอมา
นอกจากกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ท�ำเป็นประจ�ำ
แล้ ว ยั ง ได้ เ ปิ ด รั บ บริ จ าคเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ณ หอประชุ ม มหิ ศ ร ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม
2553 เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งโดยมี
ผู้บริจาคโลหิตมากถึง 3,082 คน คิดเป็น 1.23
ล้านซีซี
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ร ้ า ยแรงในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ระดมสรรพก�ำลังและ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ ง
ชาวไทยผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างทันท่วงที
ด้วยส�ำนึกแห่งการเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ดังเช่นในปี 2553
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ สร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมาก ธนาคาร
ไทยพาณิชย์รว่ มกับมูลนิธสิ ยามกัมมาจลได้เปิด
บัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิขย์
เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5
เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไปร่วม
บริจาคเงิน ช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
โดยได้น�ำเงินบริจาคไปด�ำเนินการให้ความช่วย
เหลือใน 3 ช่องทาง ดังนี้

ด้วยกลยุทธ์ ในการอาศัยเครือข่ายสร้างสัมพันธภาพอันดีกับภาครัฐและภาคเอกชน ธนาคารจึงประสบความส�ำเร็จในการเป็น
สถาบันการเงินที่สามารถจัดหาโลหิตบริจาคได้สูงสุด

1.ให้ความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิหรือองค์กร
สาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กองทัพอากาศ มูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง(ภาฯ) ยามยาก และมูลนิธิซิเมนต์ไทย
2.ให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน โดยให้สาขา
ในเขตพื้นที่ด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค แล้วน�ำไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยใน
เขตจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ สงขลา
พัทลุง นครศรีธรรมราช
3. ให้ความช่วยเหลือในระยะปานกลาง โดย
การฟืน้ ฟูซอ่ มแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยและสถานศึกษา
ในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ดังนี้
- ผ่านมูลนิธิไทยพึ่งไทย โครงการ “อาสา
สมัครนักเรียนอาชีวะเพื่อสังคม”
- ผ่ า นส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ถ นนมิ ต รภาพ
(นครราชสีมา) เพื่อซ่อมแซมบ้าน 35 หลัง
และสถานศึ ก ษา 15 โรงเรี ย น ใน
จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ
- ผ่านส�ำนักงานเขตพืน้ ทีบ่ างปะอิน (อยุธยา)
เพื่อซ่อมแซมสถานศึกษา 8 โรงเรียน และ
มัสยิด 1 แห่ง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ผ่านส�ำนักงานเขตพื้นที่ถนนราษฎร์ยินดี
(หาดใหญ่) เพื่อซ่อมแซมสถานศึกษา 31
โรงเรียน ใน จ.พัทลุง
- ผ่ า นมู ล นิ ธิ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ
(Habitat for Humanity Thailand) เพื่อ
สร้างบ้านใหม่ 31 หลัง ซ่อมแซม 558 หลัง
ใน จ.ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี
พัทลุง และสงขลา
พร้ อ มกั น นี้ ธนาคารได้ เ พิ่ ม มาตรการช่ ว ย
เหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ด้ ว ยการงดเว้ น ค่ า
ธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่ต่างๆ การพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
รวมทั้ง วงเงินกู้พิเศษเพื่อการซ่อมแซมบ้าน
ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าธุรกิจ
ผู้ประกอบการ SME
ในส่วนของพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ธนาคาร
ได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลืออย่างทัน
ท่วงที โดยเฉพาะในด้ า นการจัดที่พักอาศัย
ชั่วคราว การเดินทาง และมอบเงินช่วยเหลือ
เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้ง จัดสวัสดิการเพื่อการ
ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยและฟืน้ ฟูความเป็นอยูข่ อง
พนักงานและครอบครัว
รายงานประจำ�ปี 2553
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โครงการ SCB ชวนกันท�ำดี
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล คื อ หั ว ใจของ
การพัฒนาองค์กร แต่จะก้าวได้ไกลก็ต้องไป
ด้วยกันกับการดูแลรับผิดชอบสังคมส่วนรวม
พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 1,000
สาขาทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน และท�ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมอย่างรอบด้าน เป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้าน “จิตอาสา” และส่งเสริมค่านิยม
ในการ “แบ่งปัน” โดยเริม่ จากกิจกรรมต้นแบบ
ขยายผลสู่ภูมิภาคต่างๆ จาก 5 โครงการหลัก
ขยายออกไปได้เกือบ 20 โครงการ ซึ่งล้วน
แต่ค�ำนึงถึงความต่อเนื่องยั่งยืน และความ
ต้องการของชุมชนโดยแท้จริง
พนักงานจิตอาสาในเขตพื้นที่ท่าแพ ร่วมกัน “ท�ำความ
สะอาดวัดสวนดอก” จ.เชียงใหม่

ภาคเหนือ
เริ่มจากโครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง วัด
ดอยหลังถ�้ำ” จ.ล�ำพูน โดยพนักงานจิตอาสา
ในเขตพื้นที่ ท่าแพ จ.เชียงใหม่ และประชาชน
ในพืน้ ที่ ร่วมมือร่วมใจคัดแยกซ่อมแซมหนังสือ
ที่ช�ำรุด และจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ ให้ห้อง
สมุดวัดดอยหลังถ�้ำ ทั้งได้ต่อยอดขยายผลเป็น
โครงการท�ำความดีอื่นๆ อาทิ
- โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง โรงเรียน
บ้านศรีเตี้ย” จ.ล�ำพูน ซึ่งพนักงานในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ท่าแพ ร่วมกับ บลจ.ไทย
พาณิชย์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2
- โครงการ “คูเมืองสะอาดต้อนรับสงกรานต์”
และโครงการ “ท�ำความสะอาดวัดสวนดอก”
จ.เชียงใหม่ โดยพนักงานจิตอาสาในเขตพื้นที่
ท่าแพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พาน้องเที่ยวทะเล” หนึ่งในโครงการ SCB ชวนกัน
ท�ำดี ที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน “จิตอาสา”
และส่งเสริมค่านิยมในการ “แบ่งปัน”
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เริ่มจากโครงการ “งานพระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ่ประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
เพื่อร่วมใจกันเชิดชูคุณความดีของ “ครูใหญ่”
ผู ้ อุ ทิ ศ ร่ า งกายให้ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ไ ด้ เ รี ย นรู ้
โดยพนักงานจิตอาสาในเขตพื้นที่ถนนโพศรี
(อุดรธานี) ได้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและ
ท�ำความสะอาดสถานที่ร่วมกับนักศึกษาแพทย์
และยังได้ขยายโครงการชวนกันท�ำดีต่อไปอีก
อาทิ

- โครงการ “ไปด้ ว ยกั น ไปได้ ไ กล ร่ ว ม
สายใยชาวใบโพธิ์” โดยพนักงานจิตอาสา
ในส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ถนนมิ ต รภาพ
(นครราชสีมา) ร่วมบริจาคหนังสือเก่าสภาพดี
ทั้งร่วมมือร่วมใจคัดแยกและจัดหนังสือเป็น
หมวดหมู ่ พร้ อ มมอบชุ ด หนั ง สื อ ส�ำหรั บ
เยาวชน อุปกรณ์การเรียนการสอนและการ
กีฬา ให้ โรงเรียนหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา
- โครงการ “วัสดุรีไซเคิล” ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น พนั ก งานจิ ต อาสาในส�ำนั ก งาน
เขตพื้นที่ ถนนโพศรี (อุดรธานี) ร่วมกันท�ำ
กิจกรรมรวบรวมและคัดแยกขยะ สร้างส�ำนึก
รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับนักศึกษาและชุมชน
ภาคใต้
เริ่มจากโครงการ “Beach Cleaning” ที่
หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยพนักงานจิตอาสาใน
เขตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและ
สาธารณสุข สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันเก็บขยะและท�ำความสะอาดบริเวณ
หาดป่ า ตอง และได้ จั ด กิ จ กรรมเป็ น ปี ที่ 2
ณ หาดกะรน จ.ภูเก็ต กับขยายผลเพิ่มเติม
อาทิ
- โครงการ “ปลูกป่าชายเลน” บนพื้นที่ 3 ไร่
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โดยพนักงานจิตอาสาของหน่วยงานจัดการ
ทรัพย์สินถนนกาญจนวิถี (สุราษฎร์ธานี)
ภาคกลางและส�ำนักงานใหญ่
เริ่มจากโครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล” โดย
พนักงานจิตอาสาในส�ำนักงานใหญ่ น�ำคณะ
เด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการ
และทุพพลภาพปากเกร็ด เดินทางไปทัศนศึกษา
และเล่นน�้ำทะเล ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี เพื่อเปิด
โลกทั ศ น์ แ ละเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ชี วิ ต
ในปี 2553 ยังคงจัดต่อเนื่องโดยมีโครงการ
ขยายผล อาทิ
- โครงการ “หนังสือให้น้อง” โดยพนักงานใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่บางปะอิน (อยุธยา)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่สุวรรณภูมิ และพนักงาน
อาสาสมัครจากส�ำนักงานใหญ่ ร่วมกันคัดแยก
และจัดหนังสือมือสองเป็นหมวดหมู่มอบให้
ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน 25 แห่งทั่ว
ประเทศ อาทิ โรงเรียนใน จ.ล�ำปาง ชลบุรี
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลพบุ รี สระบุ รี และ
กรุงเทพฯ

- โครงการ “แบ่ ง ปันทักษะ IT และภาษา
สูน่ อ้ งวัดตาลเจ็ดช่อ” เป็นโครงการต่อเนือ่ ง
ที่ด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 3 พนักงานจากกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มการเงิน ได้
แบ่งปันเวลาว่างในวันหยุด น�ำความรูเ้ บือ้ งต้น
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษาอั ง กฤษไป
ถ่ า ยทอดให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด ตาล
เจ็ดช่อ จ.อ่างทอง
- โครงการ “ปลูกป่าชายเลน” ชุมชนคลองโคน
จ.สมุทรสงคราม โดยพนักงานจิตอาสาสาย
ปฏิ บั ติ การธุ รกรรมการเงินและหลักทรัพย์
และสายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
- โครงการ “Big Cleaning Day” และ “คืน
ความสวยให้ กทม.” โดยพนักงานจิตอาสา
ในเขตพื้นที่ ชิดลม ร่วมกันท�ำความสะอาด
และปลูกต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิท ภายหลัง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองช่วง
กลางปี 2553
ในปี 2553 มี พ นั ก งานธนาคารเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมจิตอาสากว่า 7,000 คน และธนาคาร
ได้ก�ำหนดทิศทางที่จะต่อยอดขยายผล ด้วย
การเชื่ อ มโยงกั บ บริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธนาคารไทย
พาณิชย์ กลุ่มลูกค้าธนาคาร และเครือข่าย
ภาคสังคม เพื่อร่วมกันท�ำดี แบ่งปันความรู้
เวลา และแรงงาน โดยธนาคารรับหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงานเพื่อให้ภารกิจสร้างสรรค์สังคม
ดีขยายวงออกไป

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
คือหลักประกันความมั่นคงก้าวหน้าของสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรก
ในประเทศไทยที่เสนอให้ลูกค้าเลือกว่า
จะไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม
จากรายละเอียดเล็กๆ ที่ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ
สู่โครงการกิจกรรมใหม่ๆ
ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ให้
การสนับสนุนหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลุกส�ำนึก เผยแพร่ความรู้ สนับสนุน
ให้พนักงานริเริม่ และเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ
ในส่วนของส�ำนักงานธนาคาร ก็มีนโยบายที่จะ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท�ำงานทีม่ กี ารใช้พลังงานหลายรูปแบบ ธนาคาร
จึ ง ได้ ก�ำหนดแนวทางและมาตรการต่ า งๆ
ตัง้ แต่การออกแบบจัดวางระบบอาคารไปจนถึง
การรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานร่ ว มมื อ กั น ประหยั ด
พลังงาน อาทิ การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ระบบปิด-เปิดไฟ ในเวลากลางวันและหลังเวลา
เลิกปฏิบัติงาน การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น

ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานจิตอาสาในเขตพื้นที่ชิดลม ท�ำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิท ภายหลังจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง “คืนความสวยให้ กทม.”

นอกจากนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ริเริ่ม
โครงการต่างๆเพื่อช่วยลดปริม าณขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการปลูกป่า การเสนอ
ทางเลือกให้ลูกค้าไม่ต้องรับใบบันทึกรายการ
จากเครื่องเอทีเอ็ม และการเข้าร่วมโครงการ
“Shred2Share: ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ ใจ
สิ่ ง แวดล้ อ ม” ซึ่ ง รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานน�ำ
กระดาษใช้แล้วมาย่อยสลายอย่างปลอดภัย
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล และกระดาษที่รีไซเคิลแล้ว
สามารถน�ำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์กระดาษ
ได้อีกด้วย
ในช่วง พ.ค.51 – ธ.ค.53 กลุ่มธนาคารมี
เอกสารที่ต้องก�ำจัดปริมาณ 690 ตัน เมื่อได้
รับ การย่อ ยสลายอย่า งถูกวิธี ก็ ส ามารถลด
การเกิดก๊าซ CO2 ได้ 180,000 กก. ลดการ
ใช้ถ่านหิน 76,200 กก. ลดการใช้น�้ำ 34,600
ลบ.ม. Shred2Share เป็ น โครงการที่ ส ่ ง
ผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการท�ำลาย
เอกสารตามมาตรฐานสากล กระดาษทุก 1 ตัน
ที่ถูกย่อยท�ำลายจะได้รับเงิน 2,000 บาท จาก
บริษัท อิ น โฟเซฟ จ�ำกั ด ในธุ ร กิ จ กระดาษ
เครื อ ซิ เ มนต์ไทย ในปี 2553 ธนาคารได้น�ำ
เงินทั้งหมดที่ได้ จ�ำนวน 1,385,000 บาท ไป
ด�ำเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
และหนังสือ มอบให้ โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน 7 โรงเรียน
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ มี
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในหลัก
การปฏิบัติตนเป็น “พลเมืองดี” ของสังคมไทย
นอกจากการริเริ่มโครงการกิจกรรมต่างๆตาม
แนวทางที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ธนาคาร
ยังให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่นๆ ทั้งยังเปิดช่องทางให้
โครงการสร้างสรรค์สงั คมของมูลนิธแิ ละหน่วย
งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อาศัยเครือ
ข่ายสาขาในการรับบริจาคหรือระดมพลังความ
ร่วมมือ แต่ละปีธนาคารไทยพาณิชย์และมูล
นิธิสยามกัมมาจลได้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยหลากหลายโครงการกิจกรรมที่
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตลอดมา และในปี พ.ศ.
2553 นี้ การริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดขยาย
ผล ทุ่มเททั้งความคิดและการลงมือท�ำ เพื่อ
ประโยชน์สุขและอนาคตของสังคมไทย ยังคง
ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตามเข็มมุ่งที่ว่า
“ไปด้วยกัน ไปได้ ไกล” บนเส้นทางแห่งการ
สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
รายงานประจำ�ปี 2553
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ศูนย์แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ด้วยบูธแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศกว่า 20 บูธ
ทั่วทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ
เราให้บริการนักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจจากทุกมุมโลก
ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน
7 วันต่อสัปดาห์

“พวกเราทำ�งานอยู่ในสาขาทั้ง 21 สาขาในสนามบิน
สุวรรณภูมิ ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
25 สกุล ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด นับว่าเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่ง และนั่นก็ทำ�ให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย”

คุณหทัยรัตน์ คำ�อาจ

เจ้าหน้าที่บูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
โดยตรง ความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจธนาคาร

Assessment เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานในแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจ ในส่วนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้าน
ชือ่ เสียง ธนาคารประเมินความเสีย่ งการก�ำหนดปัจจัยความเสีย่ งและ
ตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการวัดความเสี่ยงในอนาคต
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
เพื่อใช้ ในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ มุ ่ ง พั ฒ นาและสร้ า งเสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารความ
เสี่ยงเป็นความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กร ด้วย
การก�ำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Framework) รวมถึงกลไกก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง 3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
(Governance Structure) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ธนาคารสามารถ
Control) ธนาคารควบคุมความเสีย่ ง โดยการก�ำหนดระดับ Key Risk
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการ
Inicator และเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม
เจริญเติบโตทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารงานที่
ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับธุรกรรม และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี
และมีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไป
ตามนโยบาย และกระบวนการที่ธนาคารก�ำหนด

ระบบการบริหารความเสี่ยง

4. การรายงานความเสีย่ ง (Risk Reporting) ความเสีย่ งประเภทต่างๆ
จะถูกรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างทันการณ์ ทัง้ นีร้ ายงานเกีย่ ว
กับความเสี่ยง มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงานตลอดจน
1. การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification) ธุรกิจของธนาคารโดยรวม
ความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม
ประกอบด้วยการท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า
และคู่ค้า ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคารจ�ำแนกออกได้ 6 ประเภท โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
(Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยง (Governance Structure)
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง จ�ำแนกออกได้ดังนี้
(Operational Risk) และความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง (Reputation Risk)
1. นโยบาย คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัตินโยบายการ
2. การวัดความเสีย่ ง (Risk Measurement) ธนาคารใช้วธิ กี ารแตกต่าง
บริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร อาทิเช่น นโยบายสินเชื่อ
กันในการวัดความเสีย่ งแต่ละประเภท โดยใช้วธิ กี ารวัดทัง้ ในเชิงปริมาณ
(Credit Policy Guide) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
และเชิงคุณภาพ ในการวัดความเสีย่ งจะใช้ Internal rating based
(Market Risk Policy) ซึ่งรวมทั้งนโยบายการบริหารฐานะในบัญชี
approach หรือ Internal Model อืน่ ทีม่ คี วามเหมาะสมมาใช้เพือ่ ให้
เพื่อการค้า (Trading Book Policy) และนโยบายการบริหารฐานะใน
สามารถวัดระดับความเสี่ยงที่แท้จริง ตัวอย่างเครื่องมือที่ธนาคารใช้
บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book Policy) นโยบายการบริหาร
วัดความเสีย่ งต่างๆ เช่น การวัดความเสีย่ งด้านเครดิตใช้การจัดล�ำดับ
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk Policy) นโยบาย
ความเสีย่ ง (Risk Rating) เพือ่ วัดโอกาสทีล่ กู หนีจ้ ะผิดนัดช�ำระหนี้ ใช้
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และนโยบายความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง รวม
Credit Scoring เช่น Application Score และ Behavioral Score เพือ่
ถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Risk
วัดความเสีย่ งลูกหนีร้ ายย่อย ส�ำหรับการวัดความเสีย่ งด้านตลาดมีทงั้
Management Policy of SCB Financial Group)
ใช้เครือ่ งมือทางสถิติ คือ Value at Risk (VAR) และเครือ่ งมือทีไ่ ม่ใช่
ทางสถิติ อาทิเช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสีย่ งด้านตลาด 2. อ�ำนาจกระท�ำการ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติอ�ำนาจ
กระท�ำการของผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ อ�ำนาจกระท�ำ
(Sensitivity Analysis) การวัดฐานะการถือครองของ Trading Book
การครอบคลุมทั้งอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนอ�ำนาจการรับความ
ส่วนการวัดความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร ใช้
เสี่ยงประเภทต่างๆ โดยยึดหลักการในการกระจายอ�ำนาจ ให้มีความ
วิธี Gap Analysis และวิเคราะห์ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
เหมาะสม เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Authority)
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ส�ำหรับการวัดความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องธนาคารใช้การจัดท�ำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และ
3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
Gap Analysis รวมถึงการวิเคราะห์อตั ราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ส่วน
ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน วัดความเสีย่ งจากข้อมูลเหตุการณ์ความ
3.1 ในระดับคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
เสียหาย (Incident and loss data) และใช้ Risk and Control Self
ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้าน
ได้แก่
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3.1.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็น
เกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้คณะ กรรมการ
ธนาคารพิจารณา นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารยังมี
อ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ อ�ำนาจอนุมตั กิ ารลงทุน และการบริหาร
ด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง
คณะ มีหน้าที่สอบทานความเพียงพอของการก�ำกับดูแล
นโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะ และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้อง
กับทีค่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนด ตลอดจนก�ำกับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งธนาคาร
3.2 ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท ธนาคารยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่
3.2.1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset &
Liabilities Management Committee: ALCO) เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3.2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน (Equity
Investment Management Committee) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนของธนาคาร
3.2.3 คณะกรรมการ Global Investment (Global Investment Committee) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศ
3.2.4 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee: CC)
คณะกรรมการสิ น เชื่ อ รายย่ อ ย (Retail Credit
Committee: RC) และคณะกรรมการแก้ ไขสินทรัพย์
ที่มีปัญหา (Special Asset Committee: SC) เพื่อท�ำ
หน้าที่อนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภทตามอ�ำนาจกระท�ำการ
ที่ก�ำหนด สินเชื่อที่เกินกว่าอ�ำนาจที่ก�ำหนดจะเป็นอ�ำนาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นกรณีสินเชื่อที่ให้
แก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือผู้ถือ
หุ้นใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะ
กรรมการธนาคาร
3.2.5 คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด จ� ำ หน่ า ยตราสารหนี้
(Underwriting Risk Committee) เพือ่ พิจารณา ทบทวน
และอนุมตั วิ งเงิน Underwriting Risk รวมถึงเสนอความ
เห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่เกินอ�ำนาจที่ก�ำหนด

4. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับ
การจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล (Check and
Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อออก
จากกันอย่างชัดเจน การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับ
จะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือระดับความสูญ
เสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงิน การจัดล�ำดับความเสี่ยง
(Borrower Risk Rating) และการจัดล�ำดับความเสียหาย (Severity
Class) ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Wholesale Credit) ธนาคาร
ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทัง้ ในรูปคณะกรรมการ และอ�ำนาจอนุมตั ิ
รายบุคคล ส่วนสินเชื่อรายย่อย (Retail Credit) การอนุมัติสินเชื่อ
จะอยู่ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชือ่ รายย่อยเท่านัน้ โดย
ใช้ Scorecard ซึ่งจัดท�ำโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ เป็นเครื่องมือใน
การอนุมัติสินเชื่อ หลักเกณฑ์การ Override จะถูกก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน และเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะสามารถ Override ได้ภายในกรอบ
และจ�ำนวนที่ก�ำหนดเท่านั้น
5. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารก�ำหนดเพดานการรับ
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งส�ำหรับธุรกรรมในบัญชี
เพือ่ การค้า (Trading Book) และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ส�ำหรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของธนาคารที่ส�ำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการก�ำหนดเพดานความ
เสีย่ งพิจารณาจากข้อมูลจากการติดตาม และประเมินความเสีย่ งโดย
วิธีการทางสถิติ Value at Risk (VaR) ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัย
เสี่ยงด้านตลาด (Sensitivity Analysis) และขนาดของฐานะการ
ถือครองสูงสุด (Position Size) นอกจากนี้ธนาคารยังควบคุมความ
เสี่ยงโดยการก�ำหนดระดับผลการขาดทุน (Loss Triggers) และผล
การขาดทุนภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Loss Trigger) ส�ำหรับการ
ความวัดเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
Book) ใช้วิธี Gap Analysis และวิเคราะห์ผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (EVE)
6. การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการควบคุมและ
บริหารสภาพคล่อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีกระแสเงินสดเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ โดยใช้การ
จัดท�ำรายงานการประมาณการกระแสเงินสดเข้าและออก (Cash
flow report or Liquidity gap report) และการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน (Liquidity Ratio) ในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง
7. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ธนาคารมีการก�ำหนด
กรอบการก�ำกับดูแล (Governance Framework) การบริหารความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ซึ่งน�ำหลัก “แนวการป้องกัน 3 ชั้น” มาใช้
ก�ำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารมีการบริหารความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2553

65

แนวป้องกันชัน้ ที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ซึง่ เป็น
ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมและความเสีย่ งของตนเองดีทสี่ ดุ โดย
หน่วยงานต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตนเอง โดยมีหน้าที่ในการระบุ ประเมิน ควบคุม และรายงานความเสี่ยง
ด้านด�ำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
แนวป้องกันชัน้ ที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางด้านการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน หน่วยงานด้านการก�ำกับและควบคุม และกลุ่มผู้ช�ำนาญ
เฉพาะทาง (เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหน่วยงานบริหารป้องกันการทุจริต เป็นต้น) มีหน้าที่สนับสนุนแนว
ป้องกันชัน้ ที่ 1 ในการบริหารความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน เป็นผูน้ �ำและ
แสดงความคิดเห็นต่อวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจบริหารความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงานของตน
แนวป้องกันชั้นที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานด้านบริหารตรวจสอบ ซึ่งท�ำ
หน้าที่ทดสอบกระบวนการและขั้นตอนทางธุรกิจอย่างอิสระ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร มีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมของธนาคาร
8. การก�ำกั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของกิ จ การในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ธนาคารก�ำหนดให้กิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงในระดับที่ได้มาตรฐานของธนาคารและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการธนาคารได้
อนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)” ซึ่งก�ำหนดให้กิจการในกลุ่ม
ต้องมีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างองค์กร เพดานการรับ
ความเสีย่ ง วิธกี ารบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนการรายงานความเสีย่ ง
ประเภทต่างๆ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารก�ำหนด
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเสี่ ย งเฉพาะของกิ จ การแต่ ล ะประเภท นอกจาก
นั้ น ธนาคารยั ง ได้ ก�ำหนดให้ ก ารท�ำธุ ร กรรมกั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Related Parties) กั บ กลุ ่ ม Solo Consolidation อาทิ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตลอดจนให้
สินเชื่อ เงินลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือการท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มฯ จะต้องขอความ
ยินยอม และรายงานให้ธนาคารทราบ ทั้งนี้ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยการท�ำธุรกรรมระหว่างกันต้องไม่มีเงื่อนไข หรือข้อก�ำหนด
พิเศษใดๆ ต่างจากปกติของการค้าทั่วไป ส�ำหรับบริษัทที่ธนาคารถือ
หุ้นเพียงผู้เดียว ซึ่งพิจารณาเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร
สามารถใช้ระบบงานหรือการบริการต่างๆ ร่วมกับธนาคาร (Share
Services/Resources) โดยการก�ำหนดราคาหรืออัตราค่าบริการ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ต้องเป็นราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
9. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารจัดตั้งกลุ่มบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Group) ซึง่ รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะแนว
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ กลุ่มบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบโดยตรง
ในการผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจปี 2554 โดยรวมจะเติบโตในอัตราที่ชะลอ
ลงจากปีก่อน โดยประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ
4–5 ซึ่งเป็นผลจากการแนวโน้มที่ดีขึ้นของการใช้จ่ายภาคเอกชนใน
ประเทศ จากการเพิม่ วงเงินกองทุนหมูบ่ ้านภายใต้ โครงการประชาวิวฒ
ั น์
และแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่จะขยายตัวดีขึ้นจากการต่ออายุ
มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไร
ก็ตามแม้ธนาคารคาดการณ์วา่ การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ซึง่ มีแนวโน้ม
เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2554 แต่สิ่งที่
ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและไทยมากกว่า GDP คือการน�ำเข้าของสหรัฐฯ
กลับมีแนวโน้มชะลอลง ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย
ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ที่ต้องจับตาได้แก่ ความเปราะบางของตลาด
แรงงานและตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ ข่าวร้ายจากปัญหาหนี้ในยุโรปที่ยัง
ไม่จบจะท�ำให้ตลาดเงินผันผวน และปัญหาฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ ในจีน
ซึ่งรัฐบาลก�ำลังพยายามหาทางลดความร้อนแรงลง นอกเหนือจากความ
เสีย่ งจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้ว ยังมีจากปัจจัยเสีย่ งภายในประเทศ
คือความไม่แน่นอนของทางการเมืองภายในประเทศ ทีจ่ ะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยตรง
ในการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยน
แปลงไปโดยมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ และมีการ
ด�ำรงเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีเ่ กินกว่าระดับทีค่ าดไว้
(Unexpected Loss) ที่อาจเกิดขึ้น และธนาคารยังด�ำเนินการสอบทาน
คุณภาพสินเชื่อรายลูกหนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินส�ำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอ
2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
การกระจุกตัว (Concentration) ของสินเชื่อ ท�ำให้เกิดความเสี่ยงใน
ลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทกี่ ระทบต่อภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึง่ หรือ
ลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง หากธนาคารมีสินเชื่อในภาคธุรกิจนั้นๆ หรือลูกหนี้
รายนั้นในปริมาณสูง ก็จะท�ำให้เกิดหนี้มีปัญหาสูงกว่าปกติ เนื่องจากมี
สินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป
ธนาคารได้มีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัวของเงิน
ให้ สิ น เชื่ อ โดยก�ำหนดอั ต ราส่ ว นการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม
โดยพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสัดส่วนที่ใช้ ใน
การติดตามและควบคุม ได้แก่

• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่ลูกหนี้กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของเงิน
กองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เมื่อ
มูลค่ายุติธรรมของสัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่ามูลค่าที่ก�ำหนด
ไว้ (Threshold)

• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันของกลุ่มลูกหนี้ที่มี
ยอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนธนาคาร รวมกันต้อง
ไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุนธนาคาร

4. ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา (Country Risk)

ส�ำหรับการให้สินเชื่อตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องไม่มีการกระ
จุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะ
พิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรม อัตราส่วนทางการตลาดเทียบกับ
ระบบธนาคาร โอกาสของการสูญเสีย และโอกาสของการผิดนัดช�ำระหนี้
เพื่อพิจารณามูลค่าเงินกองทุนที่ใช้ภายใต้แต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ได้จัดท�ำค่าดัชนี Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เพื่อใช้วัดการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรม

ธนาคารติดตามความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญ
ั ญาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เพื่อประเมินโอกาสความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อประเทศหรือธุรกิจในประเทศนั้นๆ
ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา (Country Risk)
โดยการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด (Policy Limit) และก�ำหนด
วงเงินการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละ
ประเทศ (Country Limit) โดยพิจารณาจากการจัดอันดับความเสีย่ งของ
รัฐบาล (Sovereign Scorecard) ควบคู่กับการใช้การจัดอันดับความน่า
เชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อภายนอก

3. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำ� หนดไว้ของคู่สัญญา

5. ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญาโดยเฉพาะธุรกรรมอนุพันธ์ทางการ
เงิน โดยทั่วไปธนาคารท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินกับลูกค้าเพื่อจุด
ประสงค์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน สัญญา
ตราสารทุน และสัญญาอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า เป็นต้น และเพือ่ ลดความ
เสี่ยงด้านตลาดของธนาคารให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด
ธนาคารจะด�ำเนินการลดความเสี่ยงบางส่วนหรือทั้งหมด (back-toback) โดยการท�ำสัญญาในฐานะที่ตรงกันข้ามกับสถาบันการเงินอื่น
โดยเฉพาะธนาคารต่างชาติในตลาดอนุพันธ์ทางการเงินระหว่างสถาบัน
(OTC Derivatives)

หนี้ด้อยคุณภาพเป็นความเสี่ยงส�ำคัญของธนาคาร เนื่องจากหากลูก
หนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดย่อมท�ำให้ธนาคารขาดรายได้จาก
ดอกเบี้ย รวมถึงอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมด จึงกระทบต่อ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร ตลอดจนความพอเพียงของเงินกองทุน
ของธนาคาร

ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสี่ ย งส�ำหรั บ คู ่ สั ญ ญาแต่ ล ะราย
(Policy Limit) โดยมีขนั้ ตอนการพิจารณาเหมือนกับการพิจารณาเครดิต
ของลูกค้า ในการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งส�ำหรับคูส่ ญ
ั ญาแต่ละรายนัน้
ธนาคารพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)
และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของคู่สัญญา นอกจากนี้ได้มีการก�ำหนดเพดาน
ความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign Limit) ส�ำหรับแต่ละประเทศด้วย
ในการติดตามความเสี่ยง ธนาคารติดตามสถานการณ์ด้านเครดิตของ
คูส่ ญ
ั ญา จากมูลค่าของฐานะความเสีย่ งทัง้ หมด (Aggregate Exposure)
การเปลี่ยนแปลงของ Credit Default Swap (CDS) spread การ
เปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Rating)
และการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารทุนในตลาดของคูส่ ญ
ั ญา (Equity
Price) เป็นต้น โดยรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นรายวัน เพื่อใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจหรือการปรับลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ในการลดความเสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา ธนาคารได้ตกลงท�ำสัญญา
Credit Support Annex (CSA) ส�ำหรับคู่สัญญาหลักของธนาคาร โดย

ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non Performing Loans)
ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งสิ้น 35,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0
ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2552 ซึ่งมีหนี้ด้อยคุณภาพร้อยละ
4.1 ของสินเชื่อรวมเป็นจ�ำนวน 40,814 ล้านบาท หนี้ด้อยคุณภาพเหล่า
นี้อาจจ�ำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ
และอยูร่ ะหว่างผ่อนช�ำระตามเงือ่ นไขร้อยละ 36.7 กลุม่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
เจรจาร้อยละ 21.9 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีร้อยละ 26.9 และ
กลุ่มที่อยู่ระหว่างบังคับคดีร้อยละ 15.0
ธนาคารบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากหนีด้ อ้ ยคุณภาพ โดยการตัง้ ส�ำรอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญให้พอเพียงกับความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น ณ
สิ้นปี 2553 ธนาคารมีเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 39,463
ล้านบาทหรือร้อยละ 110.6 ของหนี้ด้อยคุณภาพ
6. ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันที่ธนาคารมีกับลูกค้าและคู่ค้า จัดเป็นรายการนอกงบดุล
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้าน
เครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีก่ �ำหนดไว้ ในสัญญา ความเสียหายจากความ
เสี่ยงประเภทนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งแตกต่างจาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป ที่ความเสียหายจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับ
คู่สัญญาฝ่ายเดียว
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ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและการค�้ำประกันการ
กูย้ มื เงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบก�ำหนด และภาระ
ผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมทั้งสิ้น 23,098 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.1 จากสิ้นปีก่อน) ส�ำหรับภาระผูกพันอื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภาระ
ผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 986,234 ล้านบาท
(เพิม่ ขึน้ 106,916 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.2 จากสิ้นปีก่อน) ภาระผูกพัน
ตามสัญญาอัตราดอกเบี้ย มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,824,296 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
774,298 ล้านบาทหรือร้อยละ 73.7 จากสิ้นปีก่อน) ภาระผูกพันอนุพันธ์
ทางการเงินด้านตราสารทุน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,628 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
795 ล้านบาทหรือร้อยละ 95.4 จากสิ้นปีก่อน) และภาระผูกพันอนุพันธ์
ด้านเครดิต มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 199 ล้านบาท (ลดลง 632 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 76.1 จากสิ้นปีก่อน)
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล โดยการก�ำหนด
ให้ลูกค้าหรือคู่สัญญาตามภาระผูกพันนอกงบดุลที่กล่าวข้างต้น เป็นการ
ให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตาม
ปกติ ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยก�ำหนดเพดานการรับความ
เสีย่ งส�ำหรับลูกค้าและคูส่ ญ
ั ญาแต่ละราย และก�ำหนดเพดานการรับความ
เสีย่ งของประเทศคูส่ ญ
ั ญา (Country Risk) รวมทั้งมีการติดตามความ
เสี่ยง โดยการติดตามสถานการณ์และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ ในงบดุล
ส�ำหรับสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินนอกตลาด มีการประเมินมูลค่าตามวิธี
Current Exposure ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุติธรรม
ในปัจจุบัน (Mark to Market) และมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต (Add-ons)
นอกจากนั้ น ธนาคารยั ง ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของธุ ร กรรมอนุ พั น ธ์
(Derivatives) จากความผันผวนของราคาตลาด โดยการก�ำหนดเพดาน
การรับความเสีย่ งประเภทต่างๆ เช่น Value at Risk (VAR), ค่าความอ่อนไหว
ต่อปัจจัยเสี่ยง (Sensitivities limits) ซึ่งรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
Option, ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) และการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test)
7. ความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มค่ า ของมู ล ค่ า หลั ก ประกั น ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หาก
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา และราคาอสังหาริมทรัพย์ลดต�่ำลง ก็ย่อม
จะมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของธนาคาร ซึ่งอาจท�ำให้ธนาคารมี
ส่วนสูญเสียเมื่อเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพสูงขึ้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน ด้วย
การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน โดยก�ำหนด
ให้สินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องประเมินราคาหลัก
ประกันใหม่ทุก 5 ปี สินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ก�ำหนด
ให้ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาหลักประกัน และส�ำหรับ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการตีโอนช�ำระ
หนีห้ รือซือ้ จากการขายทอดตลาด (NPA) ธนาคารก�ำหนดนโยบายให้มี
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การประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ทุก 3 ปี แต่หาก
ต้องมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักประกัน เช่น ปรับโครงสร้าง
หนี้ จะต้องมีการประเมินมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหลักประกัน โดยผู้
ประเมินทรัพย์สินอิสระที่เชื่อถือได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วน NPA ก�ำหนด
ให้มีการประเมินมูลค่าทุกปี การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาหลักประกันดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารสามารถตั้งเงินส�ำรองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญได้อย่างเพียงพอตามสภาพของหลักประกัน และราคา
ตลาดที่เป็นปัจจุบัน
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ธุรกรรมของ
ธนาคารที่อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินตราต่าง
ประเทศ มีทงั้ ธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ (Proprietary Trading)
และธุรกรรมซึ่งธนาคารท�ำกับลูกค้าเกี่ยวกับการโอนเงิน การช�ำระเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนต่างประเทศ ท�ำให้ธนาคารอาจจะ
มีฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ
ที่ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ ก็จะท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในทางตรงกันข้าม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็จะท�ำให้
เกิดผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคารมีฐานะเป็น
ลูกหนี้สุทธิ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และจะเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินบาท
อ่อนค่าลง
ธนาคารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น ด้ ว ยการก�ำหนด
เพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดานความ
เสี่ยงมีทั้งประเภทที่เป็นค่าการค�ำนวณทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk
และ ประเภทที่เป็นจ�ำนวนเงิน เช่น Intra-day Position, Overnight
Position และระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีฐานะเงินตราต่างประเทศ เป็นเจ้า
หนี้สุทธิ เป็นจ�ำนวนเงินเทียบเท่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งสิ้น 141 ล้าน
ดอลลาร์ และมีค่า VaR เป็นจ�ำนวนเงิน 6 ล้านบาท
9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เป็นดอกเบี้ยของธนาคาร โดยธนาคารมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร จ�ำแนกเป็น 4 ประเภท คือ
Repricing Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลาครบก�ำหนดในการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมัก
เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยประเภทที่ส�ำคัญและมีผลกระทบมาก
ที่สุด อาทิ หากธนาคารมีสินทรัพย์ที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้เร็ว
กว่าหนี้สิน (Positive Gap) หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะท�ำให้ส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม หากธนาคารมีสินทรัพย์
ที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ช้ากว่าหนี้สิน (Negative Gap) หาก
อัตราดอกเบี้ยต�่ำลง ก็จะท�ำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น

Yield Curve Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยตาม
ระยะเวลาครบก�ำหนดที่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน
Basis Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์
และหนีส้ นิ อยูบ่ นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงทีแ่ ตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�ำ อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ย
THBFIX เป็นต้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ก็
จะท�ำให้อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่อิงอยู่บนอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วย
Options Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มี Option แฝงอยู่ใน
รายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบดุล การใช้สทิ ธิตาม Option
อาจจะกระทบต่อการบริหารรายได้และต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร เช่น เงินฝากมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ ามระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน
หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว
ผู้ฝากก็อาจจะถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาครบก�ำหนด ซึ่งท�ำให้ธนาคาร
มีต้นทุนสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด เป็นต้น
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ด้วยการก�ำหนดเพดาน
การรั บ ความเสี่ ย งประเภทต่ า งๆ โดยกิ จ กรรมในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า
(Trading Book) มีเพดานการรับความเสี่ยงประเภท Value at Risk
(VAR), Basis Point Value และความอ่อนไหวต่อ Yeild Curve ส่วนบัญชี
เพื่อการธนาคาร (Banking Book) มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงของ
ผลกระทบจากอั ต ราดอกเบี้ ย โดยวั ด เป็ น ร้ อ ยละของรายได้ แ ละ
เงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของ Trading
Book มี VaR จ�ำนวนทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท ส�ำหรับ Banking Book ความ
เสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1 ต่อปีเท่ากันทุกระยะเวลา
ครบก�ำหนด มีผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวนเงิน
23 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี และความเสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 3 ต่อปีเท่ากันทุกระยะเวลาครบก�ำหนด มีผลกระ
ทบต่อเงินกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 63 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี
10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดประเภทหนึ่ง
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย เนื่องจากธนาคารพาณิชย์อาศัยเงินทุน
ระยะสั้นจากการระดมเงินฝาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะสั้น เช่น
3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น และเงินฝากที่สามารถถอนได้ โดยไม่มีก�ำหนด
เวลา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากเดินสะพัด ขณะที่ธนาคารใช้
เงินทุนทีร่ ะดมได้เพือ่ อ�ำนวยสินเชือ่ ซึง่ มักจะมีระยะเวลาครบก�ำหนดยาว
กว่าเงินฝาก และหรือไม่สามารถเรียกคืนได้ก่อนระยะเวลาครบก�ำหนด
จึงท�ำให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการที่
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ให้เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบ
ก�ำหนดของหนี้สิน

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารจะต้องด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกจาก
นั้น ธนาคารยังต้องศึกษากระแสเงินสด ทั้งจากการฝาก การถอน การ
เบิกจ่ายเงินกู้ การช�ำระคืนหนี้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณเงินที่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ ในแต่ละวัน และด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องหรือจัดเตรียมแหล่งสภาพ
คล่องให้พอเพียงกับความต้องการใช้เงินนั้น
ธนาคารก�ำหนดนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยก�ำหนดให้มแี หล่ง
สภาพคล่องเป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินฝาก ซึ่งเป็นจ�ำนวน
เงินที่ธนาคารได้ศึกษาจากพฤติกรรมการใช้เงินในอดีตและมีความมั่นใจ
ว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินประจ�ำวันของธนาคาร นอกจากนั้น
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจใน
ระบบธนาคาร และเกิดการแตกตื่นถอนเงินฝาก ธนาคารมีแผนรองรับ
กรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียง
พอที่จะรองรับการถอนเงินของผู้ฝากได้ ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดให้มี
สินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งสภาพคล่องรวมกันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7
ของเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
277,903 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.57 ของเงินฝาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และมีแหล่งของสภาพคล่องในกรณี
ปกติและในกรณีฉุกเฉินตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องที่ก�ำหนด
11. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของธนาคาร เช่น รายได้ ก�ำไร เงินทุน เป็นต้น รวมถึง
ชื่อเสียงของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้าน
กลยุทธ์ที่ผิดพลาด การน�ำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือความเชื่องช้า
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือ
เทคโนโลยี
เพื่อเป็นแนวทางแก่ธนาคารในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะ
กรรมการธนาคารได้น�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มาใช้
ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนกลยุทธ์ 2) การปรับเปลี่ยนและแก้ไข 3) การด�ำเนินการและ
ติดตามผล 4) การประเมินผลและข้อเสนอแนะ โดยปัจจุบันทีมวางแผน
กลยุทธ์ ส�ำนักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์รวมถึงการสนับสนุนและน�ำ
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
โดยทัว่ ไปการติดตามและควบคุมการด�ำเนินการของแผนกลยุทธ์ ด�ำเนิน
การผ่านคณะกรรมการบริหาร (MCOM) หรือหากเกี่ยวข้องกับโครงการ
ที่ส�ำคัญสามารถด�ำเนินการผ่านคณะกรรมการปรับปรุงธนาคาร ทั้งนี้
ความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
หรือประเด็นอื่นๆ ทางกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
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12. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ธนาคารได้ ให้ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน หรือ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยอ้างอิงจากค�ำจ�ำกัดความของ Basel Committee of the Bank of International Settlements (Basel II) ว่าหมาย
ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือจาก
เหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงอันเกิดจากความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน แต่ไม่รวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งปัจจัยในการเกิดความเสี่ยงอาจจะมาจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากร โครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ ระบบงาน ผลิตภัณฑ์ ภัยธรรมชาติ จลาจล เป็นต้น
ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�ำเนินธุรกิจ และให้ความส�ำคัญอย่างมากในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงานและมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนื่องเสมอมา
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงานของตน โดยใช้วธิ กี ารบริหารความเสีย่ งทีธ่ นาคารมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ประเมินประสิทธิภาพ
ของการควบคุม และก�ำหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงเพื่อ
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and
Control Self Assessment) ส�ำหรับความเสี่ยงที่ส�ำคัญหน่วยงานจะ
ระบุดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามให้แน่ใจว่า
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไขอย่างทัน
ท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น นอกจากจะมีกระบวนการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วธนาคารยังท�ำการเก็บข้อมูลไว้เป็นกรณีศึกษา
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้แต่ละหน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Businesses Continuity Plan หรือ BCP) กระบวนการพิจารณาการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval หรือ NPA) การจัดการด้าน
ประกันภัย (Insurance Management) การดูแลติดตามความเสี่ยงจาก
ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เป็นต้น โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา
ธนาคารได้น�ำแผน BCP มาใช้ระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบทางการ
เมือง ท�ำให้ธุรกิจที่ส�ำคัญสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและลด
ผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคารได้อย่างดี
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานถูกวิเคราะห์ สรุป และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อประโยชน์ ในการ
บริหารความเสี่ยงและเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
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13. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
ทางการ
ธนาคารมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับของทางการหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับ (Compliance) ภายใต้กลุ่มงานก�ำกับและ
ตรวจสอบ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของธนาคารไม่เป็นการฝ่าฝืนและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของทางการ
14. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของ
สาธารณชน ซึ่งยากแก่การระบุหรือประเมิน ได้อย่างชัดเจน เพราะ
อาจจะได้รับอิทธิพลหรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในขณะหนึ่งขณะใด รวมถึงเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่มีต่อ
ธนาคารเป็นการเฉพาะด้วย
ในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารจึงยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�ำคัญ เพื่อให้ได้รับข้อมูล
จากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
คณะกรรมการธนาคาร ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาสนับสนุนธุรกิจที่
อาจเป็นประเด็นทางสังคม โดยจ�ำแนกเป็น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรก
ในกรณีทธี่ นาคารและบริษทั ในเครืออาจจะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการท�ำธุรกิจ
ทีอ่ าจเป็นประเด็นทางสังคม ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ขอความเห็นชอบในเบื้องต้นจากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะเริ่มติดต่อเพื่อท�ำธุรกรรมนั้น เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการท�ำธุรกิจ และรายงานให้นายกกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาค่ า ตอบแทนและบรรษั ท
ภิ บ าลทราบ และขั้ น ตอนที่ ส อง เมื่ อ จะมี ก ารอนุ มั ติ ก ารท�ำธุ ร กรรม
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูม้ อี �ำนาจอนุมตั ิ ทัง้ นีโ้ ดยต้องได้รบั ความเห็น
ชอบเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงจากนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ สายบริหารงานสื่อสารองค์กรของธนาคารมีหน้าที่ดูแล และรับ
ผิดชอบในการประสานงานกับกลุม่ แรงงงานธุรกิจและกลุม่ งานสนับสนุน
ในการระบุปัจจัยเสี่ยง/เครื่องชี้ความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในธนาคารเพื่อติดตามระดับความเสี่ยง ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และรายงานระดับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของ
ธนาคารต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

15. ความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ จะต้องด�ำรง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต�่ำกว่าอัตราร้อยละ 8.5 โดย
เป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 และเงินกองทุนชั้นที่
สองไม่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง หากธนาคารไม่สามารถด�ำรงเงิน
กองทุนตามที่กฎหมายก�ำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�ำนาจตาม
กฎหมายที่จะสั่งการให้ธนาคารต้องปฏิบัติ ตลอดจนเข้าควบคุมกิจการ
ของธนาคารได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นตามหลัก
เกณฑ์ Basel II 163,680 ล้านบาท จ�ำแนกเป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
122,662 ล้านบาท (ร้อยละ 11.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุน
ชั้นที่สอง 41,018 ล้านบาท (ร้อยละ 3.9 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ธนาคาร
จึงมีเงินกองทุนสูงกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด (ร้อยละ 15.5 เมือ่ เทียบกับร้อย
ละ 8.5 ที่กฎหมายก�ำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต�่ำ) และมีความมั่นใจว่าจ�ำนวน
เงินกองทุนดังกล่าวเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ที่
อาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารได้เป็นอย่างดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารเริ่มด�ำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel II ตามวิธี Standardized Approach ทั้งส�ำหรับความเสี่ยงด้าน
เครดิตและความเสี่ยงด้านตลาดส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้า และ
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
การด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ตาม Standardized
Approach ก�ำหนดให้ ใช้ข้อมูลจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกใน
การค�ำนวณหาสินทรัพย์เสี่ยงและรายการนอกงบดุลตามน�้ำหนักความ
เสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยธนาคารเลือกใช้อันดับ
เครดิตที่ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก จ�ำนวน 3 ราย คือ
Standard & Poor’s ส�ำหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและลูกหนีส้ ถาบันการเงิน
และ TRIS Rating หรือ Fitch Ratings (Thailand) ส�ำหรับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน ทั้งนี้ในกรณีที่มีความแตกต่างของอันดับเครดิตจากสองสถาบัน
และมีผลให้น�้ำหนักความเสี่ยงต่างกัน ธนาคารจะเลือกใช้อันดับเครดิต
ที่ให้น�้ำหนักความเสี่ยงที่สูงกว่าในการค�ำนวณการด�ำรงเงินกองทุน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าเงินกองทุนมีเพียงพอ
ตั้งแต่ปี 2551 ธนาคารเริ่มกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน โดยได้ท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติตามสมมติฐานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในปี 2551 และตามสมมติฐานของธนาคารในปี 2552 เพื่อ
ศึกษาถึงระดับหนี้ที่มีปัญหา (NPL) ที่อาจเกิดขึ้น ระดับของเงินส�ำรอง
ที่ต้องการ ตลอดจนผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคาร ส�ำหรับใน
ปี 2553 ธนาคารได้เริ่มจัดท�ำรายงานกระบวนการประเมินความเพียง
พอของเงินกองทุน (ICAAP Report) ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด
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EasyBank

เรามีตู้เอทีเอ็มมากที่สุด
ในประเทศไทยกว่า 8,000 เครื่อง
และให้บริการตลอดเวลา
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อความสะดวกสบายสำ�หรับทุกคน

“ดิฉันแทบจะไม่ได้ไปสาขาธนาคารเลยค่ะ แต่จะใช้บริการ
จากเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงิน และเครื่องอัพเดทยอด
บัญชีของไทยพาณิชย์ที่ให้บริการตลอดเวลา ทำ�ให้สะดวก
รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทุกเวลา”

คุณปิ่นอนงค์ โพธิ์สุภาพ
ลูกค้า EasyBank

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ

การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที จี่ ะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
รวมทัง้ จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีจะช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รบั รางวัลด้าน
องค์การหลายรางวัล อันได้แก่ รางวัลยอดเยีย่ มด้านธรรมาภิบาลประจ�ำ
ปี 2553 (Corporate Governance Asia Recognition Award) จาก
Corporate Governance Asia วารสารชั้นน�ำด้านธรรมาภิบาลแห่ง
เอเชีย เป็นปีทสี่ ตี่ ดิ ต่อกัน รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่นประจ�ำปี 2553
(Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และยังได้ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�ำปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ นระดับดีเลิศ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา 6 ปี ตัง้ แต่ปี 2548-2553

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการเรือ่ งโครงสร้างการก�ำกับดูแล ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การประชุมผูถ้ อื หุน้ จริยธรรมทางธุรกิจส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร การ
บริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจัดท�ำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคารและด�ำเนิน
การติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายดั ง กล่ า วให้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่ควบคุมดูแลธนาคารใน
ฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารมีเป้าหมาย
ที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้
นโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารได้ แ สดงให้ ส าธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2553 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายการดูแลผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อ
ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของธนาคาร การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การ
ร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของธนาคาร (อาทิ การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น) และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงได้ง่าย
ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงข่าวสารที่
เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารมอบหมาย
ให้ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้นท�ำหน้าที่ดูแลและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2544 4216-8 และโทรสารหมายเลข
0-2937 7931
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจ�ำปี 2553 ที่ได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอค�ำถาม วาระการประชุมและรายชือ่
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เสนอเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 1-31
ตุลาคม 2552 และเมื่อคณะกรรมการธนาคารมีมติก�ำหนดการจ่าย
เงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ระเบียบวาระ
การประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นธนาคารและการจ่ายเงินปันผล ธนาคารได้น�ำรายละเอียด
ดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับติดประกาศที่ส�ำนักงาน
ใหญ่และสาขาทุกแห่งของธนาคารทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ กั บ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อ
เท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการส�ำหรับแต่ละ
วาระ และเอกสารประกอบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดขั้น
ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
และรายงานประจ�ำปี 2552 ในรูปแบบ CD ROM ผ่านหลายช่องทาง
รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อ น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา

อย่างเพียงพอในการพิจารณาและใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ
การประชุม ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุม
14 วันส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 โดยหากผูถ้ อื หุน้ มี
ความประสงค์ต้องการรับรายงานประจ�ำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด
แยกตามประเภทของผู้ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดท�ำบัตรลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ก่อน
เวลาประชุมและภายหลังเปิดประชุมแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนได้
ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้ด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 นายกกรรมการท�ำหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและบุคคลอื่น จ�ำนวน
1,568ราย รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นเมื่อเริ่มประชุมทั้งสิ้น 2,819,333,580 หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ 82.94 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระการ
ประชุม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
ทั้งนี้ ธนาคารนับคะแนนของแต่ละวาระด้วยวิธีประมวลผลคะแนนด้วย
ระบบบาร์ โค้ดและเลขานุการบริษัทได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมรับทราบ ในระหว่างประชุมธนาคารได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบความ
โปร่งใสและความถูกต้องของการประชุมและการลงคะแนนเสียงด้วย
ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมการน�ำเสนอข้อมูล
ในระบบวีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได้จัด
ให้ มี ก ารแปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษระหว่ า งการประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ต่างชาติสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมและ
ประธานกรรมการชุดย่อยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบ
ค�ำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ชี้แจงและตอบค�ำถาม
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่
จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างละเอียด
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายในการให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารจัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุมและเผย
แพร่ในเว็บไซต์ www.scb.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบอย่างรวดเร็ว
1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไร
หลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอืน่ ทีจ่ �ำเป็นได้ครบ
ถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้
เพียงพอตามกฎหมาย
ในปี 2553 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการของธนาคาร
ปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 8,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.9 ของก�ำไรสุทธิ
ปี 2552
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
กรณีที่ธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้นๆ อย่างเต็มที่และมิได้
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ก�ำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากก�ำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็น
ทุนส�ำรองตามกฎหมายหรือตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
กรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหรื อ บริ ษั ท ที่ ธ นาคารมิ ไ ด้ มี อ�ำนาจควบคุ ม อย่ า งเต็ ม ที่
การก�ำหนดนโยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลขึ้ น กั บ นโยบายของบริ ษั ท ย่ อ ยที่
ประกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร และเสนอค�ำถามต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
จากการที่ ธ นาคารมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด�ำเนิ น งานภายใต้ ห ลั ก การการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้มั่นใจว่า
สิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการธนาคาร
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ง ค�ำถามล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมาย
อีเมล์ที่ company_secretary@scb.co.th หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา และมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อรับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบกับเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งต่อไป
ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการธนาคาร และเสนอค�ำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2552 เพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระ เสนอรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการ หรือเสนอค�ำถามส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และเสนอค�ำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2553 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือค�ำถาม
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งธนาคาร
ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของธนาคาร
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของ
ธนาคาร และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา หนังสือมอบฉันทะที่
ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
อย่างละเอียดชัดเจนตามทีก่ �ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจง
มาในหนังสือมอบฉันทะได้
2.3 การใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง รวมถึงมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ ในภายหลัง
2.4 การเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบก�ำหนดอออกตาม
วาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งส�ำหรับวาระ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ ธนาคารได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยธนาคารได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรลงคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผูเ้ ข้าประชุมเพือ่ รวจนับคะแนนเช่นเดียวกับวาระอืน่

2.5 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเปิด
เผยและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รวมถึง การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการก�ำหนด
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี
วิธีการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการเก็บ
รักษาความลับลูกค้าและสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายละเอียดจรรยาบรรณ
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อเรื่องการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
(2) จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ระเบีย บการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ ให้มีการใช้
ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น
(3) ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี รวมถึงก�ำหนด
ห้ า มกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ้ า งอิ ง กั บ
หุ้นสามัญของธนาคาร
(4) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดท�ำและ
รายงานการซือ้ -ขาย หลักทรัพย์ของธนาคารภายใน 3 วันท�ำการ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ ร วบรวมรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ของธนาคารดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกครั้ง
2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
(1) การพิจารณารายการระหว่างกัน ธนาคารได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดให้
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
พิจารณารายการดังกล่าวในการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ จ ดรายงานการประชุ ม และความ
เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน
รายงานการประชุม

(2) ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการ
ท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก
(3) ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารโดยไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อและการลงทุนในกิจการที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2.7 รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารมีการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัททุกสิ้น
ไตรมาส และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงมีการรายงานความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ไปยั ง นายกกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ รับทราบด้วย เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ธนาคารได้น�ำไปใช้
ในการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังจะเห็นได้จากวิสัย
ทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆด้วย โดยมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคารและหลักบรรษัท
ภิบาล ดังที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณของธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้
• ลูกค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับลูกค้า และมุง่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์
และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และ
อย่างมีประสิทธิผล
ในการด�ำเนินการดังกล่าว ธนาคารเริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงาน
คิดถึงลูกค้าก่อนเสมอในทุกๆ เรือ่ งทีท่ �ำ คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน ระบบงาน และสภาพที่ท�ำงานให้สอดรับกับ
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้จัดท�ำการวัดระดับความผูกพันของ
ลูกค้า (Customer Engagement) ที่มีต่อธนาคาร โดยธนาคารได้ว่า
จ้างบริษัทวิจัยและส�ำรวจความคิดเห็นระดับโลก ท�ำการวัดและประเมิน
ผลความพึงพอใจในการใช้บริการสาขาทุกแห่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
ทั่วโลกของบริษัท ซึ่งธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547
และธนาคารได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ตั้งแต่ปี 2551
รายงานประจำ�ปี 2553
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ผลที่ได้จากการส�ำรวจ ธนาคารน�ำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า และรักษาความผูกพัน
นี้ให้อยู่กับธนาคารในระยะยาว ซึ่งส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจนท�ำให้ระดับคะแนนความผูกพันของ
ลูกค้าก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานโลก (World Class) ตั้งแต่ปี 2549 ต่อ
เนื่องถึงปัจจุบัน
• ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เพื่อผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้ง
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิผล ธนาคารมีนโยบายเปิดเผยให้ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ จากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่า
ตลาดรวมของธนาคาร (Market Capitalization) ที่ค�ำนวณจากจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด (หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 352
พันล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย
• พนักงาน
พนักงานคือก�ำลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพให้เพิม่ ขึน้ และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ได้รบั ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมจากธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารยังเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ ในธนาคารได้
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตาม
แนวทางจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานอยู่ภาย
ใต้สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีความปลอดภัย และสามารถใช้
สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดตัง้ คณะกรรมการ
สวัสดิการและคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรม
เรื่องกิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การจัดวัน Big
Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยประจ�ำปี การจัด
ท�ำแผนฉุกเฉินส�ำหรับพนักงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของธนาคารเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
การจัดห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาลให้แก่พนักงาน การเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสหภาพแรงงาน และ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารเน้นการส่งเสริมการสร้างความผูกผันและ
ความมุง่ มัน่ ของพนักงานเพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของธนาคาร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารในปี 2553 ธนาคารยังคงเน้น
การเชื่อมโยงกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์และทิศทางการ
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ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงาน และการสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานที่ท้าทาย ตลอดจนการส่งเสริมความผูกพันของ
พนักงาน โดยโครงการที่ส�ำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่
• การจัดตั้งคณะกรรมการ People Development (PDC)
เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและหัวหน้าทุกคนเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยตัวเอง โดยมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลท�ำ
หน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านนโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (HR Best Practice) โดยคณะกรรมการนี้
มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ
1. ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพือ่
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
2. ดูแลและติดตามเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของธนาคาร
3. ก�ำหนดแผนพั ฒ นาและสร้ า งพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญในระยะยาว
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
การสร้างความผูกพันของพนักงานนั้น ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว
ไทยพาณิชย์ โดยผ่านกิจกรรมการดูแลพนักงานเข้าใหม่ (On-boarding
Program) และการเสริมสร้า งบรรยากาศในการสร้า งความผูกพัน
ระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เพราะธนาคารเชื่อว่า
เมือ่ พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน พนักงานจะสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันกับธนาคาร และร่วมใจทุ่มเทให้ธนาคาร
ก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง
ในการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานโดย Gallup ในเดือนสิงหาคม
2553 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการส�ำรวจมากถึง 99% ธนาคารได้ผล
คะแนนความผูกพันโดยรวมที่ระดับ 4.65 ซึ่งอยูในระดับเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 92nd ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ World Class
จากความมุ่งมั่นและจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับ
ธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ประจ�ำปี 2553 จาก Employer Branding Institute สถาบันวิจัยด้าน
แบรนด์ชั้นน�ำแห่งอินเดีย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารไทย
แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
• สังคมและชุมชน
ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ระมัดระวังในการพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ในเรื่องที่อาจกระทบต่อความ
รู้สึกของสาธารณชน นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งด�ำเนินการและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม
โดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ และให้ความส�ำคัญในการสร้างจิตอาสาให้แก่
พนักงานในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามแนว
นโยบายของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2553 ธนาคารยังคง
เดินหน้าในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมโดยรายละเอียด

เรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารสามารถดูได้ ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อ
สังคมในหน้า 56
• พันธมิตร
ธนาคารปฏิบัติต่อพันธมิตรด้วยความสุจริตซื่อตรง รักษาความลับภาย
ใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
เอื้ออ�ำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจร่วมกัน ในขณะ
เดียวกันได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในด้านกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกัน

ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
1. ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร โทรศัพท์หมายเลข 0-2777 7777
2. ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรสารหมายเลข 0-2937 7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@scb.co.th
ไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัทที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ชั้น 19 ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

• คู่แข่งทางการค้า
ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลของคู่แข่งทาง การค้าอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วย
วิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีข้อพิพาทใดๆ
กับคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดท�ำแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้าที่ชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บ
ไว้เป็นความลับ และจะมีการด�ำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข
(หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

• เจ้าหนี้
ธนาคารปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ขอ้ มูลที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในความซือ่ สัตย์ต่อการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• คู่ค้า
ธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ที่ ชั ด เจนโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ระบบงานเทคโนโลยี อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รวมถึง
สื่อโฆษณา และจัดท�ำระเบียบและคู่มือการจัดซื้อที่ก�ำหนดกระบวนการ
อย่างละเอียดและรัดกุม
• สิ่งแวดล้อม
ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแล
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล เพือ่
ไม่ให้มผี ลกระทบในทางลบกับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มี
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่ส�ำคัญของธนาคารและรายละเอียดเรื่องกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารสามารถดูได้ ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมในหน้า 56
3.2 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้
โดยตรง อาทิ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ
ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล พนักงานสามารถติดต่อสายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
ทีอ่ �ำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ ง
ทางสือ่ สารอืน่ ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้ง ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นและเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของธนาคารจั ด ท�ำขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง
รวมทัง้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารกระท�ำบนพื้นฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลต่างๆ ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ
ซึ่งมีทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.scb.co.th) โดยธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี งบการเงินประจ�ำปี/ประจ�ำครึ่งปี/
รายไตรมาส รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของ
คณะกรรมการค่าตอบแทน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งและการควบคุม
ภายใน นโยบายและรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 สามารถ
ดูได้ ในตารางที่ 4 หน้า 91
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารได้ก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างชัดเจนได้แก่ หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในโอกาสต่างๆ ภายใต้นโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ฉับไว ทันการณ์
รายงานประจำ�ปี 2553
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เสมอภาคและโปร่งใส หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการ
จัดท�ำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้สนใจตามช่องทางต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้
• การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• เว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธนาคารที่ ไ ด้ ร ายงานต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ รวมถึงข้อมูลประกอบการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor
Conference) และการเดินทางพบนักลงทุน (Road Show)
เพื่อให้สาธารณชน นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ
ทั้ ง นี้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประกอบด้วยนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงิน และผูจ้ ดั การ
สายนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกันหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะงดการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 7 วันก่อนที่ธนาคารจะท�ำการ
รายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์		
: 0-2544 4206
โทรสาร		
: 0-2544 2658
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์		
: www.scb.co.th
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2553
ประกอบไปด้วย
รูปแบบของกิจกรรม
การเข้ า พบโดยนั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์ /
Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)
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ในปี 2553 ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสือ่ มวลชนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพือ่
น�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้
ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้ า นการเงิ น การธนาคาร
บริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด กฎหมาย การบั ญ ชี แ ละตรวจสอบ การ
จัดการด้านบรรษัทภิบาล การจัดการโครงการเพื่อสังคมและชุมชน
และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยมีจ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร
ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่องธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระของธนาคารมี
คุณสมบัติเข้มงวดกว่าคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ธนาคารมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ
ล�ำเลี ย ง คุ ณ หญิ ง ชฎา วั ฒ นศิ ริ ธ รรม นายสุ เ มธ ตั น ธุ ว นิ ต ย์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
พานิช นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค และ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนิน
การใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพัน
ในปี 2553 ธนาคารมีกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ตามที่ก�ำหนดไว้ ใน
ข้อบังคับของธนาคาร ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ
บริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใด
คนหนึ่ง

รายนามกรรมการธนาคารมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1)
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 1)
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 1)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส 2)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

ต�ำแหน่ง
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

หมายเหตุ
1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนแสดงไว้ ในหน้า 14 ของรายงานประจ�ำปี
5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักการในเรื่องวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับสากลไว้ดงั นี้
1. นายกกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้รวมถึงปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นายกกรรมการ
2. กรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อ
กัน โดยแต่ละวาระในที่นี้หมายถึง การด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ
(Full term)
5.3 การแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายกกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพือ่
ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการ
ด�ำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการบริหารงาน
ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร
โดยรวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกกรรมการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

1. ด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามตามนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้
2. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะ
ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและกลั่นกรองการด�ำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอ�ำนาจ
อนุมัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
4. ดู แ ลและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆของธนาคาร อาทิ
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานปฏิบัติการ
และงานทรัพยากรบุคคล
5. เป็นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอ�ำนาจมอบหมายในการติดต่อกับ
หน่วยราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
6. ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน
เป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
8. น�ำหลักบริหารโดยบรรษัทภิบาลที่ดีมาใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ ดังนี้

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แนะน�ำให้กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน
5 บริษัท และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้กรรมการธนาคาร
พาณิชย์สามารถเป็น ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัท
จ�ำกัดได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง ได้ ก�ำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายในในการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับต�ำแหน่ง
อืน่ ใดในบริษทั และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่แจ้งการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อคณะกรรมการทราบ และมี
การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการให้ผถู้ อื หุน้
ทราบในรายงานประจ�ำปี
5.5 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้ ง นางศิ ริ บ รรจง อุ ท โยภาศ ผู ้ จั ด การ
ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
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5.6 คณะกรรมการชุดย่อย

5.6.1 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร (ฺBoard Committees)
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการธนาคารมี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายของธนาคาร โดยในปี 2553
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการและการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดยจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 31 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2541
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
(ประธานกรรมการ) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และรองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม โดยกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริษ สมารัมภ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม โดยมีประสบการณ์ ในการสอบทาน
งบการเงิน ตามที่แสดงไว้ ในประวัติย่อในหน้า 15 และ 17 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน
2553 เป็นต้นไป กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ ง

กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ
ล�ำเลียง (ประธานกรรมการ) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา
ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส โดยในปี 2553 คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 4 ครัง้ คณะกรรมการค่าตอบแทน
มีการประชุม 5 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ซึง่ เกิดจากการรวม 2 คณะกรรมการเข้าด้วยกัน มีการประชุม 3 ครัง้

• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) เป็นกลยุทธ์หลักของ
ธนาคารที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติในเดือนตุลาคม 2544 มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงธนาคารให้มีความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการ รวมทั้งเพื่อยกระดับการด�ำเนินงานของ
ธนาคารให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในทีส่ ดุ

• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางและ
ผลักดันให้ โครงการต่างๆ ภายใต้ โครงการปรับปรุงธนาคารด�ำเนินการ
ได้ส�ำเร็จ โดยการจัดสรรทรัพยากร ติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจ
ประเด็นทีส่ �ำคัญ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาส�ำคัญเพือ่ ให้การด�ำเนินการลุลว่ ง โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร เป็นรองประธาน พร้อมกับท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
และวางโครงสร้างของโครงการ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
รวมทั้งสร้างความสอดคล้องกันของทุกโครงการ และมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่

คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ประธานกรรมการ) นายอานันท์ ปันยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2553
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีการประชุม 9 ครัง้ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารและมูลนิธิประสบความส�ำเร็จ
ตามกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ อาทิโครงการ
พัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกล้า
ใหม่...ใฝ่รู้ โครงการ SCB ชวนกัน...ท�ำดี เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 56)
5.6.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ (Management’s Committees)
คณะกรรมการฝ่ายจัดการมีทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการโครงการปรับปรุง
ธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการ
การลงทุน คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน และคณะกรรมการ
People Development ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ปี 2545 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก�ำหนดให้มกี ารประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้
• คณะกรรมการจัดการ
ตัง้ แต่ปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการ
กลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ มีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
สูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ
การทบทวนผลการด�ำเนินงานและแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและพิจารณา
การด�ำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาและ/หรืออนุมัติการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบตั งิ านใหม่

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ งด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร ประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ท�ำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับรอง ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านการให้สนิ เชือ่ การเงิน บริหารการเงิน บริหารความเสีย่ ง และด้าน
วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำคัญในการก�ำหนด
กลยุทธ์ ในการบริหารความเสีย่ งทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้
และด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและก�ำหนดกลยุทธ์
ในการบริหารงบดุล เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และ
ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
อนุมัติแนวนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร และแนว
นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าของธนาคาร
• คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารท�ำหน้าที่
เป็นประธาน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการเงิน การให้สนิ เชือ่ เงินฝาก การลงทุน บริหารการเงิน และบริหาร
ความเสี่ยง ท�ำหน้าที่พิจารณาการลงทุนที่มีสภาพคล่องทั้งในและนอก
ประเทศเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทนระยะยาวให้กบั ธนาคารในระดับความเสีย่ ง
ทีเ่ หมาะสม และตรวจสอบสถานะกองทุนสินทรัพย์ทลี่ งทุนในด้านมูลค่า
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยง และสภาพคล่อง รวมถึงร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ เพือ่ พิจารณากระบวนการลงทุนของธนาคาร
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านงาน
บริหารการลงทุนตราสารทุน และด้านสินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ
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บริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดแผนงานการ
ลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรวมของธนาคารทั้งในด้าน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและผลตอบแทนที่คาดหวัง ก�ำหนดกลยุทธ์ ใน
การควบคุมดูแลและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกับบริษทั ทีธ่ นาคารลงทุน
ก�ำหนดกระบวนการลงทุน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
• คณะกรรมการ People Development

การพิจารณารายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ การบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีฝ่ายจัดการ
ของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง และนายกกรรมการได้
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องให้ชัดเจนและมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

คณะกรรมการ People Development มีประธานกรรมการบริหาร
ท�ำหน้าที่ประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรองประธาน และคณะ
กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระ
การประชุม และเอกสารเสนอให้กรรมการพิจ ารณาก่อ นการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการ
พิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม หลัง
จากการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงาน
การประชุมดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมส�ำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ได้แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังก�ำหนดให้มกี ารประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่
(Board Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องที่มี
ความส�ำคัญกับธนาคารเฉพาะเรือ่ ง และก�ำหนดให้มกี ารประชุมกรรมการ
ที่ไม่ใช่กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

5.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ สิน้ 11 ครัง้ (รวมการประชุม
นัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการทีไ่ ม่ใช่
กรรมการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน 2 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้า
ประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553 แสดงในตารางที่ 2

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการ People Development ขึ้นในช่วงต้น
ปี 2553 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้ง ก�ำกับดูแล ติดตาม และทบทวน
การน�ำนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการในหน่วยงานต่างๆ ของ
ธนาคาร อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ก�ำหนดไว้

คณะกรรมการมุง่ ทีจ่ ะใช้มาตรฐานจริยธรรมทีส่ งู ทีส่ ดุ และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ข้อบังคับและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการธนาคาร
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการ
5.8 การประชุมคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยนายกกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่อง
เข้าประชุมตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ส่วนกรรมการอื่นๆ ก็สามารถ
เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้ด้วย อีกทั้งมีการก�ำหนดวาระ
ส�ำคัญของการประชุมแต่ละครัง้ ไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า อันประกอบด้วย
การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี การพิจารณา
ผลประกอบการและงบการเงิ น ของธนาคารประจ�ำไตรมาสประจ�ำ
ครึ่งปีและประจ�ำปี การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุง
ธนาคาร การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ ส�ำคั ญ
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553							
												
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส 2)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม3)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ ค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล

11/11
10/11
11/11
11/11
10/11
10/11
11/11
11/11
10/11
11/11
10/11
11/11
7/9
11/11
11/11
5/5

หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
สรรหา
กิจกรรม สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
เพื่อสังคม
และบรรษัทภิบาล 1)

9/9
7/9

31/31
15/15

8/9
4/4

5/5

3/3

30/31

8/9
14/15
14/15
7/9
8/9
4/4
3/4
2/2

5/5

31/31
25/31

3/3
3/3
2/3
8/9

2/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ:
1) คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม ‘‘คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ให้
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2553 โดยแต่งตัง้ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส เป็นกรรมการ
2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2553
3) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนายกกรรมการ และ 3) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยเลขานุการบริษัทได้
จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคน และรวบรวม
เสนอต่อประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เพื่ อ ด�ำเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ก�ำหนด
ในกฎบั ต รคณะกรรมการ และน�ำผลการประเมิ น ไปหารื อ ในที่
ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวแสดง
ไว้ ในเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th ทั้ ง นี้ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานจะจั ด ให้ มี ขึ้ น ทุ ก สองปี ส�ำหรั บ ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ

จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ น�ำมาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการท�ำงานของ
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร และในปี 2553 ธนาคารได้ปรับปรุงแบบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางของ Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) โดยมีบริษัทที่
ปรึกษาจากภายนอกให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ฝ่ายบริหารจะพิจารณาก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ (Key Performance
Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินที่น�ำเสนอ
โดยฝ่ายบริหาร เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ
และก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป
5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ การท�ำงานในอดี ต ที่ สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมจากการเสนอชือ่ โดย
ผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความ
เห็นชอบรายชือ่ กรรมการทีเ่ สนอดังกล่าว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและ
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมี
หน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ธนาคารต่อไป
5.11 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องใน
การบริหารทีเ่ หมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการสรรหา
คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการด�ำรงต�ำแหน่งงาน
ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
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• แผนพั ฒ นาเพื่ อ ทดแทนต� ำ แหน่ ง งานของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ โดยการหารื อ ในการประชุ ม คณะกรรมการ
ธนาคาร และการประชุมอื่นๆ เพื่อสรรหาผู้น�ำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการบริหารงานธนาคารให้มนั่ คงและก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
• แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานของผู้บริหาระดับสูงและ
ต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้
พิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
งาน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถ (Competency
Criteria) ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญตาม
การน�ำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยจะติดตามและทบทวนความก้าวหน้า
ของแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้ก�ำหนดขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนพัฒนาเพือ่
ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงาน
หลักที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- การก�ำหนดต�ำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน และเกณฑ์ ในการพิจารณา
- การคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน (Successor Pool)
- การวิเคราะห์กลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
รายบุคคลเทียบกับคุณสมบัติของต�ำแหน่งงาน (Job Profile) ที่
สูงขึ้น เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- การประเมินศักยภาพและก�ำหนดผูค้ วรได้รบั การพัฒนาเพือ่ ทดแทน
ต�ำแหน่งงาน
นอกจากนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลได้เสนอการต่อสัญญาจ้างต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ซึ่งได้
อนุมัติการต่อสัญญาจ้างที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2554 ออกไป
อีก 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2558
5.12 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ธนาคารต้อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง
ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยที่ เ หมาะสมต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ เสนอให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ได้มีมติให้นายกกรรมการ ได้รับ
ค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จ�ำนวน 1.2 ล้านบาท
ต่อปี ซึง่ เป็นอัตราทีใ่ ช้มาตัง้ แต่ปี 2543 โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปี
ในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 16 คน จ�ำนวนทั้งสิ้น 18.83 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล กรรมการ
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการน�ำมาจัดสรร
คณะกรรมการ *

กันเอง โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานปี 2552 ในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม
8,498 ล้านบาท ดังนั้นเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2552เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 42.49 ล้านบาท
• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ

150,000

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

75,000
50,000

15,000
10,000

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล **
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

คณะกรรมการค่าตอบแทน **
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

หมายเหตุ :
* ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
** คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน’’ เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยธนาคารอยู่ระหว่างน�ำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิมใน
ปี 2550 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อัตราดังนี้
- ประธาน ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 15,000 บาท
- กรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
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ในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน) และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม รวม 13 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 11.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3
• ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิ จ ารณาเห็ น ชอบและก�ำหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมตาม
นโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถ
ในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นน�ำใน
ประเทศไทย
“ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร จ�ำนวน 12 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251.41
ล้านบาท และ “ผูบ้ ริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2553 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร จ�ำนวน 49 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569.17
ล้านบาท
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• ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ส�ำหรับกรรมการ
ต่างชาติที่มาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ
รวมทั้ ง กองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ในปี 2553 เงิ น สมทบกองทุ น
ส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
จ�ำนวน 9 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 7.51 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยาม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป จ�ำนวน 46 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 21.20 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2553
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2)
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม3)
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 4)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส5)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. นายธีรพจน์ วัชราภัย 6)
17. นายปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวด 7)
18. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 8)
19. นายศานิต ร่างน้อย 8)
20. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 9)
รวม

หน่วย: ล้านบาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ เงินรางวัล
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาและ ค่าตอบแทน
สรรหา
กิจกรรม
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
เพื่อสังคม ส�ำหรับผล
และบรรษัทภิบาล 1)
ประกอบการ
ปี 2552

1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.93
1.20
1.20

0.50
18.83

0.33
1.14
0.48
0.21

0.34

0.14

1.80

0.32
0.75
0.75
0.31
0.32
0.32
0.20
0.12

1.80

2.64

0.85

0.22

0.12
0.68

0.10
0.10
0.09

0.43

1.76

3.98
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
1.33
2.65
2.65
2.65
2.00
2.65
2.65
1.33
2.00
0.24
0.24
2.22
42.49

หมายเหตุ:
1) คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 และได้แต่งตั้งนายชุมพล ณ ล�ำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส เป็น
กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิม
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในปี 2553 เป็นเงิน 1.37 ล้านบาท
3) รองศาสตรจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552
4) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 186 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
5) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเมื่อ วันที่ 20
เมษายน 2553
6) นายธีรพจน์ วัชราภัย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2552
7) นายปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวด ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
8) นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ และนายศานิต ร่างน้อย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552
9) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553
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5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการรอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ�ำ ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าสม�่ำเสมอ ธนาคารได้แสดง
รายละเอี ย ดการฝึ กอบรมของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหน้าที่ 235
ในส่วนของผู้บริหาร ธนาคารเน้นความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และนโยบายของธนาคารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจและความเป็นเลิศในระดับสากล
ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ธนาคารมีโครงการพัฒนา
ผู ้ บ ริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นโครงการการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
(Executive Development Program) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคารเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การบริหารคน และภาวะผู้น�ำในสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการจัดให้มกี ารประชุมพิเศษและการ
สัมมนาเป็นประจ�ำ เช่น Change Forum และ Leadership Retreat
โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่ายการท�ำงานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้
บริหารให้ก้าวทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ
นอกจากกรรมการและผู้บริหารแล้ว ธนาคารยังเน้นความส�ำคัญกับการ
พัฒนาพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของ
พนักงาน โดยการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและกระบวนการ
พัฒนาพนักงาน ทั้งยังสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ และ
ให้ โอกาสพนักงานได้ท�ำงานที่เพิ่มความรับผิดชอบ จนมีความก้าวหน้า
ในอาชี พ และสามารถทดแทนต�ำแหน่ ง งานที่ ส�ำคั ญ ๆ ในระยะยาว
ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีโครงการพัฒนาและอบรมทรัพยากรบุคคลที่
หลากหลาย ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้และทักษะตามเส้นทางการ
เรียนรู้ของต�ำแหน่งงานต่าง ๆ (Training Roadmap) การส่งเสริมให้
หัวหน้างานถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับพนักงานผ่านการ
สอนงาน (Coaching) โครงการสรรหาและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ (Functional Young Talent Program) ต่างๆ และการส่ง
เสริมให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ ได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านสถานที่และเวลา
ทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนธนาคารยังสนับสนุนการศึกษาของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงในสถาบันชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 436 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม
ภายในธนาคารจ�ำนวน 249 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวน 187 หลักสูตร ซึ่งโดยเฉลี่ย
บุคลากรของธนาคารได้รับการฝึกอบรมประมาณ 6 วันต่อคนต่อปี
ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่ทุกคน เข้ าร่วมฟังการ
บรรยายธรรมะและวิธีการด�ำเนินชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็น
ประจ�ำ ตลอดจนการเรียนรู้หลักสูตรการเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักการเงินการธนาคารทีด่ ผี า่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ต่างๆ
5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ ธนาคารจะจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัย
ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการที่
ส�ำคัญโดยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้
บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการท�ำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร และรายงาน
ประจ�ำปีเล่มล่าสุดของธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูล
ที่ส�ำคัญ ได้แก่บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระท�ำ
ของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
รายชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13 นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. นายดีแพก ซาหรับ
17. นายศิริชัย สมบัติศิริ
18. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
19. นายญนน์ โภคทรัพย์
20. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
22. นายศรัณย์ทร ชุติมา
23. นายเกรียง วงศ์หนองเตย

ต�ำแหน่ง
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าบุคคล
รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
กลุ่มลูกค้าบุคคล
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2
และกลุ่มจีเอ็มทีเอส
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายจัดการและควบคุมบัญชี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2552
461,093 SCB

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2553
461,093 SCB

จ�ำนวนหน่วยที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,953 SCB

51,953 SCB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000 SCB

1,000 SCB

-

-

-

-

-

-

-

43,000 SCB

43,000 SCB

-

580 SCB

580 SCB

-

-

-

-

-

-

-

9,434 SCB

9,434 SCB

-

10 SCB

10 SCB

-

96,719 SCB

96,719 SCB

-

-

-

-

2,320 SCB
3,030 SCB-P
-

2,320 SCB
3,030 SCB-P
-

-

หมายเหตุ: SCB หมายถึง หุ้นสามัญ SCB-P หมายถึง หุ้นบุริมสิทธิ์
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�ำขึ้น : ไม่มี
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหา ค่า
ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของธนาคารประกอบ
ด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ และมี
ความรับผิดชอบหลักตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง และหลังจากที่ได้มีการ
ควบรวมเป็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2553 มีดังนี้
1. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การด�ำเนินงาน และให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง
2. ก�ำหนดนโยบายส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร) ไว้ดังนี้
• นายกกรรมการ ให้มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยให้นับรวมปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกกรรมการเข้าไว้ ใน
วาระด้วย
• กรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยแต่ละวาระในทีน่ ี้ หมายถึง การด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ (Full term)
3. ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระ ให้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการอิสระ
จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
4. ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารโดยรวม ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
หลักการประเมินของ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
5. สรรหาบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการ และเมื่อรายชื่อดังกล่าวได้
รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการแต่งตั้งต่อไป
6. เสนอค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
7. เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการธนาคารต่อไป
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเปรียบเทียบกับเป้า
หมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ และน�ำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
ส�ำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้รบั ได้แสดงไว้ ในรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
หัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร” โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
9. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชี 2553 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 19.5 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น เช่น (1) การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2) การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (3) Examination of Banking returns as required under section 63(3)
and 63(3A) of Hong Kong Banking Ordinance and compilation of half yearly financial disclosure statement of the Branch (4)
การสอบทานรายงานประจ�ำปีเพื่อเสนอกรมการประกันภัย (5) บริการด้านภาษีนิติบุคคลและภาษีธุรกิจ (สาขาสิงคโปร์ และสาขาฮ่องกง) (6)
การตรวจสอบการตีราคาที่ดินและอาคาร (7) การตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ธนาคารมอบหมาย ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ส�ำนักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยจ่ายในรอบปีบัญชี 2553 จ�ำนวน 0.8 ล้านบาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงินรวม 7.1 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของธนาคารได้ถูกจัดการและอนุมัติโดยราคาที่ได้รับเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือน
รายการที่ท�ำกับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่ก�ำกับดูแลธนาคาร รวมถึงข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพันที่ให้แก่ธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมียอด คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
สินเชื่อ เงินรับ เงินกู้ ภาระ สินเชื่อ เงินรับ เงินกู้ ภาระ
ฝาก ยืม ผูกพัน
ฝาก ยืม ผูกพัน

กรรมการ / ผู้บริหาร

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
นางสาวอารยา ภู่พานิช
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
และ นางสาวกล้วยไม้
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายญนน์ โภคทรัพย์
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
นางสาวอารยา ภู่พานิช
นายเกรียง วงศ์หนองเตย
และ นายมนัส วิเศษสิงห์
นายญนน์ โภคทรัพย์
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
และ นางกรรณิการ์ งามโสภี

บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ

-

64

-

1

-

106

-

1

บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

-

1,118

-

396

-

940

-

439

บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง

-

115

-

-

-

20

-

-

VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
รวมบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)

-

1

-

-

-

-

-

1,298

-

397

1
- 1,067

-

440

-

26

-

1

-

-

1

-

39
3

-

-

-

-

-

-

22
53
4
2

-

68

-

1

-

81

-

1

770

11

-

8

806

23

-

7 นายเสกสม อินทรลาวัณย์

บจ.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
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-

-

ล้านบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
สินเชื่อ เงินรับ เงินกู้ ภาระ สินเชื่อ เงินรับ เงินกู้ ภาระ
ฝาก ยืม ผูกพัน
ฝาก ยืม ผูกพัน

กรรมการ / ผู้บริหาร
นายศิริชัย สมบัติศิริ

บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ.มนสิกา*
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ**
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
อื่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่ยังไม่ได้รวมอยู่ ในรายชื่อข้างต้น
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มของผู ้ ถื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่)
ธนาคารที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอ�ำนาจควบคุม
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
รวม

-

32

-

54
-

-

770

65

-

-

-

นายเสกสม อินทรลาวัณย์

-

-

52
10

-

32 และ นายทรงชัย บริสุทธิ์
2 ขายไปเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2553

-

40

806

85

-

41

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

- 1,603

-

-

-

988

-

ดร. จิรายุ อิศรางกูร
- ณ อยุธยา

1 2,616

-

6

1 1,417

-

5

- 16,169

- 8,832

-

435

-

5,022

1 18,785

- 8,838

1 1,852

-

5,027

177
50 392
857 4,642

-

35

9

-

9

5,545

194
71 579
842 22,592
-

-

4

5

-

5 9,281

-

*

ขายไปในปี 2553
** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 มีดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2553

บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายได้
ดอกเบี้ย อื่น ๆ
และ
เงินปันผล
215
3,617
-

2552

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย อื่น ๆ
2
12

94
16

รายได้
ดอกเบี้ย อื่น ๆ
และ
เงินปันผล
246
3,045
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย อื่น ๆ
2

93

10

16

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้
ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงและทาง
อ้อม (%)
2553

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม) ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด ธุรกิจเงินทุนและ
(มหาชน) และบริษัทในเครือ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ

2552

งบการเงินรวม
มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2553

วิธีส่วนได้เสีย

2552

2553

2552

หุ้นสามัญ

33.0

33.0

697

697

660

704

หุ้นสามัญ

38.6

38.6

1,250

1,250

1,535

1,519

หุ้นสามัญ

47.3

47.3

633

633

3,258

2,437

หุ้นสามัญ

44.3

44.3

45

45

57

64

หุ้นสามัญ

-

30.0

2

2

-

(1)

2,627

2,627

5,510

4,723

(327)
2,300

2,627

(259)
5,251

4,723

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ประกันชีวิต
ธุรกิจลีสซิ่ง, เช่า
ซื้อและแฟ็กตอริ่ง

ธุรกิจบริการ
บริษัท สยามชิลเดรนแคร์ จ�ำกัด*
สถานดูแลเด็ก
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
*

ปิดกิจการและช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2553
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การท�ำรายการระหว่างกันของ
ธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดย
มีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรม ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป
แต่ยังเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญในปี 2553 และ 2552 ได้แสดงรายละเอียดไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้ มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ตามอัตราส่วน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ และห้ามกรรมการ หรือผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการนั้น
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยทั่วไปของธนาคาร ต้องพิจารณาว่าธุรกรรมเข้าเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้น กรรมการ
ธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการสายขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบการ
เงินของธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ ให้พิจารณาจากประเภทการท�ำรายการ ขนาดรายการ เงื่อนไขทางการค้า โดยผู้อนุมัติจะต้องอนุมัติ
ภายใต้หลักการที่สมเหตุสมผล มีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร ซึ่งต้องได้อนุมัติในรูปของมติคณะ
กรรมการ โดยผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ำรายการ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ซึ่งการด�ำเนิน
การอนุมัติรายการส�ำหรับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องมีขั้นตอนการน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอมติเห็นชอบ น�ำเสนอขอความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบและขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ น�ำเสนอขออนุมัตกิ ารท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือขอความเห็นชอบคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติรายการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำธุรกรรมประเภทการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และธุรกรรมอื่นๆ
ที่สนับสนุนธุรกิจ รวมถึงการซื้อ/ขาย/เช่าให้เช่าทรัพย์สิน
ทั้งนี้ นอกจากการก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการท�ำรายการระหว่างกันแล้ว ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและกฎเกณฑ์ทางการที่ก�ำหนดไว้ โดยวิธีการที่เป็นทั้งการป้องกันการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และการ
ติดตามการด�ำเนินงาน เช่น ระบบงานตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อให้มีการตรวจสอบบุคคลที่ติดต่อด้วยก่อนท�ำธุรกรรม และ
จัดให้มีการติดตามสอบทานการท�ำธุรกรรมระหว่างกันว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้มีการ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของธนาคารตามข้อก�ำหนดเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่จัดท�ำงบการเงินของธนาคารเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
การเปิดเผยนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท� ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
การก�ำกับดูแลความเสี่ยงการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ภายในกลุม่ ฯ และไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคารถือ
หุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ธนาคารจัดท�ำนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ครอบคลุมถึงการควบคุม
การท�ำธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญภายในกลุ่มฯ เช่น ธุรกรรมประเภทเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ
ให้สินเชื่อ รวมถึงการรับหลักทรัพย์ที่ออกโดยกิจการในกลุ่มฯ เป็นหลักประกัน สอดคล้องกับเกณฑ์การก�ำกับดูแลเชิงปริมาณตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม และการก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรมภาย
ในกลุ่มฯ โดยก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมใดๆ ระหว่างกันภายในกลุ่มฯ ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดใดๆ ที่ต่างจากการค้าปกติทั่วไปที่มีความเสี่ยง
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ระดับเดียวกัน และต้องมีการจัดท�ำสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจ
อนุมัติให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไปและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
กฏหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องรายการที่เกี่ยว
โยงกันรวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตของธนาคาร อาจเกิดขึ้นตามการด�ำเนินธุรกิจทั่วๆ ไป ซึ่งธนาคารมีการก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
ที่ชัดเจน

รายการเกี่ยวโยงกัน
ธนาคารจัดให้มีระเบียบปฏิบัติภายในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีหลักการและแนวทางด�ำเนินการส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
- การท�ำธุรกรรมต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยก�ำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม มิก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
- การพิจารณาอนุมัติก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำรายการ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- ก�ำหนดกระบวนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�ำเสนอขอความเห็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านสายก�ำกับและควบคุม แล้วจึงเสนอขออนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ก�ำหนดให้ต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
ในระหว่างปี 2553 ธนาคารได้มีการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
ลักษณะรายการ
บุคคลเกี่ยวโยง (ผู้ซื้อ)
ลักษณะความสัมพันธ์

ปริมาณ
ราคาตลาด/ราคาประเมิน/ราคาซื้อขาย
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ขนาดรายการ

เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน
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: การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ�ำกัด
: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
: ผู้ซื้อเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และเป็น
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 31.94 และร้อยละ 23.73 ของทุนช�ำระแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 ตามล�ำดับ กล่าวคือ ผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร
: 514,595 หุ้น หรือ ร้อยละ 4.39 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
: 2,100 บาท/หุ้น
: มูลค่าขายรวม 1,080.65 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน
51.46 ล้านบาท
: ตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยขนาดรายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 คิดเป็นร้อยละ
0.75 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมี
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ซึ่ง
ต้องขออนุมัติคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ธุรกรรมโดยปกติทั่วไปตามเงื่อนไขทางการค้า

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคาร งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปี
นี้แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกกรรมการ

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมาริษ สมารัมภ์		
2. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
3. ดร. กุลภัทรา สิโรดม		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีตาม
ก�ำหนดวาระรวม 15 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของธนาคารร่วมด้วย1 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมและ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการในด้านต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีความเห็นใน
ด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้
• รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของ
ธนาคารและบริษัทย่อย ในส่วนของความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน โดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร และผู้บริหารกลุ่มการเงิน
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ที่น�ำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีของธนาคาร และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนเชิญฝ่ายบริหารของธนาคารและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงาน
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
ส�ำหรับการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวน และพิจารณาแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ความเพียงพอ ความ
เหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานแก่สายบริหารงานตรวจ
สอบเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงอนุมัติการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
(Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้าง และผลการด�ำเนินงานการตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล
• การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาการปฏิบัติงานของสายก�ำกับและควบคุม ในการติดตามดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารและ
บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานธนาคารและ
บริษัทย่อย โดยมีการก�ำกับให้มีการปรับปรุง แก้ไข ติดตามผล อย่างสม�่ำเสมอและใกล้ชิด รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของกลุ่มบริหารความเสี่ยงของธนาคารทุกเดือน เพื่อรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรของการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร เพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของธนาคารมากยิ่งขึ้น
• ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมหารือเป็นการส่วนตัวกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานการปฏิบตั งิ านและความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอกให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
ในการด�ำเนินงานตามบทบาททีก่ �ำหนดไว้ ในกฏบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ ซึง่ ได้ทบทวนพิจารณาการด�ำเนินงานหลัก
ของธนาคาร โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�ำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ธนาคารมีการก�ำกับดูแล การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ผู้สอบ
บัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี
ความสมเหตุสมผล ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธนาคารสามารถคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

(นายมาริษ สมารัมภ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ไทยพาณิชย์เปิดให้บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อ
11 ปี มาแล้ว วันนี้ เราเป็นผู้นำ�
การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ

“บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของไทยพาณิชย์
มอบความสะดวกและตอบความต้องการของผมเป็นอย่างดี
ไม่วา่ จะเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ และบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ที่ทำ�ให้ผมเข้าไปจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา”

คุณวรเดช หงษ์ศรีสุวรรณ
ลูกค้าธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อสงวนสิทธิ
“ข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ในเอกสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ซึ่งธนาคารไม่สามารถยืนยันความถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายนอกธนาคารนอกจากนี้การกล่าวถึงข้อมูลใดๆ ในอนาคตอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ และผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในเอกสารนี้ได้ ทั้งนี้ธนาคารมิได้ ให้ค�ำรับรองหรือ
รับประกันใดๆว่าข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม”
ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการ ปี 2553 หลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอสิ ระ มีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 24,206 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 3,448 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.6 จากจ�ำนวน 20,758 ล้านบาทในปี 2552 การเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วน
ใหญ่เกิดจาก (1) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และก�ำไรพิเศษ
ครั้งเดียวจากเงินลงทุนที่บันทึกในไตรมาส 3/2553 (2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิที่เพิ่มขึ้น (3) ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงจาก
คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารที่ปรับตัวดีขึ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นจ�ำนวน 38,553 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 33,532 ล้านบาทในปี 2552 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและ
เงินปันผลสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และก�ำไรจากเงินลงทุน
หากไม่รวมรายการพิเศษครั้งเดียว ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย) เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 บาทต่อหุ้นในปี 2553 จาก 6.11 บาทต่อหุ้นในปี 2552 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ROAA) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 16.4 และร้อยละ 1.7 ในปี 2553 จากร้อยละ 15.5 และร้อยละ 1.6 ในปี
2552 ตามล�ำดับ
การน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 : เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาใช้
ถึงแม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (เรื่องผลประโยชน์พนักงาน) จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2554 ธนาคารตัดสินใจน�ำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ก่อนใน
ปี 2553 ซึ่งการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนก�ำไรสะสมย้อนหลัง จากมาตรฐานดังกล่าวท�ำให้ธนาคารต้องบันทึก
ผลประโยชน์ของธนาคารก่อนหน้านี้ โดยการใช้วิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค�ำนวณมูลค่า ซึ่งธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทต่างชาติที่เชี่ยวชาญ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยมาวัดมูลค่าภาระผูกพัน ซึ่งสรุปว่าธนาคารต้องตั้งส�ำรอง 1.8 พันล้านบาทเมื่อต้นปี 2552 ในขณะที่ธนาคารได้มีการตั้ง
ส�ำรองสะสมส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานแล้วจ�ำนวน 0.9 พันล้านบาท ธนาคารจึงต้องบันทึกเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 0.9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึก
ครั้งเดียวในก�ำไรสะสมต้นปี 2552 ส�ำหรับผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิในปี 2552 มีเพียงเล็กน้อย และผลกระทบจ�ำนวน 0.1 พันล้านบาทในปี 2553
ส�ำหรับภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2553 มีจ�ำนวน 2.1 พันล้านบาท
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ไม่รวมรายการพิเศษ**
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

2553
44,505
32,655
38,607
38,553
37,783
4,661
9,563
122
24,206
7.12
16.4%
1.7%

2552
(ปรับปรุงใหม่)*
42,005
27,082
35,554
33,532
34,162
5,605
7,076
93
20,758
6.11
15.5%
1.6%

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
6.0%
20.6%
8.6%
15.0%
10.6%
-16.8%
35.2%
31.2%
16.6%
16.6%

* ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายพนักงานย้อนหลังในปี 2552 หลังจากได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (เรื่องผลประโยชน์พนักงาน) มาใช้ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนก�ำไรสุทธิ
ของปี 2552
** ในปี 2553 รายการพิเศษ รวมถึง รายได้พิเศษครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุน ส�ำหรับปี 2552 รายการพิเศษ รวมถึง รายได้พิเศษครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุน รายการพิเศษครั้งเดียว
จากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ รายการพิเศษครั้งเดียวจากการกันส�ำรองส�ำหรับรายการที่ยังไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่าย
พิเศษครั้งเดียวจากผลประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานจากการเกษียณอายุ และขาดทุนครั้งเดียวจากการเปลี่ยนเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่ใช้ส�ำหรับการประเมินมูลค่าในธุรกรรม
cross currency swap
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งบก�ำไรขาดทุนตามงบการเงินรวม ส�ำหรับปี 2553
1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นจ�ำนวน 44,505 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 42,005 ล้าน
บาทในปี 2552 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นจ�ำนวนมากกว่าการลดลงของรายได้ดอกเบีย้ การลดลงอย่างมากของค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ เป็น
ผลมาจาก (1) การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในปี 2551-ครึ่งแรกของปี 2553 (2) การครบอายุของตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริษทั ย่อยของธนาคาร (บริษทั
ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ ) ซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นของธนาคารลดลง
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับ
ต้นทุนทางการเงิน (Spread)

2553

2552

53,679
43,511
1,518
4,071
4,578
9,173
6,691
724
737
1,021
44,505
3.63%
4.38%
4.95%
1.29%
2.91%
0.85%
0.70%
3.52%

54,631
43,567
2,069
4,257
4,737
12,626
9,457
584
1,531
1,054
42,005
3.42%
4.44%
5.32%
1.25%
2.96%
1.17%
0.99%
3.27%

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
-1.7%
-0.1%
-26.6%
-4.4%
-3.4%
-27.3%
-29.2%
23.9%
-51.9%
-3.1%
6.0%
0.21%
-0.07%
-0.37%
0.04%
-0.05%
-0.32%
-0.29%
0.25%

หมายเหตุ อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร ค�ำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยรายวันของตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
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รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมในปี 2553 มีจ�ำนวน 53,679 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 หรือจ�ำนวน 952 ล้านบาท จากจ�ำนวน 54,631 ล้านบาท
ในปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายได้ดอกเบีย้ รับจากเงินให้สนิ เชือ่ ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นจ�ำนวน 43,511 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคาร (อัตราดอกเบี้ย MLR ลดลงร้อยละ 0.63 ในปี 2552-2553) ถึงแม้ว่าเงินให้สินเชื่อจะเติบโตอย่างมากร้อยละ 12.6 จาก
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
• รายได้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญถึงร้อยละ 26.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 1,518 ล้านบาท
เป็ น ผลมาจากการลดลงของอั ต ราดอกเบี้ ย ระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น (อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงร้อยละ 1.25 ในระหว่างปี
2552-ครึ่งแรกของ ปี 2553 ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ในครึ่งหลังของปี 2553)
• ดอกเบีย้ จากการให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินลดลงร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 4,071 ล้านบาท เนือ่ งจากรายได้ดอกเบีย้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเติบโตของสินเชือ่ เช่าซือ้ ทีร่ อ้ ยละ 28.9 ในปี 2553 น้อยกว่าผลกระทบจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อซึ่งท�ำให้
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินเชื่อเช่าซื้อลดลง โดยสินเชือ่ เช่าซือ้ ทีป่ ล่อยใหม่จะมีอตั ราผลตอบแทนทีต่ ำ�่ กว่าสินเชือ่ เช่าซือ้ เดิมทีม่ สี ดั ส่วนลดลง
• รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นจ�ำนวน 4,578 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากดอกเบีย้ รับทีล่ ดลงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ซึง่ ผลตอบแทนลดลงตามอัตราดอกเบีย้
ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยจ่ายลดลงร้อยละ 27.3 จากปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 9,173 ล้านบาทในปี 2553 โดยดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับเงินฝากลดลงร้อยละ
29.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากในระหว่างปี 2552-2553 ถึงแม้วา่ ฐานเงินฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.2 จาก
ปีกอ่ น ส่วนดอกเบีย้ จ่ายส�ำหรับเงินกูย้ มื ลดลงร้อยละ 32.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลมาจาก (1) การครบอายุของตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริษทั
ย่อยของธนาคาร (บริษทั ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ ) (2) การลดลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารไทยพาณิชย์

24 มี.ค. 52

20 เม.ย. 52

25 พ.ค. 52

18 มิ.ย. 52

22 ก.ย. 52

15 ก.ค. 53

27 ก.ค. 53

3 ก.ย. 53

7 ธ.ค. 53

6.25%

6.15%

5.85%

5.85%

5.85%

5.85%

6.00%

6.00%

6.12%

ออมทรัพย์

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

ฝากประจ�ำ 3 เดือน

0.75%

0.75%

0.75%

0.65-0.85%

0.65%

0.75%

0.75%

0.85%-1.00% 1.00%-1.25%

ฝากประจ�ำ 6 เดือน

0.75%

0.75%

0.75%

0.65-0.85%

0.65%

0.90%

0.90%

1.10%-1.20% 1.25%-1.45%

ฝากประจ�ำ 12 เดือน

1.00%

1.00%

0.75%

0.65-1.00%

0.65%

25 ก.พ. 52

8 เม.ย. 52

20 พ.ค. 52

30 ก.ย. 52

13 ม.ค. 53

2 มิ.ย. 53

14 ก.ค. 53

25 ส.ค. 53

1 ธ.ค. 53

1.50%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.50%

1.75%

2.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
MLR
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธปท.

6%

5.61%

3.93%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่มีรายได
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ตนทุนทางการเงิน
4.44%

4.38%
3.63%

3.42%
1.89%
1.17%
0%
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2552

0.85%
2553

1.00%-1.20% 1.00%-1.20% 1.15%-1.40% 1.40%-1.65%

อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนเงินฝาก

2551
6.17%

2552
5.32%

2553
4.95%

3.29%

1.25%

1.29%

3.87%
1.64%

2.96%
0.99%

2.91%
0.70%

จากผลของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ ส่ง
ผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 3.63 ในปี 2553 จากร้อยละ 3.42 ในปี 2552 ซึง่ เป็นไปตาม
เป้าหมายทัง้ ปีของธนาคารทีร่ อ้ ยละ 3.5-3.8

2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 32,655 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 27,082 ล้านบาทในปี 2552
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ และ (2) ก�ำไรจากเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากธนาคาร
มีการบันทึกรายได้พเิ ศษครัง้ เดียวจากการขายเงินลงทุนในไตรมาส 3/2553 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวดีขึ้นจาก
ธุรกิจบัตร ธุรกิจ Bancassurance และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
• ก�ำไรจากการปริวรรตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ทมี่ าจากธุรกรรมบริหารเงิน (Treasury) ทีเ่ พิม่ ขึน้
• ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 47.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึ่งปรับตัวดีขึ้นตามผลประกอบการของบริษัทร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทธุรกิจประกันชีวิตของธนาคาร
• รายได้จากการรับประกันภัยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ตามปริมาณธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษทั ย่อย
• รายได้อนื่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลจากก�ำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
• ก�ำไรจากเงินลงทุนมีจ�ำนวน 1,830 ล้านบาทในปี 2553 เพิม่ ขึน้ เกือบเท่าตัวของจ�ำนวน 947 ล้านบาทที่บันทึกในปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้
พิเศษครัง้ เดียวจากการขายเงินลงทุนทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจหลักของธนาคารทีบ่ นั ทึกในไตรมาส 3/2553
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และค�้ำประกัน
- อื่นๆ
ก�ำไรจากการปริวรรต
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้อื่น
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

20.6% yoy

(พันลานบาท)

32.7

25.1

27.1

17.1

18.9

2551

2552

22.6

2553

รายไดอื่น1
รายไดจากการรับประกันภัย
กำไรจากเงินทุน
1/ รายไดอื่นรวมสวนแบงกำไรจากบริษัทรวม
กำไรจากการปริวรรต
คาธรรมเนียมและบริการ

2553

2552

22,585
936
21,649
3,761
1,028
2,274
1,177
30,826
1,830
32,655

18,913
1,003
17,910
3,462
697
2,012
1,050
26,135
947
27,082

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
19.4%
-6.7%
20.9%
8.6%
47.6%
13.0%
12.1%
17.9%
93.2%
20.6%

ส�ำหรับปี 2553 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีสัดส่วนร้อยละ 42 ของรายได้รวม
(ร้อยละ 39 ในปี 2552) ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ
29 ของรายได้รวม (ร้อยละ 27 ในปี 2552) ซึ่งเติบโตเป็นไปตามเป้า
หมายของธนาคารในระยะปานกลางถึงระยะยาวที่ต้องการให้สัดส่วน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 40 ของรายได้รวม ธนาคารยังคาด
หวังว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อมจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยรวม โดยจะให้ความส�ำคัญกับการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งของธุรกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดค่าธรรมเนียมในธุรกิจเหล่านี้ ซึง่ เห็นได้
จากทิศทางการเติบโตของรายได้คา่ ธรรมเนียมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ 2 กลุม่ ธุรกิจ
ดังกล่าวเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าบุคคลในปีนี้ ดังตารางที่แสดงด้านล่าง
รายงานประจำ�ปี 2553
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3. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ตามชนิดของผลิตภัณฑ
คาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
9.3%

GMTS 1/

8.5%

13.8%

37.8%

13.6%

อื่นๆ 2/

ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
เป็นจ�ำนวน 38,607 ล้านบาทในปี 2553 จากจ�ำนวน 35,554 ล้านบาทใน
ปี 2552 รายการส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้

11.8%

39.3%

ธุรกิจบัตร

11.2%
13.2%
14.1%

11.8%

กองทุนรวม

15.5%

ธุรกิจ Bancassurance

วงแหวนดานนอก : 2553
วงแหวนดานใน : 2552

รายได้ค่าธรรมเนียมตามประเภทธุรกิจ

2552 2553 %yoy

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลูกค้าบุคคล

3.38 4.11 21.5%
1.12 1.61 43.5%
14.33 16.78 17.1%

(พันล้านบาท)

1. Global Markets and Transection Service (GMTS) รวมบริการบริหารเงิน (Cash
management การค้าต่างประเทศ (Trade finance) บริการการเงินเพื่อธุรกิจ (Corporate
finance) และบริการด้านหลักทรัพย์ (Corporate trust)
2. อื่นๆ รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ remittance
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• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี
การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�ำหรับโบนัสปี 2553 ที่เพิ่มขึ้น และการ
เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนพนักงาน
• ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ
2.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนของ
ธนาคาร ถึงแม้ว่าจะมีการขยายเครือข่ายบริการ และการพัฒนา
ระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• ค่าภาษีอากรทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
• ค่าธรรมเนียมและบริการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.1 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ตามการเติบโตของปริมาณธุรกรรมทางด้านค่าธรรมเนียม
• เงินสมทบสถาบันคุม้ ครองเงินฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น ตามการขยายฐานเงินฝากของธนาคาร
• ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.3 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามการเติบโตของปริมาณธุรกรรมของธุรกิจประกัน
วินาศภัยของบริษัทย่อย
• ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.9 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่
จากค่าใช้จ่ายส่งเสริมทางการตลาดจากการที่ธนาคารพยายามฟื้นฟู
อุปสงค์ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในบางตลาด ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบทางการเมืองในไตรมาส 2/2553 และส�ำรองค่าใช้
จ่ายส�ำหรับการแลกรางวัลของธุรกิจบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ธนาคารมีการปรับอัตราการแลกรางวัลเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2553

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

2553

2552
(ปรับปรุงใหม่)*
12,210
8,067
2,065
3,501
61
3,739
1,023
4,890
35,554
51.5%

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
12.1%
2.0%
-0.4%
15.1%
45.3%
1.0%
10.3%
14.9%
8.6%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
13,685
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
8,226
ค่าภาษีอากร
2,056
ค่าธรรมเนียมและบริการ
4,030
ค่าตอบแทนกรรมการ
88
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
3,777
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
1,128
ค่าใช้จ่ายอื่น
5,618
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
38,607
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
50.0%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ไม่รวมบริษัทสามัคคีประกันภัย
(บริษัทประกันภัยของธนาคาร)
48.8%
50.0%
* ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายพนักงานย้อนหลังในปี 2552 หลังจากได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (เรื่องผลประโยชน์พนักงาน) มาใช้

ส�ำหรับปี 2553 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 50.0 ลดลงจากร้อยละ 51.5 ณ สิ้นปี 2552 และต�่ำกว่าเป้าหมายทั้งปีของธนาคารที่
ร้อยละ 51 เมื่อพิจารณาในส่วนของงบการเงินรวม การรวมผลประกอบการของ บมจ. สามัคคีประกันภัย ท�ำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ไม่ได้
สะท้อนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่แท้จริงของธนาคาร หากไม่รวม บมจ. สามัคคีประกันภัย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะลดลงเป็นร้อยละ
48.8 ในปี 2553
ธนาคารคาดการณ์ว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ให้อยู่ในระดับร้อยละ 50 ในปี 2554 จากการฟื้นตัวของการให้สินเชื่อ และ
ความสามารถในการสร้างรายได้คา่ ธรรมเนียมทีแ่ ข็งแกร่งของธนาคาร ส่วนการใช้จา่ ยเงินทุนของธนาคารยังคงเป็นไปในระดับเดียวกับช่วงทีผ่ า่ นมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในส่วนของการขยายเครือข่ายสาขา และการวางแผนพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับการ
แข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ การใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนดังกล่าวไม่นา่ จะก่อเกิดผลกระทบต่ออัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ ในไตรมาสต่อๆ ไป

อัตราสวนคาใชจายตอรายได (%)
51.5%
50.0%

49.4%

2551

2552

2553
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4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปัจจุบันธนาคารมีนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,200 ล้านบาทต่อไตรมาส ลดลงจากจ�ำนวน 1,500 ล้านบาทต่อไตรมาสใน
ช่วงไตรมาส 4/2551-ไตรมาส 3/2552 จากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และความกังวลในเรื่องของคุณภาพของสินเชื่อที่น้อยลง
ธนาคารได้ตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�ำนวน 4,800 ล้านบาทในปี 2553 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน
รวมมีจ�ำนวน 4,661 ล้านบาทในปี 2553 ซึ่งน้อยกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นผลจากการได้รบั คืนค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญของบริษทั ไทยพาณิชย์ ลีสซิง่ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 41,595
ล้านบาท ลดลงจาก 42,894 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหรือ NPL ของธนาคารลดลงจากจ�ำนวน 44,958
ล้านบาท (ร้อยละ 4.41) ณ สิ้นปี 2552 เป็นจ�ำนวน 38,684 ล้านบาท (ร้อยละ 3.25) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 โดยที่สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.4 เป็นร้อยละ 107.5 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553

งบดุลตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,476,764 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 182,717 ล้านบาท (ร้อยละ 14.1) จากจ�ำนวน 1,294,047
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินรวมดังนี้

1 สินเชื่อและเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดสินเชือ่ ของธนาคารมีจ�ำนวน 1,058,574 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 118,336 ล้านบาท (ร้อยละ 12.6) จากจ�ำนวน 940,238 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2552 ในปี 2553 สินเชือ่ ของธนาคารเติบโตในทุกกลุม่ ธุรกิจ และสินเชือ่ เติบโตเกินเป้าหมายทัง้ ปีของธนาคารทีร่ อ้ ยละ 7-10 การเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อเป็นผลโดยตรงจากการผลักดันกลยุทธ์ของธนาคารในการมุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดในปี 2553 ส�ำหรับการตัดหนี้สูญมี
จ�ำนวน 6,639 ล้านบาทในปี 2553
• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 11.0 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สะท้อนถึงผลส�ำเร็จจากกลยุทธ์เชิงรุกของ
ธนาคารในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ (Blue chip) และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ
• สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขยายตัวร้อยละ 14.4 จากปีกอ่ น จากการที่ธนาคารมีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจใหม่และกลยุทธ์
เฉพาะส�ำหรับการเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เริ่มในช่วงต้นปี โดยเฉพาะลูกค้าขนาดย่อม การเติบโตที่แข็งแกร่งของลูกค้า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความส�ำเร็จในการออกแคมเปญทีม่ กี ารรวมผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบมาส�ำหรับลูกค้ากลุม่ นี้
• สินเชือ่ บุคคลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.6 จากปีก่อน
- สินเชือ่ เคหะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.3 จากปีกอ่ น สินเชื่อเคหะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ สภาวการณ์อตั ราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ นโยบายภาษีของภาครัฐเพือ่ กระตุน้ การซือ้ บ้านใหม่ ซึง่ หมดอายุในเดือนมิถนุ ายน 2553 และความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารซึง่ ส่งผลให้มปี ริมาณสินเชือ่ เคหะเพิม่ สูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ อย่างไรก็ตาม สินเชือ่
เคหะเติบโตปานกลางในครึง่ หลังของปี 2553 ตามการหมดอายุของนโยบายภาษีของภาครัฐ
- สินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 จากปีก่อน เป็นผลจากกลยุทธ์ ใหม่ของธนาคารในการเพิ่มปริมาณสินเชื่อและส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจ
นี้ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อเช่าซื้อยังได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ ในประเทศ
- สินเชื่ออื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสินเชื่อ
บุคคล จากการที่ธนาคารขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้
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(ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

สินเชื่อทั่วไป
ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อเคหะ*
- สินเชื่อเช่าซื้อ
- สินเชื่ออื่นๆ
สินเชื่อกลุ่มจัดการทรัพย์สิน
รวมเงินให้สินเชื่อ

1,022,664
411,710
199,741
411,213
240,835
83,598
86,779
35,910
1,058,574

901,110
370,954
174,577
355,579
218,418
64,835
72,327
39,127
940,238

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
13.5%
11.0%
14.4%
15.6%
10.3%
28.9%
20.0%
-8.2%
12.6%

* จัดประเภทตามกลุ่มธุรกิจโดยครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อเคหะที่บันทึกภายใต้กลุ่มสินเชื่อบุคคล ถ้าจัดประเภทสินเชื่อตามชนิดของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเคหะ ณ 31 ธันวาคม 2553 จะมีจ�ำนวน
280,557 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อเคหะที่ให้แก่เจ้าของธุรกิจ สินเชื่อเคหะเพื่อพนักงาน และสินเชื่อเคหะที่ได้ โอนไปอยู่กับกลุ่มจัดการทรัพย์สิน

เงินใหสินเชื่อ
(พันลานบาท)

สินเชือกลุมจัดการทรัพยสิน
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
12.6% yoy

1100

825

5%
37%

0

3%

6.99%

39%

6.23%

4%

ลูกคาบุคคล
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ธุรกิจขนาดใหญ
6.34%

38%

550
21%

19%

37%

39%

2551

2552

275

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ (%)

8%

5.83%
5.36%

19%

5.45%
5.13%
4.43%

39%

3.96%

4%
2553

2551

2552

2553

ตามตารางข้างล่าง สินเชือ่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์คดิ เป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของสินเชือ่ รวม ในขณะทีส่ นิ เชือ่ เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีสดั ส่วนใหญ่เป็นอันดับที่ 2 สินเชือ่ อืน่ ๆ ซึง่ ประกอบไปด้วยสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตมีอตั ราการขยายตัวสูงทีส่ ดุ โดยเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 22.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามด้วยสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากการผลักดันกลยุทธ์ของธนาคารส�ำหรับปี 2553 ในการมุง่ ขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ (Blue chip) ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้ส่งผลต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธนาคาร เห็นได้จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อโดย
รวมที่เติบโตถึงร้อยละ 12.6 ในปี 2553 ส�ำหรับกลยุทธ์หลักในปี 2554 ของธนาคารยังคงมุ่งเน้นในสามธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายส่วนแบ่ง
ตลาดให้มากยิ่งขึ้น และท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุตามเป้าหมายทัง้ ปีของธนาคารในการเติบโตสินเชือ่ ร้อยละ 10-12 ส�ำหรับปี 2554
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(ล้านบาท)
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย*
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

11,462
404,962
76,193
127,371
280,557
158,029
1,058,574

13,524
343,741
74,769
126,760
251,869
129,575
940,238

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
-15.2%
17.8%
1.9%
0.5%
11.4%
22.0%
12.6%

* จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน 1,092,138 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ ร้อยละ 14.2 จากจ�ำนวน 955,976 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 การเพิม่
ขึน้ อย่างแข็งแกร่งของฐานเงินฝากในช่วงครึง่ หลังของปี 2553 ส่วนใหญ่
เป็นผลจากการทีธ่ นาคารออกแคมเปญเงินฝากพิเศษส�ำหรับลูกค้า และการ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งของผลิตภัณฑ์บริหารเงินเพือ่ ธุรกิจ
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากประเภท
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 ร้อยละ 13.6 และร้อย
ละ 3.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามล�ำดับ ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝาก
ออมทรัพย์และจ่ายคืนเมือ่ ทวงถามเมือ่ เทียบกับฐานเงินฝากทัง้ หมดเพิม่
ขึน้ มากเป็นร้อยละ 60.9 ณ สิน้ ปี 2553 จากร้อยละ 56.7 ณ สิน้ ปี 2552
จากการออกแคมเปญเงินฝาก และการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น ธนาคารได้บริหารจัดการให้สัดส่วนของเงินฝากระยะกลาง
ถึงระยะยาวมีมากขึน้ ในขณะเดียวกันตัว๋ แลกเงิน ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับเงินฝากที่ไม่ได้รับการค�้ำประกันได้ถูกใช้เพื่อดึงดูดผู้ฝากเงินรายใหญ่

กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจำ

เงินฝาก

(พันลานบาท)

+14.2% yoy

1,100

4%
4%

4%

44%

52%

825
550
275
0

52%

2551

57%

43%

39%

2552

2553

(ล้านบาท)
เงินฝาก

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวมเงินฝาก
ตั๋วแลกเงิน

46,284
619,038
426,816
155,808
65,590
205,418
1,092,138
41,902

40,760
501,640
413,576
199,023
27,953
186,600
955,976
18,802
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เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
13.6%
23.4%
3.2%
-21.7%
134.6%
10.1%
14.2%
122.9%

2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 7.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นจ�ำนวน 153,746 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 จากจ�ำนวน 165,419 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดการลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาล
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

68,455
80,040
5,251
153,746

57,052
103,643
4,723
165,419

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
20.0%
-22.8%
11.2%
-7.1%

3 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจ�ำนวน 62,609 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการออกตั๋วแลกเงินของ
ธนาคาร ซึง่ ส่วนหนึง่ สุทธิกบั การครบอายุของตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทั ย่อยของธนาคาร (บริษทั ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ ) (ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับเงินฝากที่ไม่ได้รับการค�้ำประกัน ซึ่งตั๋วแลกเงินนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากส�ำหรับผู้ฝากเงินรายใหญ่ เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่ง
ทดแทนเงินฝากประจ�ำในหลายปีที่ผ่านมา จากการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินฝากประจ�ำ ขณะที่ตั๋วแลกเงินเป็นตราสารที่ไม่มีการค�้ำ
ประกัน ท�ำให้ธนาคารไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และผลประโยชน์ส่วนหนึ่งได้ส่งต่อให้แก่ผู้ถือตราสารดังกล่าว)

4 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน 154,316 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.1 หรือ 14,176 ล้านบาท จากจ�ำนวน 140,140 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรระหว่างปี ซึ่งถูกลดทอนลงจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 8,498 ล้านบาท (2.50 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.9 ของก�ำไรสุทธิ) ตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเดือนเมษายน 2553 และเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 3,399 ล้านบาท (1.00 บาท
ต่อหุน้ หรือเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 29.1 ของก�ำไรสุทธิครึง่ แรกของปี 2553) ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ในเดือนสิงหาคม 2553
มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็น 45.40 บาทต่อหุ้น (จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 รวม
3,399 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นจาก 41.23 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2552

รายการนอกงบดุล : ภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันทัง้ สิน้ 3,041,817 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 894,377 ล้านบาท (ร้อยละ 41.6) จาก
จ�ำนวน 2,147,440 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัญญาอัตราแลก
เปลี่ยน และสัญญาอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์และบริการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการเงินทีใ่ ห้แก่ลกู ค้า และคิดเป็น
ส่วนใหญ่ของภาระผูกพันทัง้ หมดของธนาคาร
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(ล้านบาท)
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่นๆ
รวมภาระผูกพัน

3,443
5,778
13,877
3,018,718
102,749
986,234
478,885
507,349
1,824,296
912,148
912,148
1,628
814
814
199
199
14,794
7,397
7,397
88,617
202
3,041,817

2,391
5,264
11,743
2,128,042
100,915
879,318
428,063
451,255
1,049,998
524,849
525,149
833
679
154
831
831
14,842
7,421
7,421
81,061
244
2,147,440

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
44.0%
9.8%
18.2%
41.9%
1.8%
12.2%
11.9%
12.4%
73.7%
73.8%
73.7%
95.4%
19.9%
428.6%
-76.1%
-76.1%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
9.3%
-17.2%
41.6%

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2) ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 อยู่ในระดับทีส่ งู ถึงร้อยละ 15.52 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วน
ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 11.63 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 3.89 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังไม่ได้รวมก�ำไรสุทธิของครึ่งหลังของปี 2553
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารประกอบไปด้วยเงินกองทุนทีม่ ตี วั ตน (Tangible capital) เป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากรวมก�ำไรสุทธิของครึ่งหลังของปี 2553
มาพิจารณา เงินกองทุนรวมและเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะเท่ากับร้อยละ 16.71 และร้อยละ 12.82 ตามล�ำดับ
ธนาคารเชือ่ ว่าเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่ง รวมทัง้ การมีระดับส�ำรองหนีส้ ญ
ู ทีส่ งู จะเพียงพอทีจ่ ะรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิด
ขึ้นได้ ในขณะทีส่ ภาพเศรษฐกิจก�ำลังฟืน้ ตัว ฐานะเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วยท�ำให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยืดหยุน่ เพือ่ การเติบโตอย่าง
ทันท่วงทีเมือ่ โอกาสทางธุรกิจเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสต่อไป ธนาคารเชือ่ ว่าเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งจะท�ำให้ธนาคารอยูใ่ นฐานะทีไ่ ด้เปรียบเมือ่ เทียบกับธนาคาร
ทีม่ เี งินกองทุนทีต่ ำ�่ กว่าเมือ่ พิจารณาถึงแนวโน้มการเข้มงวดมากขึน้ ของมาตรการทางการในอนาคตข้างหน้า ธนาคารคาดว่าจะรักษาระดับของเงินกองทุน
เกินกว่าขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดตลอดปี 2554
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(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยงเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

อัตราสวนเงินกองทุน (%)

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนชั้นที่ 1

หลักเกณฑ Basel I
15.2%
4.2%

11.0%

2551

16.5%
4.2%

15.5%
3.9%

12.3%

11.6%

2552

2553

(งบการเงินรวม)
สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรอง (gross NPLs)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร*
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าและเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ของธนาคาร

เงินกองทุนตามกฎหมาย
31 ธ.ค. 53
31 ธ.ค. 52
(Basel II)
(Basel II)
122,662
114,252
11.63%
12.27%
41,018
39,118
3.89%
4.20%
163,680
153,370
15.52%
16.47%
1,054,458
931,337

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
7.4%
4.9%
6.7%
13.2%

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(gross NPLs) ตามงบการเงินรวม ลดลงเป็นจ�ำนวน 38,684 ล้านบาท
(ร้อยละ 3.25 ของสินเชือ่ รวม) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2553 จากจ�ำนวน
44,958 ล้านบาท (ร้อยละ 4.41 ของสินเชื่อรวม) ณ สิ้นปี 2552 ส�ำหรับ
สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ลดลง
เป็นจ�ำนวน 18,827 ล้านบาท (ร้อยละ 1.61) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553
จากจ�ำนวน 23,203 ล้านบาท (ร้อยละ 2.32) ณ สิ้นปี 2552 คุณภาพของ
สินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นในปี 2553 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่ธนาคารมีกลยุทธ์ ในการป้องกันการเกิดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพใหม่ มีการ
ปรับกระบวนการติดตามหนีแ้ ละแก้ไขหนีด้ อ้ ยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาส 4/2553 การที่ผลประโยชน์
ทางภาษีจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีส่วนช่วยให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงอย่างมากในไตรมาส 4/2553
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน
41,595 ล้านบาทลดลง 1,299 ล้านบาทจากสิน้ ปี 2553 โดยสัดส่วนค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 107.5 ณ สิน้ ปี 2553

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท
ล้านบาท

31 ธ.ค. 53
38,684
3.25%
41,000
595

31 ธ.ค. 52
44,958
4.41%
42,142
752

ล้านบาท

41,595

42,894

สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

107.5%

95.4%

* ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ลดลงเป็นจ�ำนวน 35,688 ล้านบาท
(ร้อยละ 3.04) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 จากจ�ำนวน 40,814 ล้านบาท (ร้อยละ 4.13) ณ สิ้นปี 2552 ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ลดลงเป็นจ�ำนวน 17,066 ล้านบาท (ร้อยละ 1.48) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 จากจ�ำนวน 20,751 ล้านบาท
(ร้อยละ 2.14) ณ สิ้นปี 2552
สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) แกนซาย

(พันลานบาท)

% NPL (RHS) แกนขวา

55

สำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

% อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ

(แกนซาย) (พันลานบาท)

(แกนขวา)

6%
5.1%

45
47

4.4%

40
50.1

38

45.0

2551

104%

95.4%

88%

83.3%

3.3%

35

38.7

30

120%
107.5%

2552

NPL ตามประเภทธุรกิจ (%)		
ธุรกิจขนาดใหญ่			
ธุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลูกค้าบุคคล			
(งบการเงินรวม)

สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ*
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
ส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

42.9

72%

41.6

56%

2553

2551
5.5%
7.3%
4.3%

41.7

2552
3.6%
8.7%
3.9%

3%

30

2551

2552

40%

2553

2553
3.1%
7.0%
2.4%
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

992,308
29,338
8,855
4,516
25,381
1,060,398

9,479
567
4,233
2,335
11,239
27,853
13,147
41,000

864,472
32,601
6,938
5,747
32,120
941,878

8,244
623
2,503
2,884
14,374
28,628
13,514
42,142

ตามที่ปรากฏในกราฟด้านล่าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนช�ำระคิดเป็นสัดส่วนที่
สูงสุด ตามด้วยสินเชื่อด้อยคุณภาพที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดี ในปี 2553 ธนาคารลดสินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนใหญ่จากการช�ำระหนี้ การประมูล
และยึดทรัพย์ตามด้วยการตัดหนี้สูญ การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ และการปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ยกเว้นในไตรมาส 2/2553 ซึ่งเกิดจากลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 1 ราย มีปัญหาสภาพคล่อง ในไตรมาสนี้ สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.17 ซึ่งเป็นระดับที่ต�่ำที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
116

รายงานประจำ�ปี 2553

NPL แบงตามประเภทของสถานะ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
อยูระหวางบังคับคดี
15.0%

การลด NPL ตามประเภทของวิธี

ปรับโครงสรางหนี้เสร็จ
และอยูระหวางผอนชำระ
36.7%

20.4%
31.7%

อยูระหวางดำเนินคดี
26.9%

24.8%

อยูระหวางเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
21.5%

วงแหวนดานนอก : สิ้นป 2553
วงแหวนดานใน : สิ้นป 2553

สินเชื่อดอยคุณภาพเกิดใหม
การขยายตัวของ GDP (แผนซาย)
15%

NPLsเกิดใหม (% ของสินเชื่อรวม)
(แกนขวา)
0.7%

0.64%

0.56%

0.55% 0.54%

0.41%

0.40%

0.33%
0.19%

0.26%
12.0%
9.1%
5.9%

3.9%

-4.2%
-7.1%

-10%

NPLsเกิดใหม

(พันลานบาท)

-4.9%

0.17%

6.7%
3.8%

-2.7%

3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10

6.2

54.6%

55.4%

23.9%

3.1%
15.1%

21.5%

26.4%

2552

2553

23.1%

3.9 5.9 5.7 4.4 3.3

-0.8%

การชำระหนี้
การประมูลและยึดทรัพย
การปรับโครงสรางหนี้
การขาย NPL
การตัดหนี้สูญ

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีต่างๆ กัน ซึ่งรวมถึงการ
รับโอนสินทรัพย์ และหุ้นทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ และ
การผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นสถาบันการเงินมีเงิน
ให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีท้ ไี่ ด้ปรับโครงสร้างหนีใ้ นงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ�ำนวน 36,055 ล้านบาท และ 36,055 ล้านบาทตามล�ำดับ
โดยสินเชือ่ บางส่วนเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ และได้รวมอยู่ในสินเชือ่ ด้อย
คุณภาพทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว
ในปี 2553 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 6,331 ล้านบาท
ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ 2,292 ล้านบาท

2.8 5.6 2.1 2.0

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 มี
จ�ำนวน 12,684 ล้านบาท ลดลง 306 ล้านบาท (ร้อยละ 2.4 จากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น) จากจ�ำนวน 12,990 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

ล้านบาท

36,055

40,795

- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ล้านบาท

11,817

13,116

- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ล้านบาท

24,238

27,679

ยอดหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี

ล้านบาท

6,331

15,089

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้

ล้านบาท

2,292

2,372

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้
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สภาพคล่อง
ในครึง่ หลังของปี 2553 ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการขยายฐานเงินฝากผ่านการออกแคมเปญเงินฝากพิเศษ และผ่านเครือข่ายสาขาทีแ่ ข็งแกร่ง
ส่งผลให้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 96.9 ณ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจากร้อยละ 98.4 ณ สิ้นปี 2552
ส�ำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินลดลงเป็นร้อยละ 93.3 จากร้อยละ 96.5 ณ สิ้นปี 2552 จากสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่
มากในขณะนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ในระดับที่เหมาะสมของธนาคารจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 95
31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 52

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (งบการเงินรวม)

96.9%

98.4%

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)

93.3%

96.5%

ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนให้พร้อมในต้นทุนทีย่ อมรับได้ ซึง่ ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดว่า ธนาคารพาณิชย์
ต้องมีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของเงินฝากรวม ทั้งนี้อย่างน้อยร้อยละ 0.8 ต้องเป็นเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.2
เป็นเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ และไม่เกินร้อยละ 2.5 เป็นเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือคือหลักทรัพย์ซึ่งปราศจาก
ภาระผูกพัน ซึ่งธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ส�ำหรับการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในเครือธนาคาร ธนาคารมีนโยบายที่จะดูแลให้สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทในกลุ่มอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยเฉพาะในกิจการที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อและการจัดการกองทุน โดยก�ำหนดเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ ในการบริหาร

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2553 แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารคือเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 74.0 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ส�ำคัญได้แก่
แหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.4 การกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้คิดเป็นร้อยละ 4.2 และการกู้ยืมระหว่างธนาคารคิดเป็นร้อยละ 3.3
ส�ำหรับการใช้ไปของเงินทุนนัน้ ร้อยละ 71.7 เป็นเงินให้สนิ เชือ่ ร้อยละ 10.4 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 10.1 เป็นรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน
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อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ 31 ธันวาคม 2553 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารและบริษัทในเครือ ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออันได้แก่ Moody’s Investors
Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings และ TRIS Ratings มีรายละเอียดดังนี้

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
Moody’s Investors Service
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินต่างประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
แนวโน้ม
Standard & Poor’s
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เงินฝาก (Certificate of Deposit)
Counterparty Credit Rating
แนวโน้ม
Fitch Ratings
สกุลเงินต่างประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Issuer Default Rating)
ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Issuer Default Rating)
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Individual)
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support)
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโน้ม

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
Fitch Ratings
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโน้ม
TRIS Rating
อันดับเครดิตองค์กร
แนวโน้ม
อันดับเครดิตตราสารหนี้ (หุ้นกู้ 109A)
แนวโน้ม

31 ธ.ค. 2553
D+
มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
A3/P-1
มีเสถียรภาพ
C+
BBB+/A-2
BBB+/A-2
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
มีเสถียรภาพ
C
2
AA (tha)
F1+ (tha)
มีเสถียรภาพ

31 ธ.ค. 2553
A+ (tha)
F1 (tha)
มีเสถียรภาพ
A+
มีเสถียรภาพ
AA
มีเสถียรภาพ
รายงานประจำ�ปี 2553
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การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนตาม Pillar III
มิถุนายน 2553

บทน�ำ
นับตั้งแต่ปี 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เริ่มน�ำหลักการบริหารเงิน
กองทุนรูปแบบใหม่ตามเกณฑ์ Basel II มาใช้ ในการบริหารเงินกองทุน
ของธนาคารฯ โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
เกณฑ์ Basel II ประกอบด้วย 3 หลักการที่ต่างกัน โดยแต่ละหลักการมี
บทบาทส�ำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ดังนี้
• หลักการที่ 1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการค�ำนวณเงินกองทุนขั้นต�่ำ
• หลักการที่ 2 เสนอหลักการก�ำกับดูแลโดยทางการและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• หลักการที่ 3 ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของ 2 หลักการแรก
โดยก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งความเพียงพอของเงินกองทุน
และกระบวนการประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
เป็นการมุ่งเน้นการใช้กลไกตลาดในการก�ำกับดูแล
ภายใต้หลักการที่ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้มีการน�ำส่ง
รายงานทุกงวด 6 เดือน คือ 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม โดยรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลช่วงครึ่งปีแรก ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของโครงสร้างและความเพียงพอของ
เงินกองทุน รวมถึงองค์ประกอบของสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนที่สอง เป็นการ
น�ำเสนอข้อมูลการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในภาพรวม และการด�ำรง
เงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ส�ำหรับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนประจ�ำปี จะมีราย
ละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมมากขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกีย่ วกับ
นโยบายและหลักการการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงเครื่อง
มือส�ำหรับวัดและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีธ่ นาคารได้น�ำมาปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของ Basel II
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนจะถูกน�ำมาเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารภายใต้ส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์ http://www.scb.co.th/en/abt/abt_ivr.shtml และใน
เอกสารแนบท้ายของงบการเงินงวดถัดไป
อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ต้องได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผย
มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ภายในธนาคารฯ และเป็นข้อมูลชุดเดียว
กับที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล

Standardized Approach
ธนาคารได้ ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach) ในการวัดความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เพื่อการด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับรองรับความเสี่ยงแต่ละด้าน
Non-Consolidated or Solo basis
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การค�ำนวณและด�ำรง
ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลนี้ จัดท�ำจากฐาน
ข้อมูลระดับธนาคาร (Non-Consolidated basis) เท่านัน้ และหลังจากการ
ประกาศใช้การบริหารความเสีย่ งแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision)
120
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ธนาคารฯ จะน�ำหลักการฯ ดังกล่าวมาใช้ ในการค�ำนวณเงินกองทุน โดยจะจัด
ท�ำรายงานการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร (Consolidated basis) ครัง้ แรก ภายในเดือนเมษายน 2554

เงินกองทุนตามเกณฑ์ทางการ

การบริหารเงินกองทุน
วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารเงินกองทุนธนาคารมีไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
เงินกองทุนของธนาคาร
• จะสามารถรองรับความสูญเสียทีไ่ ม่ได้คาดไว้ (Unexpected losses)
อันเกิดจากการความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีระดับการด�ำรงเงิน
กองทุนทีส่ งู กว่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ตลอดเวลา และ
• มีความเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากด�ำเนินงาน และการ
เติบโตของธนาคารที่เกิดจากกลยุทธ์ท างธุรกิจต่ างๆ รวมทั้ง
สามารถต้านทานต่อความเสียหายในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำได้
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้ร่วมกันพิจารณาและสอบทาน
ความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารฯ และการเปลี่ยนแปลงใน
หลักเกณฑ์ของทางการที่อาจจะเกิดขึ้น
โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน
โครงสร้างเงินกองทุน
เงินกองทุนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบด้วย เงิน
กองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2:
• เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 เป็ น เงิ น กองทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ที่ สุ ด
เนือ่ งจากเป็นเงินทุนทีถ่ าวรและไม่มขี อ้ จ�ำกัด ซึง่ ประกอบด้วย:
- ทุนช�ำระแล้วของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
- ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
- ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 เป็นเงินที่มีลักษณะไม่ถาวร โดยประกอบ
ด้วย:
- หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ (ก�ำหนดให้ตัดจ�ำหน่ายออก 20%
ต่อปี ในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนวันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน)
- เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและส�ำรองส่วนเกิน
(นับเป็นเงินกองทุนได้1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด)
- ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดินและอาคาร (นับเป็นเงิน
กองทุนได้ 50% ถึง 70%) และ
- ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาตราสารทุนเผื่อขาย (นับเป็น
เงินกองทุนได้เพียง 45%)
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามที่กล่าวมาในข้างต้น เงินกองทุนจะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น การรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนจึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของธนาคาร

ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ด�ำรงเงินกองทุนขัน้ ต�่ำที่ 8.5% ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ หมด ซึง่ ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การ ทัง้ นี้ ธนาคารยังต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทั้งหมดไม่ต�่ำกว่า 4.25%
แผนภาพและตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบเงินกองทุน, สินทรัพย์
เสีย่ ง, อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน และเงินกองทุนขั้นต�่ำ
ตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม
2552 โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทัง้ หมดและอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อยู่ที่
16.16% และ 12.03% ซึ่งแม้ว่าจะลดลงจากสิ้นปี 2552 เท่ากับ
0.31% และ 0.23% ตามล�ำดับ แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้มาก

แผนภาพที่ 1: อัตราส่วนความเพียงของเงินกองทุนและอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Standardized Approach)

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
อัตราสวนที่วัดระดับของเงินกองทุนเทียบกับสินทรัพย
เสี่ยงทั้งหมด เพื่อแสดงความสามารถของเงินกองทุนใน
การรองรับความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

8.5%
4.25%

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

16.2%

16.5%

15.5%

4.1%

4.2%

4.2%

12.0%

12.3%

11.3%

มิ.ย. 53

ธ.ค. 52

มิ.ย. 52

ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย: ล้านบาท
เงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว-หุ้นสามัญ
ทุนช�ำระแล้ว-หุ้นบุริมสิทธิ์
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว
รวม เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งหมด

30 มิ.ย. 53

31 ธ.ค. 52

33,924
68
11,124
6,034
63,780
114,931

33,920
72
11,124
5,063
64,073
114,252

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและส�ำรองส่วนเกิน
หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ
รวม เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
รวม เงินกองทุนทั้งสิ้น

6,518
974
11,939
20,000
39,431
154,362

6,559
917
11,642
20,000
39,118
153,370

สินทรัพย์เสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รวม สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

832,837
27,997
94,309
955,144

814,124
27,621
89,661
931,406

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำ (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต�่ำ(%)

16.16%*
12.03%
8.50%
4.25%

16.47%
12.27%
8.50%
4.25%

*หมายเหตุ: ก�ำไรทีไ่ ด้รบั จัดสรรภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดในครึง่ ปีแรกของปี 2553 ไม่ได้ถกู น�ำมารวมค�ำนวณเป็นองค์ประกอบของเงินกองทุน (หากรวมเอาก�ำไรจัดสรรนีเ้ ข้าในเงิน
กองทุน อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทัง้ หมดและของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จะเพิม่ ขึน้ เป็น 17.06% และ 12.93% ตามล�ำดับ) ฐานะเงินกองทุนธนาคารคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนือ่ ง
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ฐานะเงินกองทุนธนาคารคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
• อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งหมดและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในครึ่งปีแรกยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งได้เหนือกว่าเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต�่ำอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพขององค์ประกอบเงินกองทุน
• 12.03% จาก 16.16% ของอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ชี้ให้เห็นถึงความความสามารถและคุณภาพของเงิน
กองทุนธนาคาร ในการรองรับผลกระทบและความเสียหายในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ
• การที่ธนาคารไม่มีรายการหักจากเงินกองทุน สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีรายการทางบัญชีที่อาจลดทอนความสามารถในการรองรับความเสีย
หายของเงินกองทุนของธนาคาร
ผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
• เนื่องมาจากแนวโน้มที่ดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ส่งผลให้เงินกองทุนชั้นที่ 2 ขยับเพิ่ม
สูงขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของก�ำไรที่ยังไม่ได้รบั รู้จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ซึง่ เข้ามาทดแทนเงินกองทุนในส่วน
ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งออกขายในปี 2543 และครบก�ำหนดไถ่ถอนไป
ตารางที่ 2: เงินกองทุนขั้นต�่ำตามประเภทความเสี่ยง
หน่วย: ล้านบาท
ความเสี่ยงด้านเครดิต- Standardized Approach
ลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้รัฐบาล, ธนาคารกลาง, ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs)1
and PSEs2 ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงินและ PSEs2 ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เอกชน3 และ PSEs2 ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
First-to-Default Credit Derivatives and Securitisation
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด – Standardized Approach
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – Standardized Approach
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
1

Multilateral development banks (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
Non-central government public sector entities (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
3
รวมลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายและผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของลูกหนี้รายย่อย
2
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30 มิ.ย. 53

31 ธ.ค. 52

38
1,585
43,778
9,114
8,028
6,330
1,919
70,791

76
1,839
43,262
7,995
7,460
6,308
2,261
69,201

1,818
561
2,380

1,656
692
2,348

8,016

7,621

ระดับของเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรง
• โดยภาพรวม เงินกองทุนขั้นต�่ำในงวดปัจจุบันเพิ่มขึ้น 2.55% อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจในครึ่งปี
แรกของปี 2553 โดยสัดส่วนของเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภทยังคงอยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน
ขยายระดับเงินกองทุนรองรับการเติบโตของสินทรัพย์
• การด�ำรงเงินกองทุนไว้ ในระดับสูงเป็นไปเพื่อรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารฯ ที่มีการขยายพอร์ตสินเชื่อภายใต้หลักการของผล
ตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งธนาคารถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงด้านตลาด
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจเกิดความเสีย
หายจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะทัง้ ทีอ่ ยู่ในงบดุลและนอกงบดุล
ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน Credit spreads และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารมีการจัดแบ่งฐานะความเสี่ยงด้านตลาด ออกเป็น 2 ประเภท
คือ: ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า (trading book) และ ฐานะในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร (banking book).
• ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ประกอบด้วยฐานะที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้
เสนอราคาซือ้ ขายในตลาด ฐานะทีถ่ อื ไว้ ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพือ่
ขายต่อ และ/หรือเพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หรือเพื่อหาก�ำไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด
• ฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบด้วยส่วนของสินทรัพย์ หนี้
สิน รายการนอกงบดุลและเครื่องมือทางการเงินต่างๆของธนาคาร
ที่มีเจตนาในการถือครองระยะยาว หรือจนกระทั่งครบก�ำหนดอายุ

การไถ่ถอน เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือเพื่อ
การรักษาสภาพคล่องของธนาคาร
ธนาคารได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด (Market
Risk Policy Guide: MPG) และนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อ
การค้า (Trading Book Policy: TBP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยกรอบการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้ถูกก�ำหนด
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวทาง
ปฏิบัติในระดับสากล
การด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach) ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการค�ำนวณเงินกองทุนส�ำหรับความเสีย่ งด้าน
ตลาดและเงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีจ่ ะต้องด�ำรงส�ำหรับฐานะในบัญชีเพือ่ การค้า
ตารางทีแ่ สดงด้านล่าง แสดงเงินกองทุนส�ำหรับความเสีย่ งด้านตลาด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

ตารางที่ 3: เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด (Standardized Approach)
ล้านบาท
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขั้นต�่ำทั้งหมดที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด

30 มิ.ย. 53
1,818
561
2,380

31 ธ.ค. 52
1,656
692
2,348

ความเสี่ยงด้านตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
• เงินกองทุนขัน้ ต�่ำส�ำหรับรองรับความเสีย่ งด้านตลาดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในระหว่างเดือนธันวาคม 2552 และเดือนมิถนุ ายน 2553 เนือ่ งจาก
การเพิ่มขึ้นของฐานะที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในบัญชีเพื่อค้า ขณะที่ฐานะที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลง
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เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
- เงินให้สินเชื่อ
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินลงทุนสุทธิ
- ทรัพย์สินรอการขาย
หนี้สินรวม
- เงินฝาก
- เงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)
ส�ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2553

2552

2551

หน่วย: ล้านบาท
2550
2549

1,476,764 1,294,047 1,275,133 1,165,568 1,031,596
1,058,574
940,238
916,920
868,175
747,637
(41,595)
(42,894)
(41,711)
(46,796)
(52,399)
153,746
165,419
155,197
128,640
96,957
12,684
12,990
11,987
16,943
18,751
1,321,659 1,153,125 1,147,237 1,053,750
931,036
1,092,138
955,976
911,482
850,229
792,081
62,609
57,183
82,411
88,660
44,962
155,105
140,921
127,896
111,818
100,560

2553

2552

2551

2550

2549

53,679
9,173
44,505
32,655
77,160
38,607
38,553
4,661
9,686
24,206

54,631
12,626
42,005
27,082
69,086
35,554
33,532
5,605
7,169
20,758

63,331
19,002
44,330
25,141
69,470
34,337
35,133
4,954
8,766
21,414

60,446
21,268
39,177
22,367
61,544
32,594
28,950
4,036
7,558
17,356

52,703
20,134
32,569
19,615
52,184
27,480
24,704
7,001
4,417
13,286

อัตราส่วนส�ำคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์
สถานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
การด�ำรงเงินกองทุน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
คุณภาพสินทรัพย์
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (งบการเงินรวม)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (งบการเงินรวม)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
ดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม
ข้อมูลหลักทรัพย์*
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น - EPS (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - BVPS (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น** (บาท)
มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

2553

2552

2551

หน่วย: ร้อยละ
2550
2549

1.7
16.4
3.6
42.3

1.6
15.5
3.4
39.2

1.8
18.0
3.9
36.2

1.6
16.5
3.8
36.3

1.4
13.5
3.6
37.6

50.0
2.8

51.5
2.8

49.4
2.8

53.0
3.0

52.7
3.0

10.4
96.9

10.8
98.4

10.0
100.6

9.5
102.1

9.6
94.4

15.5
11.6
3.9

16.5
12.3
4.2

15.2
11.0
4.2

13.1
10.6
2.5

14.4
11.4
3.0

3.0
3.3
110.6

4.1
4.4
98.4

4.7
5.1
86.8

5.7
6.1
88.9

7.5
7.9
90.7

107.5
3.9
0.2

95.4
4.6
0.2

83.3
4.5
0.2

86.3
5.4
0.3

88.3
7.0
0.3

2553
7.12
45.40
3.00
351.8
3,399

2552
6.11
41.23
2.50
294.9
3,399

2551
6.30
37.42
2.00
164.0
3,399

2550
5.11
32.63
2.00
291.0
3,399

2549
3.91
29.28
2.00
197.9
3,399

หมายเหตุ:
* ข้อมูลหลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
** เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2553 เป็นไปตามข้อเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2554 (เงินปันผลระหว่างกาล 1 บาทต่อหุ้น)

รายงานประจำ�ปี 2553

125

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะ
ธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการ ทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยว
กับรายการ ทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตาม
ล�ำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดง
เปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน ก่อนวัน
ที่มีผลบังคับใช้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้ ในการปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับปี 2552 ใหม่ และ
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวของธนาคารและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

(สุพจน์ สิงห์เสน่ห์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2826
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2554
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งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบดุล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

เงินสด
4.1
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ต่างประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
4.2
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ
4.3
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
4.3.5, 4.4
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4.5
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
4.7
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
4.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
4.9
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
เงินค้างรับจากการบังคับคดีขายทอดตลาดสินทรัพย์
ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
4.10
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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33,273,009,695

32,868,013,035

33,171,784,271

32,788,024,836

129,110,078,030

79,014,389,764

128,387,755,320

78,538,871,753

11,253,508,584

2,875,212,207

11,149,798,321

2,786,791,210

6,420,699,556

16,817,293,868

4,730,686,601

13,828,449,477

2,234,147,893

1,388,538,903

2,123,503,369

1,106,965,884

149,018,434,063

100,095,434,742

146,391,743,611

96,261,078,324

68,455,438,424

57,052,133,364

67,393,616,289

56,474,411,740

80,040,004,481

103,643,120,478

78,031,194,841

101,646,302,311

5,250,816,561

4,723,330,298

17,990,808,832

18,339,033,009

153,746,259,466

165,418,584,140

163,415,619,962

176,459,747,060

940,238,034,536 1,042,945,155,928

908,872,254,021

1,058,573,926,661
1,824,400,090
1,060,398,326,751

1,640,284,052

1,797,442,009

1,609,785,937

941,878,318,588 1,044,742,597,937

910,482,039,958

(41,000,178,707) (42,141,546,188) (38,867,757,165) (39,427,471,489)
(594,759,224)
1,018,803,388,820

(752,492,345)

(594,759,224)

(752,492,345)

898,984,280,055 1,005,280,081,548

870,302,076,124

12,683,713,046

12,989,964,773

12,551,756,020

12,709,933,616

162,944,914

231,540,971

162,944,913

231,540,971

28,534,779,477

27,752,369,410

27,324,796,113

26,418,013,967

6,809,073,716

1,810,048,171

6,701,302,128

1,790,244,884

29,578,247,038

19,909,137,973

29,578,241,038

19,909,134,973

1,840,668,116

1,421,935,358

1,840,668,116

1,421,935,358

31,589,204,841

23,137,126,396

31,589,204,841

23,137,126,396

10,724,062,485

9,428,080,286

7,941,125,170

6,654,519,596

1,476,763,785,677 1,294,046,515,310 1,465,949,267,731 1,268,083,376,105

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2552
(ปรับปรุงใหม่)

2553

2552
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รวมเงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ต่างประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

4.11
1,047,448,384,296
44,689,402,328
1,092,137,786,624

929,810,709,895 1,047,968,625,852
26,165,437,777

930,382,073,723

42,555,470,231

22,359,566,535

955,976,147,672 1,090,524,096,083

952,741,640,258

4.12
41,588,895,687

45,168,743,705

43,324,712,132

46,369,632,694

3,821,451,944

2,405,424,673

3,881,405,561

2,463,261,891

1,502,143,722

19,813,730

1,578,682,633

123,656,282

1,126,780,904

944,277,000

1,126,780,904

961,705,351

48,039,272,257

48,538,259,108

49,911,581,230

49,918,256,218

6,883,221,937

5,675,197,573

6,866,150,654

5,672,468,122

39,931,119,952

35,752,599,548

40,111,119,952

21,552,599,548

22,678,248,477

21,430,314,436

22,678,248,477

21,430,314,436

62,609,368,429

57,182,913,984

62,789,368,429

42,982,913,984

162,944,913

231,540,971

162,944,913

231,540,971

2,003,091,628

1,823,930,637

2,002,871,509

1,823,278,802

13,202,177,122

12,333,124,262

13,083,204,183

12,176,566,563

33,431,691,272

23,799,515,896

33,431,691,272

23,799,515,896

29,135,231,526

23,135,205,756

29,135,231,525

23,135,205,756

5,033,060,032

4,282,976,035

4,359,861,098

3,792,212,541

29,020,868,797

20,146,227,514

24,306,507,271

15,694,237,775

4.13

4.14

4.15
4.16

1,321,658,714,537 1,153,125,039,408 1,316,573,508,167 1,131,967,836,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2552
(ปรับปรุงใหม่)

2553

2552
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 3,586,155,790 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 4,491,622,837 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,413,844,210 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 2,508,377,163 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 6,571,927 หุ้น
4.17
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 7,164,384 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,392,620,271 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,392,027,814 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
ส่วนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั ร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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35,861,557,900

35,861,557,900
44,916,228,370

34,138,442,100

44,916,228,370
34,138,442,100

25,083,771,630

25,083,771,630

65,719,270

-

65,719,270

-

-

71,643,840

-

71,643,840

- 33,926,202,710

-

33,926,202,710

- 33,920,278,140
- 33,920,278,140
25,699,200
28,015,974
25,699,200
28,015,974
11,098,491,426 11,096,174,652 11,098,491,426 11,096,174,652
6,096,802,705 6,096,802,705 5,770,828,192 5,770,828,192
4,941,356,804 5,106,811,204 4,877,501,665 5,039,604,825
5,068,928,402 3,034,834,124 4,695,995,096 2,716,984,542
(413,129,084) (245,651,725)
60,454,357
60,454,357
-

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2552
(ปรับปรุงใหม่)

2553

2552
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคาร
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

4.18

7,000,000,000 6,034,293,864 7,000,000,000 6,034,293,864
86,445,116,470 74,936,162,922 81,915,322,005 71,437,715,190
154,315,642,260 140,139,820,057 149,375,759,564 136,115,539,219
789,428,880

781,655,845

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

155,105,071,140 140,921,475,902 149,375,759,564 136,115,539,219

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,476,763,785,677 1,294,046,515,310 1,465,949,267,731 1,268,083,376,105

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น

4.20

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน

3,443,371,699

2,390,859,209

3,350,000,251

3,590,859,209

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด

5,777,772,289

5,264,275,048

5,777,772,289

5,264,275,048

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

13,877,546,886 11,742,837,201 13,754,677,135 11,518,828,947
3,018,718,495,710 2,128,042,387,069 3,018,584,688,015 2,128,566,786,008

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
5.1
เงินให้สินเชื่อ
43,511,136,079 43,567,485,828 43,542,664,512
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1,518,216,305 2,069,400,325 1,506,817,497
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
4,071,091,144 4,256,534,496 2,247,236,414
เงินลงทุน
4,578,079,063 4,737,447,456 6,550,292,089
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
53,678,522,591 54,630,868,105 53,847,010,512
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
6,690,898,111 9,457,098,589 6,686,739,757
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
724,235,640
584,408,009
749,926,211
เงินกู้ยืมระยะสั้น
737,069,569 1,530,827,077
542,519,462
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,021,218,937 1,053,887,840 1,021,203,629
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
9,173,422,257 12,626,221,515 9,000,389,059
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
44,505,100,334 42,004,646,590 44,846,621,453
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
4.4, 5.2 4,512,823,097 5,459,897,378 4,651,416,000
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
4.3.8, 5.3
148,584,000
144,779,202
148,584,000
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
39,843,693,237 36,399,970,010 40,046,621,453
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากเงินลงทุน
5.4
1,829,661,370
946,908,261 1,778,158,622
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
1,028,484,290
697,006,619
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค�้ำประกัน
936,336,850 1,003,126,845
936,336,850
อื่น ๆ
21,649,161,938 17,909,909,123 20,587,520,451
ก�ำไรจากการปริวรรต
3,760,931,809 3,461,964,302 3,755,314,091
รายได้จากการรับประกันภัย
2,273,611,324 2,012,220,127
รายได้อื่น
1,177,125,174 1,050,413,618
639,408,586
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
32,655,312,755 27,081,548,895 27,696,738,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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44,142,509,767
2,043,942,155
1,027,312,945
5,427,985,110
52,641,749,977
9,431,931,028
510,201,344
1,201,104,852
1,053,862,962
12,197,100,186
40,444,649,791
5,555,220,798
144,779,202
34,744,649,791
1,358,803,573
1,003,152,986
16,867,968,162
3,456,595,110
387,025,880
23,073,545,711

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

5.5

ส่วนของก�ำไรที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นธนาคาร
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน
ปรับลด

13,685,132,640
8,225,657,834
2,056,017,950
4,029,559,505
88,467,143
3,776,540,254
1,128,458,338
5,617,621,533
38,607,455,197
33,891,550,795
9,563,170,233
24,328,380,562

12,209,512,559
8,067,223,492
2,064,977,406
3,500,529,476
60,881,471
3,738,801,913
1,022,629,440
4,889,650,435
35,554,206,192
27,927,312,713
7,075,855,690
20,851,457,023

12,443,352,718
7,682,564,876
2,044,041,592
4,421,189,862
78,048,769
3,776,540,254
5,197,264,741
35,643,002,812
32,100,357,241
8,921,974,757
23,178,382,484

11,250,374,442
7,302,799,920
2,050,766,884
3,427,355,300
55,202,611
3,738,801,913
4,043,180,703
31,868,481,773
25,949,713,729
6,513,999,603
19,435,714,126

24,205,968,636 20,758,122,041 23,178,382,484 19,435,714,126
122,411,926
93,334,982
24,328,380,562 20,851,457,023 23,178,382,484 19,435,714,126
5.6
7.12

6.21

6.82

5.78

7.12

6.11

6.82

5.72

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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-

-

-

-

4.18

4.19

4.17 (9,091,432,080) 9,091,432,080 (3,555,160,156) 3,555,160,156

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี

จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ

เงินปันผลจ่าย

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

71,643,840 33,920,278,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

-

ก�ำไรสุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,015,974 11,096,174,652

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

-

-

-

7,541,014,496

-

7,541,014,496

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

3,583,176,130

-

3,583,176,130

-

9,163,075,920 24,828,846,060

-

9,163,075,920 24,828,846,060

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2552-หลังการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

รายการปรับปรุง:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2552-ตามที่รายงานไว้เดิม

(ปรับปรุงใหม่)

ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาอาคาร

-

-

-

-

-

-

(106,035,204)

-

(29,904,286)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,096,802,705 5,106,811,204 3,034,834,124 (245,651,725)

-

-

-

-

(5,219,361) (171,841,898) (106,035,204) (29,904,286)

-

(5,219,361) (171,841,898) (106,035,204) (29,904,286)

-

-

(5,219,361) (171,841,898)

6,102,022,066 5,278,653,102 3,140,869,328 (215,747,439)

-

6,102,022,066 5,278,653,102 3,140,869,328 (215,747,439)

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาทีด่ นิ

งบการเงินรวม
ส่วนเกินทุน
ผลต่างจาก
จากการ
การแปลงค่า
เปลีย่ นแปลง
งบการเงิน
มูลค่าเงินลงทุน ต่างประเทศ
(บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะ
ธนาคาร

ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

-

(876,119,394)

(876,119,394)

(6,182,615)

(882,302,009)

20,758,122,041

164,686,714

-

-

164,686,714

20,758,122,041

(148,314,035)

(29,904,286)

(106,035,204)

(12,374,545)

-

-

-

971,610,037

-

-

(6,798,386,601)

(971,610,037)

-

-

(6,798,386,601)

-

- 20,922,808,755 20,609,808,006

-

-

-

-

-

20,851,457,023

(142,836,121)

(29,896,017)

(91,603,508)

(21,336,596)

(213,778)

-

(1,904,630)

-

(213,778)

-

(6,800,291,231)

-

98,812,896 20,708,620,902

93,334,982

5,477,914

8,269

14,431,696

(8,962,051)

60,454,357 6,034,293,864 74,936,162,922 140,139,820,057 781,655,845 140,921,475,902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,454,357 5,062,683,827 61,783,350,805 126,328,398,652 684,961,357 127,013,360,009

-

60,454,357 5,062,683,827 62,659,470,199 127,204,518,046 691,143,972 127,895,662,018

ส่วนเกินทุนจาก
เงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยของ
บริษทั ร่วม
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-

4.19

4.17

เงินปันผลจ่าย

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

5,924,570

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

65,719,270 33,926,202,710

(5,924,570)

-

-

4.18

จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ

-

ก�ำไรสุทธิ

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี

-

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

-

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ต่างประเทศลดลง

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

71,643,840 33,920,278,140

-

71,643,840 33,920,278,140

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2553-หลังการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

รายการปรับปรุง:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2553-ตามที่รายงานไว้เดิม

ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

-

2,316,774

-

-

-

-

-

-

-

-

25,699,200 11,098,491,426

(2,316,774)

-

-

-

-

-

-

-

-

28,015,974 11,096,174,652

-

28,015,974 11,096,174,652

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาอาคาร

ส่วนเกินทุน
ผลต่างจาก
จากการ
การแปลงค่า
เปลีย่ นแปลง
งบการเงิน
มูลค่าเงินลงทุน ต่างประเทศ
(บาท)

-

-

-

-

- (167,477,359)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(165,454,400) 2,034,094,278 (167,477,359)

-

(165,454,400) 2,034,094,278 (167,477,359)

-

- 2,034,094,278

(165,454,400)

6,096,802,705 4,941,356,804 5,068,928,402 (413,129,084)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,096,802,705 5,106,811,204 3,034,834,124 (245,651,725)

-

6,096,802,705 5,106,811,204 3,034,834,124 (245,651,725)

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาทีด่ นิ

งบการเงินรวม
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะ
ธนาคาร

ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

-

(877,716,318)

(877,716,318)

(5,462,451)

(883,178,769)

24,205,968,636

165,863,741

-

-

165,863,741

7,230,298

-

7,754,890

(524,592)

24,205,968,636 122,411,926

1,867,026,260

(167,477,359)

2,034,094,278

409,341

24,328,380,562

1,874,256,558

(167,477,359)

2,041,849,168

(115,251)

(965,706,136)

-

-

-

-

-

-

-

- (11,897,172,693) (11,897,172,693) (121,869,189) (12,019,041,882)

965,706,136

- 24,371,832,377 26,072,994,896 129,642,224 26,202,637,120

-

-

-

-

-

60,454,357 7,000,000,000 86,445,116,470 154,315,642,260 789,428,880 155,105,071,140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,454,357 6,034,293,864 74,936,162,922 140,139,820,057 781,655,845 140,921,475,902

-

60,454,357 6,034,293,864 75,813,879,240 141,017,536,375 787,118,296 141,804,654,671

ส่วนเกินทุนจาก
เงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยของ
บริษทั ร่วม
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การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

71,643,840

(9,091,432,080)

-

4.18

ก�ำไรสุทธิ

จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี

-

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง

-

9,163,075,920

-

9,163,075,920

33,920,278,140

9,091,432,080

-

-

-

-

-

-

-

24,828,846,060

-

24,828,846,060

ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552-หลังการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

รายการปรับปรุง:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552-ตามที่รายงานไว้เดิม

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

28,015,974

(3,555,160,156)

-

-

-

-

-

-

-

3,583,176,130

-

3,583,176,130

11,096,174,652

3,555,160,156

-

-

-

-

-

-

-

7,541,014,496

-

7,541,014,496

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)

5,770,828,192

-

-

-

-

-

-

-

-

5,770,828,192

-

5,770,828,192

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาทีด่ นิ

5,039,604,825

-

-

-

(160,311,786)

-

(160,311,786)

-

(160,311,786)

5,199,916,611

-

5,199,916,611

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาอาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2,716,984,542

-

-

-

(238,181,800)

-

(238,181,800)

(238,181,800)

-

2,955,166,342

-

2,955,166,342

ส่วนเกินทุน
จากการ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

-

6,034,293,864

-

-

971,610,037

-

-

-

-

-

5,062,683,827

71,437,715,190

-

(6,798,386,601)

(971,610,037)

19,596,025,912

19,435,714,126

160,311,786

-

160,311,786

59,611,685,916

(844,186,250)

60,455,872,166

ยังไม่ได้จดั สรร

ก�ำไรสะสม

5,062,683,827

จัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

136,115,539,219

-

(6,798,386,601)

-

19,197,532,326

19,435,714,126

(238,181,800)

(238,181,800)

-

123,716,393,494

(844,186,250)

124,560,579,744

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
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การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

65,719,270

(5,924,570)

-

4.18

ก�ำไรสุทธิ

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ

-

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

-

71,643,840

-

71,643,840

33,926,202,710

5,924,570

-

-

-

-

-

-

-

33,920,278,140

-

33,920,278,140

ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553-หลังการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

รายการปรับปรุง:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553-ตามที่รายงานไว้เดิม

หมายเหตุ

25,699,200

(2,316,774)

-

-

-

-

-

-

-

28,015,974

-

28,015,974

11,098,491,426

2,316,774

-

-

-

-

-

-

-

11,096,174,652

-

11,096,174,652

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
(บาท)

5,770,828,192

-

-

-

-

-

-

-

-

5,770,828,192

-

5,770,828,192

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาทีด่ นิ

4,877,501,665

-

-

-

(162,103,160)

-

(162,103,160)

-

(162,103,160)

5,039,604,825

-

5,039,604,825

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาอาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

4,695,995,096

-

-

-

1,979,010,554

-

1,979,010,554

1,979,010,554

-

2,716,984,542

-

2,716,984,542

ส่วนเกินทุน
จากการ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

-

7,000,000,000

-

-

965,706,136

-

-

-

-

-

6,034,293,864

81,915,322,005

-

(11,897,172,693)

(965,706,136)

23,340,485,644

23,178,382,484

162,103,160

-

162,103,160

71,437,715,190

(840,672,868)

72,278,388,058

ยังไม่ได้จดั สรร

ก�ำไรสะสม

6,034,293,864

จัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

149,375,759,564

-

(11,897,172,693)

-

25,157,393,038

23,178,382,484

1,979,010,554

1,979,010,554

-

136,115,539,219

(840,672,868)

136,956,212,087

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
รอการขาย
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ก�ำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) มูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไรจากการปริวรรต
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
ส�ำรองเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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33,891,550,795 27,927,312,713 32,100,357,241 25,949,713,729
2,532,509,643
4,512,823,097
148,584,000
13,498,140

2,742,351,986
5,459,897,378
144,779,202
2,948

2,390,765,399
4,651,416,000
148,584,000
13,498,140

2,563,244,645
5,555,220,798
144,779,202
2,948

(490,900)

7,435,468

(490,900)

7,435,468

111,383,150
(1,953,695,069)
(2,526,702)
694,507,727
15,323,050
(504,062,227)
(3,760,931,809)
15,177,251
2,684,489,686
(1,028,484,290)
37,369,655,542
(44,505,100,334)
53,684,576,677
(9,077,712,325)
(7,887,877,738)

(294,450,072)
(760,143,428)
(1,152,004,279)
(16,844,907)
70,177,124
(3,461,964,302)
107,685,239
178,655,396
(26,295,973)
(697,006,619)
30,229,587,874
(42,004,646,590)
55,674,173,219
(14,310,768,470)
(7,846,759,263)

147,574,704
(1,938,748,052)
(2,526,702)
694,507,727
26,621,836
(474,553,924)
(3,755,314,091)
15,541,428
2,743,373,988
36,760,606,794
(44,846,621,453)
53,847,134,349
(8,857,510,248)
(7,178,293,191)

(561,734,255)
(939,972,432)
(1,152,004,279)
7,240,616
(164,349,464)
(3,456,595,110)
142,903,114
126,625,939
28,222,510,919
(40,444,649,791)
54,193,536,204
(13,875,134,957)
(7,500,156,526)

29,583,541,822 21,741,586,770 29,725,316,251 20,596,105,849
(48,936,219,496)
728,494,834
(128,110,262,412)
4,756,251,048
(21,331,477,359)

(12,502,750,624) (50,125,662,221) (12,737,979,992)
13,995,917,196
345,061,432 14,258,724,250
(31,090,614,995) (142,657,894,620) (23,416,755,990)
3,393,742,462 3,832,351,294 3,228,948,443
(2,556,331,343) (21,245,445,169) 30,260,636,698

งบการเงินรวม
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/
หรือบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

136,161,638,951
(498,986,852)
1,208,024,364
4,178,520,404
21,644,931,079
(615,543,617)

44,493,864,746
19,659,933,114
1,989,189,304
(17,524,858,307)
(229,294,053)
41,370,384,270

137,782,455,825
(6,674,989)
1,193,682,532
18,558,520,404
21,038,259,173
(1,560,030,088)

39,207,602,096
24,097,450,471
1,938,722,781
(31,942,858,307)
(33,817,483,004)
31,673,113,295

(48,913,506,004)
51,936,060,353
(3,988,295,636)
14,309,751,995
(23,459,770)
1,222,507,000
-

(68,331,761,948)
36,922,018,204
(9,329,505,569)
17,225,341,121
(40,048,410)
425,825,955
-

(46,081,727,055)
49,483,079,434
(1,313,651,632)
12,098,751,995
(2,299,987)
1,212,007,000
-

(61,667,307,278)
30,204,454,428
(8,239,875,717)
16,629,133,131
(37,235,420)
425,430,955
(1,197,826)

244,408,964
114,237,216
40,000,000 5,228,716,892
(2,925,046,244) (1,695,638,702) (2,862,012,146) (1,641,103,769)
96,704,820
799,506,965
18,880,566
730,413,009
11,959,125,478 (23,910,025,168) 12,593,028,175 (18,368,571,595)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศลดลง

1,247,934,041 (7,702,990,938) 1,247,934,041 (3,502,990,938)
(11,897,172,693) (6,798,386,601) (11,897,172,693) (6,798,386,601)
(121,869,189)
(1,904,630)
(10,771,107,841) (14,503,282,169) (10,649,238,652) (10,301,377,539)
(167,477,360)
(29,904,285)
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

404,996,660 2,927,172,648
383,759,435 3,003,164,161
32,868,013,035 29,940,840,387 32,788,024,836 29,784,860,675
33,273,009,695 32,868,013,035 33,171,784,271 32,788,024,836

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (ปรับปรุงใหม่)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519
ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้น�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ ในประเทศไทย และจัดท�ำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจัดท�ำ
ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และได้แสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.
11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยใหม่ ดังนี้
ฉบับเดิม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

ฉบับใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่อง
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
การรับรู้รายได้ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน
การเงินที่คล้ายคลึงกัน
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ปี 2553 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญกับ
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและ
ไม่ได้มกี ารน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีไ่ ด้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านีไ้ ด้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6.10
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของส�ำนักงานใหญ่ สาขาทั้งในและต่างประเทศและบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50
โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันออกแล้ว บริษัทย่อยเหล่านั้นมีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร จ�ำกัด*
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
Cambodian Commercial Bank Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
Astrakhan Investment Limited**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด*
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ จ�ำกัด*
บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จ�ำกัด

ธนาคารถือหุ้นร้อยละ
2553
2552
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
59.1
59.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
99.1
99.1
99.1
99.1
100.0
100.0
100.0
100.0

* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
** ปิดกิจการและช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2553

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้น Cambodian Commercial Bank Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและ
ประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา และ Astrakhan Investment Limited ซึ่ง จดทะเบียนและประกอบกิจการในฮ่องกง
งบการเงินรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไม่รวมบริษัทที่อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี และไม่ได้รวมงบการ
เงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว เนื่องจากธนาคารและบริษัท
ย่อยมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว บริษัทดังกล่าวซึ่งถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปได้แก่
ร้อยละของทุนที่ช�ำระแล้ว
2553
2552
บริษัทที่ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
1. บริษัท มนสิกา จ�ำกัด*
2. บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

97.6

100.0
97.6

* ขายไปในปี 2553

บริษทั ดังกล่าวมีสนิ ทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายได้ ค่าใช้จา่ ย ผลก�ำไร เป็นจ�ำนวนเล็กน้อยซึง่ ไม่เป็นนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวม
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2.3 ประมาณการและสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้
จ�ำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.7

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

3.2 เงินลงทุน
ธนาคารได้จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุน
ทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบดุลเป็นเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว และ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยเงินลงทุนชัว่ คราวเป็นเงินลงทุนทีต่ งั้ ใจถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ส่วนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุน
ที่ธนาคารตั้งใจถือไว้เกิน 1 ปี
หลักทรัพย์เพือ่ ค้าเป็นหลักทรัพย์ทซี่ อื้ มาโดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือไว้เป็นระยะเวลาสัน้ เพือ่ หาก�ำไรจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในงบก�ำไร
ขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยรับของหลักทรัพย์เพื่อค้าบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่จัดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป รายได้ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เผื่อขายบันทึก
ตามเกณฑ์คงค้าง
ตราสารหนีท้ ธี่ นาคารมีความตัง้ ใจและมีความสามารถทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ทจี่ ะถือจนครบก�ำหนด ซึง่ แสดง
ตามราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกินหรือส่วนลดจากตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดจะโอนปรับเพิม่ หรือ
ลดรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของตราสารหนี้ที่ค้างช�ำระ รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนดบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตัว๋ สัญญาใช้เงินและสิทธิทจี่ ะได้รบั ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีโ่ อนเปลีย่ นมือไม่ได้ทไี่ ด้รบั จากการท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคาร
และบริษัทย่อยให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารทุนทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดและทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ทวั่ ไปซึง่ แสดง
ตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 27/2550 เรื่อง การผ่อนผันการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 27 และฉบับที่ 28
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีไ่ ด้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถอื หุน้ เกินอัตรา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดแสดงไว้ ในเงินลงทุนทัว่ ไปและหลักทรัพย์เผือ่ ขาย โดยมิได้บนั ทึกเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและมิได้จดั ท�ำงบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ค�ำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ภาครัฐใช้ราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ย
ครั้งล่าสุดจะใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีทั้งราคาเสนอซือ้ ถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดและราคาซื้อขายครั้งล่าสุดจะค�ำนวณ โดยใช้เส้น
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐบวกค่าความเสี่ยง (Risk Premium)
ส�ำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนและตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนจะใช้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ส�ำหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส�ำหรับตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศนัน้ ๆ เมือ่ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีม่ ใิ ช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศใช้ราคาประเมิน
ของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เชื่อถือได้
ในกรณีที่หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในงบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนที่ขายในระหว่างปี ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.3 เงินให้สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบีย้ ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีในรายทีไ่ ด้มหี นังสือบอกกล่าวแจ้งไปและเงินให้สนิ เชือ่ ประเภทอืน่
แสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของ
รายได้ทางการเงินทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ซึง่ แสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เริม่ แรกจากการให้เช่าซือ้ รอตัดบัญชี

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการส่วนสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขั้นต�่ำได้ตั้งตามเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ดังกล่าวก�ำหนดให้ธนาคารจัดชั้นเงินให้สินเชื่อทั้งหมดโดยแบ่งออก
เป็น 6 ประเภท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อแต่ละชั้นขึ้นในอัตราที่ก�ำหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับราคาสูงสุดของหลักประกันทีจ่ ะน�ำมาใช้ ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เกณฑ์ดงั กล่าวยังก�ำหนดให้ตงั้ ค่าเผือ่
หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมส�ำหรับลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีย่ งั ไม่มกี ารฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือปรับโครงสร้างหนี้ ทัง้ นี้ เกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ประกอบด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้นลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้กันส�ำรองเพิ่มเติม
นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินต้องมีการสอบทานคุณ ภาพของเงินให้สินเชื่อ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินจะต้องรายงานผลของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นประจ�ำ
ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาส�ำหรับลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภท คือ เงินให้สินเชื่อรายใหญ่ (Corporate loans) ธนาคารได้พิจารณาจากความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้
ของลูกหนี้แต่ละรายจากประวัติการช�ำระหนี้ที่ผ่านมา และพิจารณามูลค่าของหลักประกันในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่าย
ช�ำระหนีจ้ ะเกิดจากการขายหลักประกัน ส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ ลูกหนีข้ นาดกลาง ขนาดย่อมและเงินให้สนิ เชือ่ รายย่อย ธนาคารได้ ใช้ขอ้ มูล
ทางสถิติของสินเชื่อในการวิเคราะห์ทางสถิติของการเลื่อนชั้นของเงินให้สินเชื่อ (Migration Analysis) เพื่อประมาณการการเสื่อมค่า
ของลูกหนี้และค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับหนี้จัดชั้นสงสัย
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ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะมีการจัดชั้นหนี้ดังกล่าวใหม่ โดยส�ำหรับลูกหนี้ที่เคยจัดชั้นสงสัยและชั้นสงสัยจะสูญจะปรับเป็น
ชั้นหนี้ต�่ำกว่ามาตรฐาน และส�ำหรับชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานหรือที่กล่าวถึงเป็นพิเศษจะคงจัดชั้นเดิม จนกว่าจะได้รับช�ำระครบ 3 งวด หรือ
3 เดือนแล้วแต่อย่างใดจะนานกว่า จึงจะมีการปรับเป็นชั้นหนี้ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ำรองประจ�ำงวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบก�ำไรขาดทุน หนี้สูญที่ได้รับคืนน�ำไปเป็น
รายได้ โดยแสดงยอดสุทธิกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบก�ำไรขาดทุน
การตัดจ่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญน�ำไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชี ส�ำหรับลูกหนี้ที่ธนาคารได้ติดตาม
ทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการช�ำระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี

3.5 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับของหนี้ที่ไม่ช�ำระตามก�ำหนดและการใช้รูปแบบ
การปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การโอนสินทรัพย์ และการแปลงหนี้เป็นหุ้นทุนในลูกหนี้ เป็นต้น รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนทั้งจ�ำนวน
กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนดให้ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วธิ หี ลักประกันเพือ่ ค�ำนวณส่วนสูญเสียและ/หรือใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ตลาดในการคิดลด ณ วันทีป่ รับโครงสร้างหนีเ้ พือ่ ค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมและบันทึกรายการ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับงวดบัญชีนั้น
ส�ำหรับการรับโอนสินทรัพย์หรือรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้เพื่อช�ำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคาร
บันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ต้องไม่สูงกว่า
เงินลงทุนในลูกหนีบ้ วกดอกเบีย้ ทีเ่ จ้าหนีม้ สี ทิ ธิได้รบั ตามกฎหมายทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 เรือ่ ง
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ วันที่ใน
งบการเงินทุกปี และปรับปรุงบัญชีคา่ เผือ่ การปรับมูลค่า เมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของหนีเ้ ปลีย่ นแปลงไป การค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมของหนีใ้ หม่
ณ วันที่ในงบการเงินทุกงวดสามเดือนจะค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการ
ปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ท�ำให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้

3.6 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ณ วันสิ้นปี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่าจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ�ำหน่าย

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารแสดงที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาตลาด และแสดงอาคารในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม การประเมินราคาที่ดินและอาคารดังกล่าวกระท�ำโดยผู้ช�ำนาญการประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ส�ำหรับทีด่ นิ และอาคาร รายการทีต่ รี าคาเพิม่ ขึน้ ธนาคารได้บนั ทึกมูลค่าส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ไว้ ในบัญชีส�ำรองส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดินและบัญชีส�ำรองส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารซึ่งแสดงเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับที่ดินและอาคาร
รายการที่มีมูลค่าจากการตีราคาต�่ำกว่าราคาทุน ธนาคารบันทึกส่วนที่ต�่ำกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงาน และอุปกรณ์
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15-50 ปี
5 ปี

3.8 สินทรัพย์อื่น
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 5 - 10 ปี
สิทธิการเช่าเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 1- 30 ปี
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินั้น
ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจได้แก่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนที่เกินกว่าต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธินั้น
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.9 ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบก�ำไรขาดทุน

3.9 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานหรือเมื่อมี
ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของ
สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ

3.10 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน โดยธนาคารจะหักเงินสมทบในส่วนของพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มเติม
อีกส่วนหนึ่ง เงินสมทบดังกล่าวธนาคารบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.11 ผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารได้จัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารรับรู้ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้
ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายกลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณให้กบั พนักงานทีเ่ ข้าเงือ่ นไขโดยแบ่งเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการ
หนึ่งแยกต่างหาก และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการ
สมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับธนาคาร
การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ซึ่งจะได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหักจากการจ่ายในอนาคต การสมทบเงินเข้าโครงการ
สมทบเงินซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดมากกว่า 12 เดือนภายหลังสิน้ สุดรอบระยะเวลาทีพ่ นักงานได้ท�ำงานจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
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โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
ธนาคารจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคต
ที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลา
ครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบก�ำหนดช�ำระภาระผูกพันของธนาคาร
การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ หากการค�ำนวณ
แสดงผลที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร การรับรู้เป็นสินทรัพย์จ�ำกัดเพียงยอดรวมของต้นทุนในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการลดการสมทบเข้าโครงการในอนาคด เพื่อค�ำนวณ
มูลค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ธนาคารรับรูก้ �ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทัง้ หมด
ที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์เป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนดเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานจากการท�ำงาน
ในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพันในงบดุลแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ซึ่งภาระผูกพันดังกล่าวค�ำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

3.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ ในงบดุลก็ต่อเมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�ำนวน
ภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.13 รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และส่วนลดจากเงินให้สนิ เชือ่ ยกเว้นดอกเบีย้ จากเงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระนานเกินกว่า
3 เดือน ณ วันที่ในงบดุล และดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีความไม่แน่นอนของความสามารถของลูกหนี้
ในการจ่ายช�ำระจะถือเป็นรายได้ เมือ่ ได้รบั ช�ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้ไว้แล้วตามเกณฑ์คงค้าง
ออกทั้งหมด ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

3.14 รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
ธนาคารรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) ยกเว้นสัญญาเช่าซื้อที่เกิดก่อน
ปี 2550 ใช้วิธีผลรวมจ�ำนวนงวดตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ (Sum-of-the-digits method)
รายได้จากลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างช�ำระนานเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระจะถูกกลับรายการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

3.15 รายได้เงินปันผล
ธนาคารรับรู้รายได้เงินปันผลตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.16 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.17 เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จ�ำนวนเงินน�ำส่งเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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3.18 ภาษีเงินได้
ธนาคารบันทึกค่าภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายส�ำหรับแต่ละปี (ถ้ามี) เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.19 ก�ำไรต่อหุ้น
ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณจากการหารก�ำไรสุทธิที่เป็นของหุ้นสามัญส�ำหรับแต่ละปีหลังหักเงินปันผล
ของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการ
หารก�ำไรสุทธิส�ำหรับแต่ละปีปรับปรุงด้วยเงินปันผลส�ำหรับหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
โดยสมมติวา่ ได้มกี ารแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าทัง้ หมดไปเป็นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี ทัง้ นีห้ นุ้ สามัญเทียบเท่า ได้แก่ หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลง หุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ ก�ำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิหารด้วยผลรวมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

3.20 รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันนั้น
ก�ำไรขาดทุนจากการซื้อขายและแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีในงบก�ำไรขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของบริษัทย่อยและสาขาต่างประเทศ ได้แสดงแยกต่างหากไว้ ใน “ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินต่างประเทศ” ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

3.21 รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีวิธีการรับรู้รายการ ดังนี้
1. กลุ่มอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้าบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนจากการตีราคารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
2. กลุ่มอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของรายการที่รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างบันทึกเป็นรายการนอกงบดุลและรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

3.22 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกัน
3.22.1 การรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกัน ภัยจะถือเป็นรายได้ตามวันที่มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ประกัน ภัยหลังจากหักเบี้ยประกัน ภัยต่อและส่งคืนแล้ว
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อได้รับใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
3.22.2 เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันตั้งส�ำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 ดังนี้
ประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด - วิธีเฉลี่ยเป็นรายเดือนจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
ประกันภัยขนส่งทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว) - เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
ประกันภัยเดินทาง
- เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง
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3.22.3 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทย่อยบันทึกบัญชีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึก
ตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี และเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินส�ำรอง
ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทย่อยได้ตั้งส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้
รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported) ตามประสบการณ์ของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 2.5 ของ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน

3.23 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทลีสซิ่ง
3.23.1 รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนตามสัญญาเช่าบันทึกเป็นลูกหนี้ ผลต่างระหว่างลูกหนี้
เบื้องต้นและมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนตามสัญญาเช่าบันทึกเป็นรายได้ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นและรับรู้รายได้ ในลักษณะของ
ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)
3.23.2 รายได้จากสินเชื่อโอนสิทธิเรียกร้อง
รายได้จากการให้สนิ เชือ่ โอนสิทธิเรียกร้องบันทึกโดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective Interest Method) ตลอดอายุสญ
ั ญา
และไม่บันทึกรายได้ดอกเบี้ยส�ำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างช�ำระเกิน 90 วัน
3.23.3 รายการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้รับรู้รายการการโอนขายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (“ลูกหนี้”) ให้กับ
บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด (โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) ตามเงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ โดยคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยตัดบัญชีลูกหนี้ที่โอนให้บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด และตัดบัญชี
หุ้นกู้ภายใต้ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในจ�ำนวนที่เป็นลูกหนี้และหุ้นกู้ที่ภาระความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในลูกหนี้
ได้ถูกโอนไปให้กับผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วทั้งลูกหนี้ที่ขาย ณ วันเริ่มต้นโครงการและลูกหนี้ที่ขายในช่วงเวลาของการซื้อขายสิทธิ
เรียกร้องเพิ่มเติม (Revolving Period)
ส�ำหรับลูกหนี้ที่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในลูกหนี้ไม่ได้ถูกโอนไปให้กับผู้ถือหุ้นกู้นั้น บริษัทย่อยได้บันทึกเป็นลูกหนี้ราคาซื้อ
ผ่อนช�ำระ (Deferred Purchase Price Receivable) ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบดุล
ทั้งนี้ การที่บริษัทย่อยบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้และหุ้นกู้ภายใต้ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ภาระความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ ในลูกหนี้ได้ถูกโอนไปให้กับผู้ถือหุ้นกู้นั้น บริษัทย่อยพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในลูกหนี้ได้ถูกโอนจาก
การทีบ่ ริษทั ย่อยได้สละการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ให้กบั ผูร้ บั โอน และได้บนั ทึกเป็นการขายไม่เกินจ�ำนวน สิง่ ตอบแทน
ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งสิ่งตอบแทนดังกล่าวไม่รวมส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่โอน
สินทรัพย์บริการและส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่โอนจะต้องมีก ารปันส่วนราคาตามบัญชีเดิมให้กับสินทรัพย์
ส่วนที่ขาย (ถ้ามี) และสินทรัพย์ส่วนที่ยังคงไว้ (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน หากสามารถประมาณมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวได้ ในทางปฏิบัติ
3.23.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ย่อยได้มีการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าระยะยาว และลูกหนี้เช่าซือ้
ซึง่ มีการบอกเลิกสัญญา โดยพิจารณาตามวิธกี นั เงินส�ำรองเป็นกลุม่ ลูกหนี้ (Collective Approach) ซึง่ เป็นวิธกี ารพิจารณาส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีต ส�ำหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม (Historical Loss Experience)
บริษัทย่อยได้บันทึกบัญชียกเลิกการรับรู้รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีส�ำหรับลูกหนี้
ที่ค้างช�ำระนานเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ และลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ-กฎหมายขั้นต�่ำตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราที่
ก�ำหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามระยะเวลาค้างช�ำระหนี้ในแต่ละชั้น โดยไม่มีการหักหลักประกัน ดังนี้

ชั้นปกติ (ค้างช�ำระไม่เกิน 30 วัน)
ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างช�ำระ 31 วันถึง 90 วัน)
ชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน (ค้างช�ำระ 91 วัน ถึง 180 วัน)
ชั้นสงสัย (ค้างช�ำระ 181 วัน ถึง 360 วัน)
ชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างช�ำระมากกว่า 360 วันขึ้นไป)

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
1
2
100
100
100

ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามราคาซื้อผ่อนช�ำระด้อยสิทธิแสดงในงบดุลด้วยมูลค่าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบก�ำไรขาดทุนทันที

รายงานประจำ�ปี 2553

149

4. ข้อมูลของรายการในงบดุล
4.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
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2552
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

11,146
1,001
86

127,500
175
35

138,646
1,176
121

2,784
329
295

74,000
380
250

76,784
709
545

8
5
12,246
12,246

1,716
129,426
27
(1,336)
128,117

8
1,721
141,672
27
(1,336)
140,363

4
3,412
3,412

203
4,642
79,475
38
(1,035)
78,478

203
4,646
82,887
38
(1,035)
81,890

3,362
355
2,461
6,178
6,178

2,343
149
2,492
1
(16)
2,477

5,705
355
2,610
8,670
1
(16)
8,655

3,303
224
1,531
5,058
5,058

12,087
1,074
13,161
2
(16)
13,147

15,390
224
2,605
18,219
2
(16)
18,205

18,424

130,594

149,018

8,470

91,625

100,095

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2552
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

11,146
473

127,500
-

138,646
473

2,784
329

74,000
380

76,784
709

8
5
11,632
11,632

1,717
129,217
25
(1,336)
127,906

8
1,722
140,849
25
(1,336)
139,538

4
3,117
3,117

203
4,642
79,225
19
(1,035)
78,209

203
4,646
82,342
19
(1,035)
81,326

2,703
355
2,460
5,518
5,518

1,203
149
1,352
(16)
1,336

3,906
355
2,609
6,870
(16)
6,854

2,579
224
1,531
4,334
4,334

9,542
1,074
10,616
1
(16)
10,601

12,121
224
2,605
14,950
1
(16)
14,935

17,150

129,242

146,392

7,451

88,810

96,261
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4.2 เงินลงทุน
4.2.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
หลักทรัพย์อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
152

รายงานประจำ�ปี 2553

2552

ราคาทุน /
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม

11,184
1,485
27
12,696
(28)
12,668

11,176
1,465
27
12,668
12,668

8,218
4,125
144
405
12,892
(10)
12,882

8,212
4,119
144
407
12,882
12,882

46,011
65
345
46,421
76
(30)
46,467

46,087
35
345
46,467
46,467

31,212
106
1,555
32,873
110
(50)
32,933

31,322
56
1,555
32,933
32,933

9,905
220
10,125
(805)
9,320
68,455

9,802
229
10,031
10,031
69,166

10,443
596
85
113
11,237
11,237
57,052

10,491
600
85
113
11,289
11,289
57,104

งบการเงินรวม
2553
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
หลักทรัพย์อื่น
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

2552

ราคาทุน /
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม

32,162
1,075
64
11,950
1,729
46,980
4,165
(300)
50,845

32,066
1,076
62
15,652
365
1,624
50,845
50,845

48,843
1,078
73
12,154
1,594
63,742
2,125
(301)
65,566

48,684
1,079
73
14,200
1,530
65,566
65,566

27,292
181
1,762
29,235
(257)
28,978

27,952
192
1,703
29,847
29,847

36,343
401
1,937
38,681
(1,004)
37,677

36,334
401
1,937
38,672
38,672

1,364
15
1,379
(1,162)
217
80,040

1,215
180
1,395
1,395
82,087

1,610
15
1,625
(1,225)
400
103,643

3,116
342
3,458
3,458
107,696
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
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2552

ราคาทุน /
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม

11,184
1,485
12,669
(28)
12,641

11,176
1,465
12,641
12,641

8,218
4,125
144
12,487
(12)
12,475

8,212
4,119
144
12,475
12,475

44,944
30
345
45,319
76
(30)
45,365

45,020
345
45,365
45,365

30,512
106
1,555
32,173
110
(50)
32,233

30,622
56
1,555
32,233
32,233

8,922
1,271
10,193
(805)
9,388
67,394

8,819
1,271
10,090
10,090
68,096

9,626
1,942
85
113
11,766
11,766
56,474

9,674
1,946
85
113
11,818
11,818
56,526

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
หลักทรัพย์อื่น
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

2552

ราคาทุน /
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม

32,162
1,000
64
11,826
835
45,887
4,184
(300)
49,771

32,066
1,000
62
15,522
365
756
49,771
49,771

48,843
1,000
73
11,826
904
62,646
2,170
(301)
64,515

48,684
1,000
73
13,908
850
64,515
64,515

26,243
1,762
28,005
(11)
27,994

27,122
1,703
28,825
28,825

35,516
1,937
37,453
(758)
36,695

35,507
1,937
37,444
37,444

1,401
15
1,416
(1,150)
266
78,031

1,266
180
1,446
1,446
80,042

1,646
15
1,661
(1,225)
436
101,646

3,152
342
3,494
3,494
105,453

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”) ตามสัญญาโอนสินทรัพย์เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดประเภท
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ�ำนวน 5,180 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�ำนวน 5,036 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2552: 5,540 ล้านบาท และ 5,396 ล้านบาท ตามล�ำดับ) (ดูหมายเหตุข้อ 4.3.9)
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เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ธนาคารได้ตกลงในการท�ำสัญญาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด ให้กับ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคาร จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ท�ำการ
ขายเป็นจ�ำนวน 514,595 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2,100 บาท
4.2.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ระยะเวลาครบก�ำหนดตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนีข้ องธนาคารและบริษทั ย่อยเฉพาะทีจ่ ดั ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
และหลักทรัพย์ที่ถือจนครบก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ ระยะเวลาครบก�ำหนด
อาจจะแตกต่างจากที่ก�ำหนดในข้อตกลงเนื่องจากคู่สัญญาอาจจะมีสิทธิช�ำระก่อนเวลาโดยที่มีหรือไม่มีค่าปรับ
งบการเงินรวม
2553
ระยะเวลาครบก�ำหนด
เกิน
1-5 ปี เกิน 5 ปี

1 ปี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
หลักทรัพย์อื่น
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รวม
รวมตราสารหนี้
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รวม
1 ปี
(ล้านบาท)

2552
ระยะเวลาครบก�ำหนด
เกิน
1-5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

46,011
65
345
46,421

30,394
1,075
64
31,533

1,768
1,768

78,173
1,140
409
79,722

31,212
106
1,555
32,873

38,850
1,078
73
40,001

9,993
433
10,426

80,055
1,184
1,628
433
83,300

76

(142)

45

(21)

110

25

(183)

(48)

(30)
46,467

31,391

1,813

(30)
79,671

(50)
32,933

40,026

(100)
10,143

(150)
83,102

9,905
220
10,125

13,653
131
1,762
15,546

13,639
50
13,689

37,197
401
1,762
39,360

10,443
596
85
113
11,237

21,826
351
1,937
24,114

14,517
50
14,567

46,786
997
2,022
113
49,918

(805)
9,320
55,787

(234)
15,312
46,703

(23) (1,062)
13,666 38,298
15,479 117,969

11,237
44,170

(981)
23,133
63,159

(23) (1,004)
14,544 48,914
24,687 132,016

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ระยะเวลาครบก�ำหนด
เกิน
1-5 ปี เกิน 5 ปี

1 ปี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
หลักทรัพย์อื่น
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รวม
รวมตราสารหนี้

รวม
1 ปี
(ล้านบาท)

2552
ระยะเวลาครบก�ำหนด
เกิน
1-5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

44,944
30
345
45,319

30,394
1,000
64
31,458

1,768
1,768

77,106
1,030
409
78,545

30,512
106
1,555
32,173

38,850
1,000
73
39,923

9,993
433
10,426

79,355
1,106
1,628
433
82,522

76

(143)

45

(22)

110

24

(183)

(49)

(30)
45,365

31,315

1,813

(30)
78,493

(50)
32,233

39,947

(100)
10,143

(150)
82,323

8,922
1,271
10,193

12,890
1,762
14,652

13,353
13,353

35,165
1,271
1,762
38,198

9,626
1,942
85
113
11,766

21,238
1,937
23,175

14,278
14,278

45,142
1,942
2,022
113
49,219

(805)
9,388
54,753

(11)
14,641
45,956

(816)
13,353 37,382
15,166 115,875

11,766
43,999

(758)
22,417
62,364

(758)
14,278 48,461
24,421 130,784
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4.2.3 ก�ำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและหลักทรัพย์ทจี่ ะถือจนครบก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
ประเภทของหลักทรัพย์

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้น

ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด
รวม

2552

93,071*

4,673

มูลค่า
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง
ยุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้
(ล้านบาท)
(432)
97,312
96,264*
3,231

39,360
132,431

982
5,655

(464)
(896)

39,878
137,190

49,918
146,182

655
3,886

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้น

มูลค่า
ยุติธรรม

(996)

98,499

(612)
(1,608)

49,961
148,460

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ประเภทของหลักทรัพย์

ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด
รวม

2552
ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้น

90,876*

4,665

มูลค่า
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง
ยุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้
(ล้านบาท)
(405)
95,136
94,468*
3,226

38,198
129,074

933
5,598

(216)
(621)

38,915
134,051

49,219
143,687

655
3,881

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้น

มูลค่า
ยุติธรรม

(946)

96,748

(612)
(1,558)

49,262
146,010

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

4.2.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วของกองทุนรวมและนิติบุคคลนั้น แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จ�ำแนกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้
จ�ำนวนราย
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่น ๆ
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3-5
11-13

งบการเงินรวม
2553
2552
11,668
75
11,743

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ล้านบาท)
11,109
11,666
11,106
193
74
191
11,302
11,740
11,297

4.2.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและได้กันส�ำรองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ ในส่วนที่ราคาตลาดต�่ำกว่าราคาทุนไว้ดังนี้
งบการเงินรวม
2553

2552

ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
จ�ำนวนราย ราคาทุน ราคาตลาด การลดราคา ราคาทุน ราคาตลาด การลดราคา
(ล้านบาท)
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดธนาคาร
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แต่มีผลการด�ำเนินงาน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนและบริษัทที่มีรายงานของ
ผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1
2

1
-

-

1
-

1
-

-

1
-

2-3
3

27
30

-

27
30

14
54

-

14
54

13

563

6

559

563

3

559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

2552

ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
จ�ำนวนราย ราคาทุน ราคาตลาด การลดราคา ราคาทุน ราคาตลาด การลดราคา
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แต่มีผลการด�ำเนินงาน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนและบริษัทที่มีรายงานของ
ผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

2-3
2

27
30

-

27
30

14
50

-

14
50

12

563

6

559

563

3

559
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4.2.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภท
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุนและ
และบริษัทในเครือ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจลีสซิ่ง,
เช่าซื้อและ
แฟ็กตอริ่ง
ธุรกิจบริการ
บริษัท สยามชิลเดรนแคร์ จ�ำกัด*
สถานดูแลเด็ก
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
* ปิดกิจการและช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2553
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สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงและ
ทางอ้อม
2553 2552
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2553 2552 2553 2552
(ล้านบาท)

หุ้นสามัญ

33.0

33.0

697

697

660

704

หุ้นสามัญ

38.6

38.6

1,250

1,250

1,535

1,519

หุ้นสามัญ

47.3

47.3

633

633

3,258

2,437

หุ้นสามัญ

44.3

44.3

45

45

57

64

หุ้นสามัญ

-

30.0

2
2,627

2
2,627

5,510

(1)
4,723

(327)
2,300

2,627

(259)
5,251

4,723

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
(ประเทศกัมพูชา)
ธนาคารพาณิชย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร จ�ำกัด*
บริหารสินทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริหารสินทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด จัดการกองทุน
บริษทั ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประกันภัย
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจลีสซิ่ง, เช่าซื้อ
และบริษัทในเครือ
และแฟ็กตอริ่ง
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ.ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
ศูนย์ฝึกอบรม
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
ศูนย์จ�ำนองและประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ
บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด*
บริหารสินทรัพย์
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ จ�ำกัด*
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จ�ำกัด
บริการเรียกเก็บหนี้
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริหารอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอื่น ๆ
Astrakhan Investment Limited (ฮ่องกง) ** ธุรกิจด้านลงทุน
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุนและ
และบริษัทในเครือ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจลีสซิ่ง, เช่าซื้อ
และแฟ็กตอริ่ง
ธุรกิจบริการ
บริษัท สยามชิลเดรนแคร์ จ�ำกัด**
สถานดูแลเด็ก
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

ประเภท
หลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าเงินลงทุน
ทางตรง
วิธีราคาทุน
2553
2552
2553
2552
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
58.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
58.9

634
850
25
2,107
221
546

634
850
25
2,107
221
546

หุ้นสามัญ

99.1

99.1

10,719

10,719

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

390

390

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

10
48
16
1

10
88
16
1

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

2,142

2,142

หุ้นสามัญ

-

99.9

-

-

หุ้นสามัญ

33.0

33.0

697

697

หุ้นสามัญ

38.6

38.6

1,250

1,250

หุ้นสามัญ

47.3

47.3

633

633

หุ้นสามัญ

37.6

37.6

40

40

หุ้นสามัญ

-

30.0

20,329
(2,338)
17,991

20,369
(2,030)
18,339

* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
** ปิดกิจการและช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2553
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เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้ท�ำสัญญาขายหุ้น บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SICCO จ�ำนวน
230,883,188 หุ้นให้กับ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้ซอื้ จะท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทุกราย
ทีร่ าคาซือ้ ขายเบือ้ งต้น 4 บาทต่อหุน้ โดยเงือ่ นไขในการขายก�ำหนดว่าผูซ้ อื้ สามารถยกเลิกการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั
ได้ หากผู้ซื้อไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้เกินกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก�ำกับควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงื่อนไขตามสัญญาบางประการยังไม่บรรลุ ดังนั้นเงินลงทุนในหุ้นของ SICCO ดังกล่าว จึงยังคง
จัดเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้น SICCO มูลค่า 924 ล้านบาทนั้นต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
ผู้บริหารจึงบันทึกตั้งส�ำรองค่าเผื่อการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องในงบการเงินแล้ว
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม มีดังนี้
2553
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ธุรกิจการเงินและประกันภัย

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

91,742
91,742

79,319
79,319

2552
(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
12,423
78,878
12,423
78,878

หนี้สินรวม
67,983
67,983

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
10,895
10,895

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ธุรกิจการเงินและประกันภัย
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29,342
29,342

2553
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่าย
26,989
26,989

ก�ำไรสุทธิ
รายได้
(ล้านบาท)
2,353
24,296
2,353
24,296

2552
(ตรวจสอบแล้ว)
ค่าใช้จ่าย
22,725
22,725

ก�ำไรสุทธิ
1,571
1,571

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั โอนจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ ละ
ถือไว้เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของนิติบุคคลนั้น แต่ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ดังนี้

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป
บริษัท มนสิกา จ�ำกัด*
บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด**
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

97.6
33.3
25.0

162
-

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป
บริษัท มนสิกา จ�ำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด**
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2553
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)

100.0
97.6
33.3
25.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น

169
-

(7)
-

2552
(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
120
165
-

ส่วนของผู้ถือหุ้น

177
-

120
(12)
-

* ขายไปในปี 2553
** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป
บริษัท มนสิกา จ�ำกัด*
บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษทั สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด**
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

8
-

2553
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ
รายได้
(ล้านบาท)
3
-

5
-

11
-

2552
(ตรวจสอบแล้ว)
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

1
-

10
-

* ขายไปในปี 2553
** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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4.3 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
4.3.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

57,849
818,285
69,344
83,093
349
29,654
1,058,574
1,824
(41,000)
(595)
1,018,803

53,669
728,771
64,740
63,918
761
28,379
940,238
1,640
(42,142)
(752)
898,984

57,576
822,863
69,141
64,865
28,500
1,042,945
1,798
(38,868)
(595)
1,005,280

53,340
736,952
64,536
27,376
26,668
908,872
1,610
(39,428)
(752)
870,302

4.3.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี*
เกิน 1 ปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
* รวมที่ไม่มีสัญญาและที่สัญญาครบก�ำหนดแล้ว
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417,183
641,391
1,824
1,060,398

375,986
564,252
1,640
941,878

418,619
624,326
1,798
1,044,743

382,955
525,917
1,610
910,482

4.3.3 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ในประเทศ

2553
ต่างประเทศ

986,542
34,570
5,161

3
32,295
3

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)
986,545
907,684
66,865
17,391
5,164
560
1,824
1,060,398

2552
ต่างประเทศ
14,603
-

รวม
907,684
31,994
560
1,640
941,878

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ในประเทศ

2553
ต่างประเทศ

971,972
34,570
5,161

31,242
-

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)
971,972
877,614
65,812
17,391
5,161
560
1,798
1,044,743

2552
ต่างประเทศ
13,307
-

รวม
877,614
30,698
560
1,610
910,482
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4.3.4 จ�ำแนกตามภาคธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553

กล่าวถึง
เป็น ต�ำ่ กว่า
ปกติ พิเศษ มาตรฐาน สงสัย

2552

สงสัย
จะสูญ

กล่าวถึง
เป็น ต�ำ่ กว่า
รวม
ปกติ พิเศษ มาตรฐาน สงสัย
(ล้านบาท)

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและ
เหมืองแร่
11,234
88
21
1
118 11,462 12,899
103
51
2
469 13,524
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 368,677 15,700 4,687 2,179 13,719 404,962 307,524 15,671 1,761 3,035 15,750 343,741
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง 70,502 2,080
153
38 3,420 76,193 68,483 1,699 1,042
435 3,110 74,769
การสาธารณูปโภค
และบริการ
120,946 2,737 1,322
633 1,733 127,371 118,564 3,928 1,003
126 3,139 126,760
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่
อาศัย
268,180 4,929 1,734 1,319 4,395 280,557 235,504 5,738 1,857 1,537 7,233 251,869
อื่น ๆ
151,085 3,732
895
346 1,971 158,029 119,974 5,396 1,207
611 2,387 129,575
รวม
990,624 29,266 8,812 4,516 25,356 1,058,574 862,948 32,535 6,921 5,746 32,088 940,238
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,684
72
43
25 1,824 1,524
66
17
1
32 1,640
รวม
992,308 29,338 8,855 4,516 25,381 1,060,398 864,472 32,601 6,938 5,747 32,120 941,878
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
กล่าวถึง
เป็น ต�ำ่ กว่า
ปกติ พิเศษ มาตรฐาน สงสัย

2552
สงสัย
จะสูญ

กล่าวถึง
เป็น ต�ำ่ กว่า
รวม
ปกติ พิเศษ มาตรฐาน สงสัย
(ล้านบาท)

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและ
เหมืองแร่
11,234
88
21
1
118 11,462 12,619
103
51
2
459 13,234
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 374,760 15,700 4,687 2,179 13,696 411,022 317,990 15,671 1,761 3,035 15,477 353,934
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง 70,498 2,080
153
38 2,165 74,934 68,477 1,699 1,041
435 1,745 73,397
การสาธารณูปโภค
และบริการ
120,537 2,737 1,322
632 1,733 126,961 117,981 3,928 1,003
126 3,139 126,177
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่
อาศัย
268,176 4,929 1,734 1,319 4,346 280,504 235,499 5,738 1,857 1,537 7,177 251,808
อื่น ๆ
134,326 2,192
734
259
551 138,062 86,682 1,874
779
389
598 90,322
รวม
979,531 27,726 8,651 4,428 22,609 1,042,945 839,248 29,013 6,492 5,524 28,595 908,872
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,683
73
42
- 1,798 1,520
67
17
1
5 1,610
รวม
981,214 27,799 8,693 4,428 22,609 1,044,743 840,768 29,080 6,509 5,525 28,600 910,482
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4.3.5 การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและการกันส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553

ลูกหนี้จัดชั้น
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน***
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
ส�ำรองส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ การกันส�ำรอง
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย ตามเกณฑ์
ค้างรับ
ค้างรับสุทธิ
ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
992,308
963,358*
1
29,338
29,218*
2
8,855
4,360**
100
4,516
2,187**
100
25,381
12,189**
100
1,060,398
1,011,312

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ ธปท.
แบบ
แบบ
รายสินเชื่อ
รายกลุ่ม
รวม
(ล้านบาท)
9,466
13
9,479
554
13
567
4,198
35
4,233
2,100
235
2,335
10,384
855
11,239
26,702
1,151
27,853
13,147
41,000

งบการเงินรวม
2552

ลูกหนี้จัดชั้น
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน***
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
ส�ำรองส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อ การกันส�ำรอง
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย ตามเกณฑ์
ค้างรับ
ค้างรับสุทธิ
ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
864,472
855,960*
1
32,601
32,484*
2
6,938
2,865**
100
5,747
2,843**
100
32,120
15,588**
100
941,878
909,740

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ ธปท.
แบบ
แบบ
รายสินเชื่อ
รายกลุ่ม
รวม
(ล้านบาท)
8,227
17
8,244
579
44
623
2,436
67
2,503
2,621
263
2,884
13,306
1,068
14,374
27,169
1,459
28,628
13,514
42,142

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมส�ำรองของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งตั้งส�ำรองรวมอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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ลูกหนี้จัดชั้น
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน***
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
ส�ำรองส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ธปท.
รวม

ลูกหนี้จัดชั้น
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน***
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
ส�ำรองส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ธปท.
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
การกันส�ำรอง
และดอกเบี้ย
และดอกเบี้ย
ตามเกณฑ์
ค้างรับ
ค้างรับสุทธิ
ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
981,214
952,264*
1
27,799
27,679*
2
8,693
4,198**
100
4,428
2,100**
100
22,609
9,417**
100
1,044,743
995,658

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
การกันส�ำรอง
และดอกเบี้ย
และดอกเบี้ย
ตามเกณฑ์
ค้างรับ
ค้างรับสุทธิ
ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
840,768
832,256*
1
29,080
28,963*
2
6,509
2,436**
100
5,525
2,621**
100
28,600
12,068**
100
910,482
878,344

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
9,523
554
4,198
2,100
9,417
25,792
13,076
38,868

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
8,322
579
2,436
2,621
12,068
26,026
13,402
39,428

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมส�ำรองของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งตั้งส�ำรองรวมอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

จากการประมาณการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ธนาคารเชื่อว่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

168

รายงานประจำ�ปี 2553

4.3.6 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นสินทรัพย์จัดชั้นและได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วดังนี้
งบการเงินรวม
2553
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
หลัก
จ�ำนวนราย ค้างรับ*
ประกัน
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

4

721

211

2552
ค่าเผื่อหนี้
เงินให้สินเชื่อ
สงสัยจะ
และดอกเบี้ย
หลัก
สูญ
จ�ำนวนราย ค้างรับ*
ประกัน
(ล้านบาท)

524

5

2,198

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

1,151

1,194

2552
ค่าเผื่อหนี้
เงินให้สินเชื่อ
สงสัยจะ
และดอกเบี้ย
หลัก
สูญ
จ�ำนวนราย ค้างรับ*
ประกัน
(ล้านบาท)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
หลัก
จ�ำนวนราย ค้างรับ*
ประกัน
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

4

721

211

524

5

2,198

1,151

1,194

* รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
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4.3.7 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans) ซึง่ ประกอบด้วยเงินให้สนิ เชือ่ จัดชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน สงสัย
สงสัยจะสูญ และสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อ
เงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (gross)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อ
เงินให้สินเชื่อรวม

18,827

23,203

17,066

20,751

1.6
38,684

2.3
44,958

1.5
35,688

2.1
40,814

3.3

4.4

3.0

4.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 686
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 797 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากใช้ยอดเงินต้นตามสัญญาส�ำหรับสินเชื่อที่รับโอนจากกลุ่มธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 1,361 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 1,740 ล้านบาท)
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4.3.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
งบการเงินส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้รวมผลของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีต่างกันหลายวิธี
ซึ่งรวมทั้งการรับโอนสินทรัพย์และหุ้นทุน การเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระหนี้และวิธีผสมกัน ดังนี้

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนราย
2553 2552

การโอนสินทรัพย์
14
การปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้หลายรูปแบบ 558
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
1,887
รวม
2,459

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้

10
313
3,027
3,350

จ�ำนวนราย
2553 2552

การโอนสินทรัพย์
14
การปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้หลายรูปแบบ 558
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
1,887
รวม
2,459

10
313
3,027
3,350

งบการเงินรวม
จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย์ที่รับโอน
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ชนิดของ
มูลค่ายุติธรรม
2553 2552 2553 2552
สินทรัพย์
2553 2552
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
66
45
60
39 อสังหาริมทรัพย์ 60
38
1,819 3,762 1,815 3,761 อสังหาริมทรัพย์ 22
43
4,446 11,282 4,360 11,148
6,331 15,089 6,235 14,948
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย์ที่รับโอน
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ชนิดของ
มูลค่ายุติธรรม
2553 2552 2553 2552
สินทรัพย์
2553 2552
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
66
45
60
39 อสังหาริมทรัพย์ 60
38
1,819 3,762 1,815 3,761 อสังหาริมทรัพย์ 22
43
4,446 11,282 4,360 11,148
6,331 15,089 6,235 14,948
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อ
สถาบันการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
จ�ำนวนราย
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

2552
มูลหนี้
(ล้านบาท)
6,331
1,190,831

2,459
469,764

จ�ำนวนราย

มูลหนี้
(ล้านบาท)
15,089
1,021,891

3,350
440,855

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
จ�ำนวนราย
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

2,459
356,349

2552
มูลหนี้
(ล้านบาท)
6,331
1,175,176

จ�ำนวนราย
3,350
250,250

มูลหนี้
(ล้านบาท)
15,089
990,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ
รวม

11,817

13,116

11,817

13,115

24,238
36,055

27,679
40,795

24,238
36,055

27,679
40,794

อายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน 8.8 ปี (2552: 12.6 ปี)
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน
เงินสดที่รับช�ำระจากลูกหนี้
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2,292
149
13,806

2,372
145
5,992

2,292
149
13,806

2,372
145
5,992

4.3.9 การขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)
ข้อมูลการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณ ภาพบางส่วนของธนาคารและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้กับ บสท. ตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ตั้งแต่ช่วงปี 2544 สามารถสรุปได้ดังนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 4.2.1 และข้อ 4.20)
งบการเงินรวม
2553**
2552**

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553*
2552*
(ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิสะสมของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่โอนให้กับ
บสท. ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2544
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับแล้วทั้งสิ้น

9,953
9,953

9,868
9,868

9,749
9,749

9,749
9,749

* สุทธิจากการปรับราคาขายหนี้ให้กับ บสท. จ�ำนวน 739 ล้านบาท
** สุทธิจากการปรับราคาขายหนี้ให้กับ บสท. จ�ำนวน 985 ล้านบาท

4.3.10 รายการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้ท�ำสัญญาขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อประเภทรถยนต์ ให้กับบริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซึ่งจดทะเบียนภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยสิทธิเรียกร้องในลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ทีโ่ อนเป็นกลุม่ แรกมีมลู ค่าสุทธิทางบัญชีรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
จ�ำนวน 6,614,999,826 บาท โดยได้ โอนสิทธิให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ พร้อมรับช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 4,999,649,826 บาท
จากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 (ดูหมายเหตุข้อ 3.23.3) ส่วนที่เหลือของราคาขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
ที่โอนกลุ่มแรกดังกล่าวจ�ำนวน 1,615,350,000 บาท ได้รับรู้เป็นราคาซื้อผ่อนช�ำระ (Deferred Purchase Price) โดยบริษัทย่อย
สามารถจ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องที่เสนอขายเพิ่มเติมในภายหลังได้อย่างต่อเนื่อง (Revolving) และได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการ
เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนีใ้ ห้แก่นติ บิ คุ คลเฉพาะกิจดังกล่าวจากลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาขายสิทธิเรียกร้องและสัญญาตัวแทนเรียกเก็บหนี้
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4.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2553
ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

8,244
1,234
3
(2)
9,479

623
(56)
567

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
2,503
1,730
4,233

สงสัย
(ล้านบาท)
2,884
(549)
2,335

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรองส่วน
ที่ตั้งมากกว่า
เกณฑ์ธปท.

รวม

14,374
3,478
(6,642)
29
11,239

13,514
(260)
(107)
13,147

42,142
5,577
(6,639)
(80)
41,000

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรองส่วน
ที่ตั้งมากกว่า
เกณฑ์ธปท.

รวม

15,284
3,023
(4,885)
952
14,374

11,421
3,561
(1,468)
13,514

41,038
6,488
(4,881)
(503)
42,142

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 1,064 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)

งบการเงินรวม
2552
ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

8,285
(58)
4
13
8,244

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 1,028 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)
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460
163
623

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
3,166
(663)
2,503

สงสัย
(ล้านบาท)
2,422
462
2,884

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

ยอดต้นปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

8,322
1,201
9,523

579
(25)
554

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
2,436
1,762
4,198

สงสัย
(ล้านบาท)
2,621
(521)
2,100

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรองส่วน
ที่ตั้งมากกว่า
เกณฑ์ธปท.

รวม

12,068
3,289
(5,940)
9,417

13,402
(221)
(105)
13,076

39,428
5,485
(5,940)
(105)
38,868

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรองส่วน
ที่ตั้งมากกว่า
เกณฑ์ธปท.

รวม

14,259
2,179
(4,370)
12,068

10,357
3,467
(422)
13,402

38,034
6,186
(4,370)
(422)
39,428

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 834 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

8,197
125
8,322

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
317
262
579

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
2,955
(519)
2,436

สงสัย
(ล้านบาท)
1,949
672
2,621

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 631 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)
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4.5 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดปลายปี

2553

2552

752
(157)
595

673
79
752

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
752
(157)
595

673
79
752

4.6 สินทรัพย์จัดชั้น
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จัดชั้นตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้

เงินให้สนิ เชือ่
สถาบัน
เงินให้สนิ เชือ่ การเงินและ
และดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

992,308
29,338
8,855
4,516
25,381
1,060,398

130,433
130,433

เงินให้สนิ เชือ่
สถาบัน
เงินให้สนิ เชือ่ การเงินและ
และดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
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864,472
32,601
6,938
5,747
32,120
941,878

79,810
203
80,013

งบการเงินรวม
2553

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
3,277
592
3,277
592

สินทรัพย์อื่น
15
1
2
1
854
873

รวม
1,122,756
29,339
8,857
4,517
30,104
1,195,573

งบการเงินรวม
2552

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
3,591
1,748
3,591
1,748

สินทรัพย์อื่น
13
1
2
777
793

รวม
944,295
32,602
6,938
5,749
38,439
1,028,023

เงินให้สนิ เชือ่
สถาบัน
เงินให้สนิ เชือ่ การเงินและ
และดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

981,214
27,799
8,693
4,428
22,609
1,044,743

130,433
130,433

เงินให้สนิ เชือ่
สถาบัน
เงินให้สนิ เชือ่ การเงินและ
และดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ค้างรับ
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

840,768
29,080
6,509
5,525
28,600
910,482

79,810
203
80,013

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
5,069
573
5,069
573

สินทรัพย์อื่น
15
1
2
1
854
873

รวม
1,111,662
27,800
8,695
4,429
29,105
1,181,691

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
5,325
1,707
5,325
1,707

สินทรัพย์อื่น
13
1
2
777
793

รวม
920,591
29,081
6,509
5,527
36,612
998,320
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4.7 ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วย

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

14,214
217
293
14,724
(1,734)
12,990

งบการเงินรวม
2553
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
3,223
944
1,425
5,592
5,592

ยอดปลายปี

(3,629)
(1,094)
(1,525)
(6,248)
350
(5,898)

13,808
67
193
14,068
(1,384)
12,684

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

(3,446)
(782)
(1,197)
(5,425)
412
(5,013)

14,214
217
293
14,724
(1,734)
12,990

งบการเงินรวม
2552
ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
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13,384
404
320
14,108
(2,121)
11,987

4,276
595
1,170
6,041
(25)
6,016

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

14,067
57
293
14,417
(1,707)
12,710

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
3,223
197
1,425
4,845
4,845

(3,592)
(236)
(1,525)
(5,353)
350
(5,003)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

13,236
41
320
13,597
(2,105)
11,492

4,276
411
1,170
5,857
(14)
5,843

(3,445)
(395)
(1,197)
(5,037)
412
(4,625)

ยอดปลายปี

13,698
18
193
13,909
(1,357)
12,552

ยอดปลายปี

14,067
57
293
14,417
(1,707)
12,710

ธนาคารมีก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 เป็นก�ำไรจ�ำนวน 504 ล้านบาท และขาดทุนจ�ำนวน 70 ล้านบาทตามล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะธนาคาร
เป็นก�ำไรจ�ำนวน 475 ล้านบาท และ 164 ล้านบาทตามล�ำดับ
ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

6,728
7,080
13,808

8,917
5,297
14,214

6,728
6,970
13,698

8,917
5,150
14,067
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1,927
1,559
4,149

14,480
5,797
14,984
209
47,126

2
(5)
2
(57)
(58)

อื่น ๆ

14,541
5,795
16,091
676
49,221

6,005
6,113

ยอด
ปลายปี

(6,283)
(666)
(11,732)
(115)
(18,796)

(353)
(164)
(1,492)
(4)
(2,013)

-

ค่าเสื่อม
ยอดต้นปี
ราคา
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2553

64
785
849

-

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

6
(4)
2

อื่น ๆ

(6,566)
(830)
(12,443)
(119)
(19,958)

-

ยอด
ปลายปี

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารและบริษัทย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ ในอาคารและอุปกรณ์เหล่านั้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวนเงินรวม 8,522 ล้านบาท (2552: 8,158 ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด

(109)
(2)
(822)
(1,035)
(1,996)

(28)
-

จ�ำหน่าย

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วันที่ 31 ธันวาคม 2552

488
-

5,543
6,113

เพิ่มขึ้น

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2548 และบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2551

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(178)
(728)

(550)
-

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

2,013
2,256

7,797
4,965
3,648
557
28,535

5,455
6,113

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ
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175
1,858
1,554
4,075

5,771

13,531

5,699
14,132
77
44,398

(2)
(600)
(1,031)
(1,675)

(34)

-

(8)

จ�ำหน่าย

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วันที่ 31 ธันวาคม 2552

488

5,188

เพิ่มขึ้น

7

-

7

6
(57)
(37)

อื่น ๆ

5,697
15,396
543
46,761

13,679

5,771

5,675

ยอด
ปลายปี

(659)
(11,020)
(17,420)

(5,741)

-

-

(161)
(1,421)
(1,896)

(314)

-

-

ค่าเสื่อม
ยอดต้นปี
ราคา
(ล้านบาท)

588
599

11

-

-

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์ ในอาคารและอุปกรณ์เหล่านั้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวนเงินรวม 7,839 ล้านบาท (2552: 7,568 ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2548)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2548)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

-

-

(5)
(8)

(3)

อื่น ๆ

(820)
(11,858)
(18,725)

(6,047)

-

-

ยอด
ปลายปี

(711)

(160)

-

(551)

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

1,896
2,102

4,877
3,538
543
27,325

7,472

5,771

5,124

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

4.9 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชีประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ลูกหนี้อื่น
รายการ Option Premium จ่ายล่วงหน้า
ตั๋วเงินต่างประเทศรอเรียกเก็บ
อื่น ๆ
รวม

6,146
84
62
517
6,809

1,157
178
103
372
1,810

6,040
84
62
515
6,701

1,148
178
103
361
1,790

2552

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

4.10 สินทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์อื่นประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2553

(ล้านบาท)
ยอดดุลสุทธิบัญชีระหว่างกัน
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สุทธิ
ลูกหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สิทธิการเช่าสุทธิ
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียมศาลรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวม

1,644
1,466
1,364
989
945
466
152
3,698
10,724

803
745
1,479
709
1,135
550
223
3,784
9,428

1,644
1,466
1,318
908
374
152
2,079
7,941

804
745
1,434
1,100
446
223
1,903
6,655

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นจ�ำนวน
515 ล้านบาท และ 482 ล้านบาท ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวน 495 ล้านบาท และ 462 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของธนาคารซึง่ ตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์ ในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เหล่านั้นได้ ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจ�ำนวน 719 ล้านบาท (2552: 829 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจ�ำนวน 674 ล้านบาท (2552: 820 ล้านบาท)
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4.11 เงินรับฝาก
4.11.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2553

2552

46,284
619,038

(ล้านบาท)
40,760
46,062
501,640
617,775

40,795
499,352

199,023
27,953
186,600
955,976

198,007
27,918
186,670
952,742

155,808
65,590
205,418
1,092,138

155,661
65,608
205,418
1,090,524

4.11.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

952,693
139,445
1,092,138

2552

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

(ล้านบาท)
929,387
951,079
26,589
139,445
955,976
1,090,524

926,152
26,590
952,742

4.11.3 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ

2553
ต่างประเทศ

1,047,141
34,104
6,059
1,087,304

307
4,264
263
4,834

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,047,448
929,568
38,368
17,344
6,322
1,579
1,092,138
948,491

2552
ต่างประเทศ

รวม

243
6,625
617
7,485

929,811
23,969
2,196
955,976
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ

2553
ต่างประเทศ

1,047,693
34,104
6,059
1,087,856

276
2,139
253
2,668

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,047,969
930,176
36,243
17,344
6,312
1,579
1,090,524
949,099

2552
ต่างประเทศ

รวม

206
2,828
609
3,643

930,382
20,172
2,188
952,742

4.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
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2552
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

629
733

360
18,395
4,590

360
19,024
5,323

576
69

691
22,900
3,416

691
23,476
3,485

13,201
3,368
17,931

3,105
1,029
27,479

16,306
4,397
45,410

15,601
3,084
19,330

997
240
28,244

16,598
3,324
47,574

51
1,076
1,127

1,502
1,502

1,553
1,076
2,629

57
907
964

-

57
907
964

19,058

28,981

48,039

20,294

28,244

48,538

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2552
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

629
733

360
18,395
4,590

360
19,024
5,323

576
69

691
22,900
3,416

691
23,476
3,485

14,997
3,368
19,727

3,105
1,029
27,479

18,102
4,397
47,206

16,860
3,084
20,589

997
240
28,244

17,857
3,324
48,833

128
1,076
1,204

1,502
1,502

1,630
1,076
2,706

157
928
1,085

-

157
928
1,085

20,931

28,981

49,912

21,674

28,244

49,918
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4.13 เงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินกู้ยืมประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
หุ้นกู้
- เงินบาท
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
การเงินแฝง
- เงินบาท
ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท
อื่น ๆ
รวม

4.21-5.64

2553
ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ

2553

2552
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

รวม

-

-

-

4,200

-

4,200

20,000

-

20,000

22,851

-

22,851

2553-2554

306

-

306

777

-

777

0.50-4.55 2553-2557

41,973
330
62,609

-

41,973
330
62,609

19,152
10,203
57,183

-

19,152
10,203
57,183

3.50-6.25 2553-2561

อ้างอิงกับ
ตัวแปร*

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
การเงินแฝง
- เงินบาท
ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท
อื่น ๆ
รวม

2553
ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ

3.50-6.25 2553-2561

รายงานประจำ�ปี 2553

รวม

20,000

-

20,000

22,851

-

22,851

2553-2554

306

-

306

777

-

777

0.50-4.55 2553-2557

42,153
330
62,789

-

42,153
330
62,789

19,152
203
42,983

-

19,152
203
42,983

อ้างอิงกับ
ตัวแปร*

* ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรคืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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2552
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

4.14 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

9,139
3,072
991
13,202

6,238
4,870
1,225
12,333

9,139
3,072
872
13,083

6,238
4,870
1,069
12,177

4.15 ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประมาณการหนี้สินมีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ส�ำรองบ�ำเหน็จและบ�ำนาญ
ประมาณการหนี้สินจากสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพให้ บสท.
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันนอกงบดุล
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
รวม

2,061
1,173

1,900
1,266

1,944
1,173

1,816
909

957
547
295
5,033

954
115
48
4,283

904
115
224
4,360

904
115
48
3,792

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ รวมทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552

2553

2552

1,619
325
1,944

1,513
303
1,816

(ล้านบาท)
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ
ผลประโยชน์อื่น
รวมมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

1,720
340
2,060

1,601
316
1,917
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ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณที่แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552

2553

2552

555
207
762

518
198
716

(ล้านบาท)
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
รวมค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

602
224
826

561
214
775

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2553
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552
อื่นๆ

เกษียณอายุ
(ล้านบาท)
316
1,475
23
126
12
55
(11)
(55)
340
1,601

1,601
131
59
(71)
1,720

อื่นๆ
292
22
11
(9)
316

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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1,513
119
56
(69)
1,619

2552
อื่นๆ

เกษียณอายุ
(ล้านบาท)
303
1,392
22
114
11
52
(11)
(45)
325
1,513

อื่นๆ
280
21
10
(8)
303

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ใช้ ในการค�ำนวณภาระผูกพันภายใต้ โครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มของค่ารักษาพยาบาล
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

3.8 %
3.5 %
4 - 4.8 %
6 - 12 %

3.8 %
3.5 %
4 - 4.8 %
6 - 12 %

อัตราแนวโน้มต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติขึ้นมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน ซึ่งผลกระทบของ
ร้อยละ 1 ที่เปลี่ยนแปลงไปของอัตราแนวโน้มต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติขึ้น มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
1% เพิ่มขึ้น
1% ลดลง
(ล้านบาท)
7
(5)
66
(49)

ผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนประกอบที่เป็นต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สะสม
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายให้กับพนักงานเกษียณในปีถัดไปเป็นดังนี้

งบการเงินรวม
2552

2553

2554

2555

52
10
62

67
12
79

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2554
(ล้านบาท)

2555

(ล้านบาท)
ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ�ำนวนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน

55
9
64

2552
ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ�ำนวนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน

45
8
53

71
11
82

69
11
80

50
9
59
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4.16 หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เงินมัดจ�ำ
เงินส�ำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
อื่น ๆ
รวม

11,993
11,833
912
404
1,201
2,677
29,020

6,989
8,190
942
399
1,125
2,501
20,146

11,772
11,833
318
384
24,307

6,779
8,190
247
478
15,694

4.17 หุ้นบุริมสิทธิ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี ของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายหรือเท่ากับ
1.37 บาทต่อหุ้นต่อปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินปันผลไม่เต็มตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ก็ได้ นอกจากนั้น ในกรณีที่ปีใดธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ
เพิ่มขึ้นให้เท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นหุ้นบุริมสิทธิซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยจะมีบุริมสิทธิจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิตอ้ งการแปลงหุน้ เป็นหุน้ สามัญก่อนวันครบก�ำหนดก็สามารถทีจ่ ะท�ำได้ทกุ สิน้ ปี ทัง้ นี้ หากครบก�ำหนดระยะเวลา
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีโดยให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ

4.18 ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจ�ำกัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจ�ำนวน
ผลก�ำไร ซึ่งได้รับจากธนาคารของบริษัททุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงร้อยละสิบของจ�ำนวนทุนของบริษัท
ทุนส�ำรองนี้จะน�ำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้

4.19 เงินปันผล
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ
ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,399 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.50 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,498 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.00 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,798 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
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4.20 ภาระผูกพันทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย
งบการเงินรวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ
รวม

เงินบาท

2553
เงินตรา
ต่างประเทศ

3,030
25
1,899
1,216
95,857

388
3,879
12,661
6,892

75
-

478,810
507,349

478,885
507,349

109
1

427,954
451,254

428,063
451,255

841,910
841,910

70,238
70,238

912,148
912,148

463,726
464,026

61,123
61,123

524,849
525,149

814
814

-

814
814

535
78

144
76

679
154

-

199

199

-

831

831

88,257
1,875,807

7,397
7,397
360
202
1,166,010

7,397
7,397
88,617
202
3,041,817

80,634
1,107,698

7,421
7,421
427
244
1,039,742

7,421
7,421
81,061
244
2,147,440

รวม

เงินบาท
(ล้านบาท)
3,030
2,269
413
19
5,778
1,435
13,877
480
102,749
94,386

2552
เงินตรา
ต่างประเทศ

รวม

103
3,829
11,263
6,529

2,269
122
5,264
11,743
100,915

รายงานประจำ�ปี 2553

191

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านเครดิต
สัญญาขาย
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ
รวม

เงินบาท

2553
เงินตรา
ต่างประเทศ

3,030
25
1,899
1,216
95,904

295
3,879
12,538
6,892

75
-

479,191
507,349

479,266
507,349

841,910
841,910

70,238
70,238

814
814

รวม

เงินบาท
(ล้านบาท)
3,030
2,269
320
1,219
5,778
1,435
13,754
480
102,796
94,435

2552
เงินตรา
ต่างประเทศ

รวม

103
3,829
11,039
6,529

2,269
1,322
5,264
11,519
100,964

109
1

427,954
452,392

428,063
452,393

912,148
912,148

463,726
464,026

61,123
61,123

524,849
525,149

-

814
814

535
78

144
76

679
154

-

199

199

-

831

831

88,257
1,875,854

7,397
7,397
1,165,613

7,397
7,397
88,257
3,041,467

80,634
1,108,947

7,421
7,421
9
1,039,994

7,421
7,421
80,634
9
2,148,941

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปิดธนาคารตามค�ำสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2540 เป็นจ�ำนวน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 334 ล้านบาท)
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์กบั บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ตามสัญญาดังกล่าว ธนาคาร
จะท�ำการโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพรวมถึงสิทธิอนื่ ใดเหนือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันการช�ำระหนีใ้ ห้กบั บสท. ตามเงือ่ นไขและระยะเวลา
ทีก่ �ำหนดในสัญญาโอนสินทรัพย์ ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันแต่ไม่เกินมูลค่าทางบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีธ้ นาคาร
และ บสท. มีสิทธิที่จะขอให้มีการประเมินราคาใหม่ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดก็ได้ เมื่อ บสท. และธนาคารได้ตกลงยืนยันในราคาสินทรัพย์
ที่จะโอนแล้ว ธนาคารจะได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้ ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เป็นผู้อาวัล (ดูหมายเหตุข้อ 4.2.1 และ 4.3.9)
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ธนาคารและ บสท. ตกลงกันว่าให้มีการรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เมื่อสิ้นปีที่ 5 และ
สิ้นปีที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยค�ำนวณจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้สะสมตามเกณฑ์เงินสดจนถึงวันที่ค�ำนวณ
ผลก�ำไรขาดทุนหักด้วยต้นทุนในการรับโอนและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการด�ำเนินงานของ บสท. รวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดที่ บสท.
ต้องจ่ายให้กบั ธนาคารด้วย นอกจากนัน้ ตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2544 ในกรณีทมี่ ผี ลก�ำไรให้จดั สรรผลก�ำไรส่วนแรก
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมาโดยแบ่งคนละครึ่งระหว่าง บสท. กับธนาคาร ส่วนผลก�ำไร
ส่วนที่สองธนาคารจะรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับผลก�ำไรส่วนที่หนึ่งแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างราคามูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ตามบัญชีและราคาของสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ส�ำหรับก�ำไรส่วนทีเ่ หลือจากส่วนทีส่ องให้ บสท. รับไปทัง้ หมด ในกรณีทมี่ ี
ผลขาดทุนให้ บสท. และธนาคารร่วมกันรับผิดชอบ โดยให้ธนาคารรับผลขาดทุนในส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ส่วนผลขาดทุนในส่วนทีส่ องทีเ่ หลือจากส่วนทีห่ นึง่ จ�ำนวนไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของราคาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ที่ บสท. รับโอนมาให้ บสท. และธนาคารแบ่งกันคนละครึ่งและผลขาดทุนส่วนที่เหลือจากส่วนที่สองให้ บสท. รับไปทั้งหมด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้ตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลขาดทุนไว้จ�ำนวน 904 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการ
หนี้สินในงบดุล (31 ธันวาคม 2552: 904 ล้านบาท)

4.21 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

เงินฝาก
เงินลงทุน

175
128,296
128,471

320
75,204
75,524

128,162
128,162

75,071
75,071

5. ข้อมูลของรายการในงบก�ำไรขาดทุน
5.1 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
เงินลงทุน
รวม

43,511
1,519
4,071
3,603

43,567
2,070
4,257
3,998

43,543
1,507
2,247
3,550

44,143
2,044
1,027
4,028

975
53,679

739
54,631

3,000
53,847

1,400
52,642
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5.2 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญทีร่ วมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจ�ำนวน 4,513 ล้านบาท
และ 5,460 ล้านบาท (สุทธิจากหนีส้ ญ
ู รับคืน 1,064 ล้านบาท และ 1,028 ล้านบาท) ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะธนาคาร
มีจ�ำนวน 4,651 ล้านบาทและ 5,555 ล้านบาท (สุทธิจากหนี้สูญรับคืน 834 ล้านบาท และ 631 ล้านบาท) ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 4.4)

5.3 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ รี่ วมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 มีจ�ำนวน 149 ล้านบาท และ 145 ล้านบาทตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุ ข้อ 4.3.8)

5.4 ก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไรที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ขาดทุน)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายและไถ่ถอนเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- หลักทรัพย์ที่ถือจนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ก�ำไรจากเงินลงทุน

(15)
2

(108)
-

(16)
2

(143)
-

(111)

295

(147)

562

222
779
952
1
1,830

185
385
4
262
(76)
947

217
770
952
1,778

201
386
4
286
63
1,359

5.5 ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติซึ่งได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคาร
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5.6 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ค�ำนวณได้ดังนี้

ก�ำไรสุทธิ
2553

2552
(ล้านบาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิก่อนหักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินปันผล
หุ้นบุริมสิทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด*

ก�ำไรต่อหุ้น
2553
2552
(บาท)

24,206
-

20,758
(1,597)

3,399
-

3,087
-

24,206

19,161

3,399

3,087

7.12

6.21

24,206

1,597
20,758

3,399

312
3,399

7.12

6.11

ก�ำไรสุทธิ
2553

2552
(ล้านบาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิก่อนหักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินปันผล
หุ้นบุริมสิทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด*

งบการเงินรวม
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2553
2552
(ล้านหุ้น)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2553
2552
(ล้านหุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น
2553
2552
(บาท)

23,178
-

19,436
(1,597)

3,399
-

3,087
-

23,178

17,839

3,399

3,087

6.82

5.78

23,178

1,597
19,436

3,399

312
3,399

6.82

5.72

* ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ บุริมสิทธิของหุ้นทั้งสิ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลได้สิ้นสุดลงในปี 2552

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2552 ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จา่ ยให้หุ้นบุริมสิทธิหารด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญ (เงินปันผลที่จ่าย
ของปี 2552 มีจ�ำนวน 1,597 ล้านบาท) ทั้งนี้ บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลงในปี 2552 จึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2553 ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิหารด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
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6. ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชีและหน่วยงานก�ำกับควบคุม
6.1 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด�ำรง
เงินกองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้และแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารและบริษัทย่อย
จะต้องใช้มาตรการในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินและรายการนอกงบดุลบางรายการโดยการค�ำนวณตามวิธีทางการบัญชีที่กฎหมาย
ก�ำหนด นอกจากนั้นจ�ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับส่วนประกอบน�้ำหนักของความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อก�ำหนดอื่น ๆ
ของทางราชการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป เงินกองทุนของธนาคารค�ำนวณขึ้น
ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนตามวิธี Basel II ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จ�ำแนกได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรหลังจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส�ำรองจัดชั้นสินทรัพย์ปกติและส�ำรองที่ตั้งเป็นการเฉพาะและทั่วไป
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย
รวมสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ขั้นต�่ำร้อยละ 8.50)
(ขั้นต�่ำร้อยละ 4.25)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

33,992
11,124
6,034
71,512
122,662

33,992
11,124
5,063
64,073
114,252

6,478
1,359
20,000
13,181
41,018
163,680

6,559
917
20,000
11,642
39,118
153,370

1,054,458

931,337

15.5
11.6
3.9

16.5
12.3
4.2

ภายใต้การก�ำกับแบบรวมกลุ่มกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นร้อยละ 15.1 และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นร้อยละ 11.5

196

รายงานประจำ�ปี 2553

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 25/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.scb.co.th/th/abt/abt_ivr_fin_fnr.shtml
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปีตามข้อก�ำหนดในประกาศ
ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

6.2 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
(“แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”) โดยประกาศดังกล่าวได้ก�ำหนดรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลท�ำให้มีเพียง
ธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่สามารถรับเงินฝากจากประชาชนได้ โดยบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของธนาคารนั้นกระทรวงการคลังไม่เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมดังกล่าวยังไม่สามารถประเมินได้ ในขณะนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาขายหุ้นบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ดังรายละเอียด
ในข้อ 4.2.6 โดยต้องด�ำเนินตามเงื่อนไขในสัญญา รวมถึงการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าว

6.3 รายการกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ
ธนาคารมีรายการกับธนาคารหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามจ�ำนวนและเงือ่ นไข
ทีก่ �ำหนดไว้ ในโครงการสวัสดิการเป็นไปตามราคาทีก่ �ำหนดไว้ ในข้อบังคับธนาคาร ส่วนการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ และการคิดราคาส�ำหรับ
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามการค้าปกติและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการกับธนาคารหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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6.3.1 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน
เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพันที่ให้แก่ธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ดังนี้
งบการเงินรวม
2553

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม และบริษัท
ในเครือ
บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกัน
ชีวิต
บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
รวมบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)
บจ.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ.มนสิกา*
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)
* ขายไปในปี 2553
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2552

สินเชื่อ

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

-

64

-

1

106

-

1

- 1,118
115
1
- 1,298

-

396
397

940
20
1
- 1,067

-

439
440

-

26
39
3

-

1
-

-

22
53
4
2

-

1
-

-

68

-

1

-

81

-

1

770
-

11
54
-

-

8
32
-

806
-

23
52
10

-

7
32
2

770

65

-

40

806

85

-

41

ภาระผูกพัน สินเชื่อ
(ล้านบาท)

-

ภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
2553

2552

สินเชื่อ

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน สินเชื่อ
(ล้านบาท)

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ*
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจาก
การปรับ โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- 1,603

-

-

-

988

-

-

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อ
ข้างต้น
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

1 2,616
- 16,169

-

6
8,832

1
-

1,417
435

-

5
5,022

1 18,785

-

8,838

1 1,852

-

5,027

ธนาคารที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอ�ำนาจ
ควบคุม

-

194

-

4

-

177

-

35

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

71

579

5

-

50

392

9

-

842 22,592

5

9,281

857 4,642

9

5,545

รวม
* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2553
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

-

61
246

-

-

-

-

121
58

1,060

-

-

47
381
-

10,885

103
140
91

-

47
1,138
1,200

2
11
6
7
83

-

-

-

1
13
47
7
9

-

1
-

48
959

180
1,645

428

10,885

31
928

1,060

1
2,387

64
- 1,118
115
1
- 1,298

-

1
396
397

106
940
20
1
- 1,067

-

1
439
440

สินเชื่อ
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
บบส.จตุจักร*
บบส.รัชโยธิน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
(ประเทศกัมพูชา)
บล.ไทยพาณิชย์
บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย และ
บริษัทในเครือ
บลจ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ และบริษทั ในเครือ 6,725
ธุรกิจบริการ
บจ.ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บจ.สยามพิธิวัฒน์
บจ.เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส*
บจ.ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ*
บจ.ไทยพาณิชย์พลัส
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.มหิศร
รวมบริษัทย่อย
6,725
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม และบริษัท
ในเครือ
บมจ.ไทยพาณิชย์นวิ ยอร์คไลฟ์ประกันชีวติ
บมจ. เอสซีบี ลีสซิ่ง
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
รวมบริษัทร่วม
* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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2552

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

61
90

-

-

77
98

1,465

41
233
202

ภาระผูกพัน สินเชื่อ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)
บจ.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ.มนสิกา*
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้)

2552

สินเชื่อ

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

-

26
39
3

-

1
-

-

22
53
4
2

-

1
-

-

68

-

1

-

81

-

1

770
-

11
54
-

-

8
32
-

806
-

23
52
10

-

7
32
2

770

65

-

40

806

85

-
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ภาระผูกพัน สินเชื่อ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ**
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- 1,603

-

-

-

988

-

-

* ขายไปในปี 2553
** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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201

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
สินเชื่อ

2552

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน สินเชื่อ
(ล้านบาท)

เงินรับ
ฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อข้างต้น
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

1 2,616
- 16,169

-

6
8,832

1
-

1,417
435

-

5
5,022

1 18,785

-

8,838

1 1,852

-

5,027

ธนาคารที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอ�ำนาจ
ควบคุม

-

194

-

4

-

177

-

35

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

71

579

5

-

50

392

9

-

7,567 23,551

1,650

9,709

11,742 5,570

1,069

7,932

รวม
6.3.2 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้แสดงไว้ ในหมายเหตุข้อ 4.2.6
เงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีลกั ษณะความสัมพันธ์โดยธนาคารและบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูบ้ ริหารเป็นกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
2553

ชื่อบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20
ธุรกิจบริการ
บจ.สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส
บจ.นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย)
บจ.สยามคอสมอสเซอร์วิส*
บจ.พรีมัส (ประเทศไทย)
บจ.เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์
* ขายไปในปี 2553
202

รายงานประจำ�ปี 2553

ประเภทกิจการ

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ
นายหน้าประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รับจ้างบริหารอาคาร
ให้บริการระบบ
การช�ำระเงิน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ทุนช�ำระ
สัดส่วน เงินลงทุน สัดส่วน เงินลงทุน
แล้ว
เงินลงทุน
สุทธิ
เงินลงทุน
สุทธิ
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)

30

10.0

-

10.0

-

6
13

20.0
10.0

1
1

10.0

1

50

19.3

11

19.3

11

2553

ชื่อบริษัท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.นันทวัน
บจ. เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้**
ธุรกิจอื่น ๆ
บจ.นวุติ
บจ.ไทย ยู.เอส. เลเธอร์**
Siam Cement Myanmar Trading Ltd.
(ประเทศพม่า)
บจ.นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น
ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
บจ.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ.มนสิกา*
ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น
บจ.ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น**
รวม

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการเกษตร
อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ทุนช�ำระ
สัดส่วน เงินลงทุน สัดส่วน เงินลงทุน
แล้ว
เงินลงทุน
สุทธิ
เงินลงทุน
สุทธิ
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)
10

10.0

62

10.0

62

612

20.2

-

6.1

-

60

10.0

-

10.0

-

194

10.0

-

10.0

-

การพาณิชย์
ธุรกิจการเกษตร

KYAT

1
20

10.0
10.0

2

10.0
-

-

ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
อสังหาริมทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

1,592
500

16.7
97.6

-

16.7
97.6

-

-

-

-

-

-

700

25.0
33.3

77

25.0
33.3

74

อื่น ๆ
ธุรกิจด้านลงทุน

KYAT
= สกุล KYAT
* ขายไปในปี 2553
** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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203

ชื่อบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 10 ถึงไม่เกินร้อยละ 20
ธุรกิจบริการ
บจ.สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส
บจ.นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย)
บจ.สยามคอสมอสเซอร์วิส
บจ.พรีมัส (ประเทศไทย)
บจ.เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.นันทวัน
บจ. เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้*
ธุรกิจอื่น ๆ
บจ.นวุติ
บจ.ไทย ยู.เอส. เลเธอร์*
Siam Cement Myanmar Trading Ltd.
(ประเทศพม่า)
บจ.นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น
ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
บจ.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ.มนสิกา
ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น
บจ.ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น*
รวม
KYAT

= สกุล KYAT
* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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ประเภทกิจการ

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ
นายหน้าประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รับจ้างบริหารอาคาร
ให้บริการระบบ
การช�ำระเงิน
รับเหมาก่อสร้าง
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการเกษตร
อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง

2552
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ทุนช�ำระ
สัดส่วน เงินลงทุน สัดส่วน เงินลงทุน
แล้ว
เงินลงทุน
สุทธิ
เงินลงทุน
สุทธิ
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)

30

10.0

-

10.0

-

6
6
13

20.0
11.7
10.0

1
2
1

10.0

1

50

16.5

8

16.5

8

10

10.0

62

10.0

62

612

20.2

-

6.1

-

60

10.0

-

10.0

-

194

10.0

-

10.0

-

การพาณิชย์
ธุรกิจการเกษตร

KYAT

1
20

10.0
10.0

2

10.0
-

-

ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
อสังหาริมทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

1,592
500

16.7
97.6

-

16.7
97.6

-

120

100.0

119

100.0

119

700

25.0
33.3

195

25.0
33.3

190

อื่น ๆ
ธุรกิจด้านลงทุน

6.3.3 รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
รายได้
ดอกเบี้ย
และ
เงินปันผล
อื่น ๆ
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

215
-

2552
ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ย

3,617
-

2
12

รายได้
ดอกเบี้ย
และ
อื่น ๆ
เงินปันผล
อื่น ๆ
(ล้านบาท)
94
246
3,045
16
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อื่น ๆ

2
10

93
16

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
รายได้
ดอกเบี้ย
และ
เงินปันผล
อื่น ๆ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2,027
214
-

2,722
3,615
-

2552
ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ย
27
2
12

รายได้
ดอกเบี้ย
และ
อื่น ๆ
เงินปันผล
อื่น ๆ
(ล้านบาท)
926
1,339
2,392
90
234
3,044
16
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อื่น ๆ

30
2
10

178
87
16

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 กระทรวงการคลังได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารประมาณร้อยละ 38.8 ของทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ซึ่งเป็นการถือหุ้นตามโครงการ 14 สิงหาคม 2542 ในการเพิ่มทุนแก่สถาบันการเงินโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้น
อื่นในการซื้อหุ้นคืนได้ ธนาคารได้น�ำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้กระทรวงการคลังในการเพิ่มทุนดังกล่าวจ�ำนวน 32,500 ล้านบาท
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบันทึกอยู่ในเงินลงทุนที่ถือจนครบก�ำหนด และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ท�ำสัญญา
ขายหุ้นของธนาคารซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่จ�ำนวนประมาณร้อยละ 24.8 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วให้กับกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง
(กองทุนฯ) และในวันที่ 21 มกราคม 2548 กระทรวงการคลังได้ขายหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 12.3 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วให้ส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ รายการอืน่ ๆ (ถ้ามี) ระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐและกองทุนฯ
เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของธนาคาร โดยไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ในการถือหุ้น
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6.4 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.(01)ว. 3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ส�ำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
2553

2552
(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
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13

(50)

3
3
2
21
13
8
(29)
13

(7)
4
(1)
(54)
(66)
63
(5)
(62)

110
1
19
(98)

116
1
7

(201)
(156)

1,472
1,534

(156)
246
90

(1,705)
(1,705)
(171)
417
246

6.5 สัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตส�ำหรับสัญญาเช่า
และสัญญาบริการระยะยาว ประกอบด้วย
ประเภท
ที่ดินและ/หรืออาคาร

อุปกรณ์ส�ำนักงาน
รถยนต์

งบการเงินรวม
2553
2552

ระยะเวลา
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552
(ล้านบาท)
961
863
935
771
655
754
144
103
123
104
68
103
6
198
172
177
144
291
136

909
717
119
69
2
188
322

6.6 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้
6.6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านหนี้สิน)
เงินกู้ยืม
ภาระผูกพันทั้งสิ้น

ธุรกรรม
ในประเทศ

2553
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

1,455,425

21,339

ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,476,764 1,264,795

145,808
151,893
1,027,660
1,085,245

3,210
1,853
30,914
6,893

149,018
153,746
1,058,574
1,092,138

46,537
62,609
3,039,304

1,502
2,513

48,039
62,609
3,041,817

2552
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

29,252

1,294,047

86,814
163,307
927,005
950,974

13,281
2,112
13,233
5,002

100,095
165,419
940,238
955,976

48,537
57,183
2,141,820

1
5,620

48,538
57,183
2,147,440

รายงานประจำ�ปี 2553

207

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านหนี้สิน)
เงินกู้ยืม
ภาระผูกพันทั้งสิ้น

ธุรกรรม
ในประเทศ

2553
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

1,447,708

18,241

ธุรกรรม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,465,949 1,243,520

144,999
161,563
1,013,090
1,085,796

1,393
1,853
29,855
4,728

146,392
163,416
1,042,945
1,090,524

48,410
62,789
3,039,733

1,502
1,734

49,912
62,789
3,041,467

รวม

2552
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

24,563

1,268,083

86,176
174,348
896,935
951,583

10,085
2,112
11,937
1,159

96,261
176,460
908,872
952,742

49,917
42,983
2,143,984

1
4,957

49,918
42,983
2,148,941

6.6.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2553
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
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53,155
(9,161)
43,994
32,428
(42,861)
33,561

796
(285)
511
227
(407)
331

2552
รายการ
ตัดบัญชี
(272)
272
-

ธุรกรรม
ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)
53,679
54,166
839
(374)
(9,174) (12,587)
(413)
374
44,505
41,579
426
32,655
26,945
136
(43,268) (40,973)
(186)
33,892
27,551
376
-

รวม
54,631
(12,626)
42,005
27,081
(41,159)
27,927

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

53,393
(8,993)
44,400
27,539
(40,119)
31,820

726
(279)
447
157
(324)
280

2552
รายการ
ตัดบัญชี
(272)
272
-

ธุรกรรม
ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)
53,847
52,268
748
(374)
(9,000) (12,181)
(390)
374
44,847
40,087
358
27,696
22,996
77
(40,443) (37,448)
(120)
32,100
25,635
315
-

รวม
52,642
(12,197)
40,445
23,073
(37,568)
25,950

6.7 เครื่องมือทางการเงิน
6.7.1 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อยเกิดความสูญ
เสียทางด้านการเงินได้ ธนาคารและบริษทั ย่อยได้มนี โยบายในการป้องกันความเสีย่ งนี้ โดยเลือกท�ำธุรกรรมเฉพาะกับคูส่ ญ
ั ญาทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือและส่วนใหญ่จะมีการเรียกหลักทรัพย์ค�้ำประกันในจ�ำนวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นได้
ในกรณีการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่าของสินทรัพย์ที่บันทึกในงบดุลรวมหลังจากหักส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
แสดงถึงความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้านเงินให้สินเชื่อในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาของตราสารทางการเงินเมื่อถึงวัน
ครบก�ำหนด
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับตราสารทางการเงินนอกงบดุลด้วยในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถช�ำระเงินได้
เมื่อครบก�ำหนดตามข้อตกลงของสัญญา
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อมีอยู่จ�ำกัดเนื่องจากมีการกระจายตัวของลูกค้าในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในประเทศ
6.7.2 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันจะมีผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในปีปจั จุบนั และในอนาคต ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ เกิดจากโครงสร้างและลักษณะของสินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้ท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สิน
ของธนาคารและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้
ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้
งบการเงินรวม
2553
เปลี่ยน
เปลี่ยน
อัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
อัตรา
ดอกเบี้ย
3-12
ดอกเบี้ย
ได้ทันที 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง
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-

รวม

33,273

33,273

-

-

3,843 130,805
1,039
35
195 13,834 48,972 52,230
585,859 234,995 113,333 83,657
589,897 379,634 163,344 135,922

39
15,634
2,045
17,718

38,684
38,684

14,609 150,370
22,881 153,746
1 1,058,574
1,824
1,824
72,588 1,397,787

139,445

-

-

46,284 1,092,138

14,088 27,626
908
447
- 28,512 11,419 22,594
633,126 244,033 111,803 162,486
(43,229) 135,601 51,541 (26,564)

84
84
17,634

38,684

4,970
48,039
62,609
2,003
2,003
490
490
53,747 1,205,279
18,841 192,508

187,895

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

-

619,038

-

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

99,476

งบการเงินรวม
2552
เปลี่ยน
เปลี่ยน
อัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
อัตรา
ดอกเบี้ย
3-12
ดอกเบี้ย
ได้ทันที 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

-

-

-

-

3,508 90,407
1,979
757
7,720 38,970 67,097
498,931 217,420 107,399 69,081
503,196 315,547 148,348 136,178

29,925
2,652
32,577

203
44,755
44,958

501,640

-

274,530

-

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

112,456

26,590

-

-

16,944 27,186
244
- 16,752 19,000
518,584 318,468 131,700
(15,388) (2,921) 16,648

814
21,307
48,711
87,467

124
124
32,453

44,958

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

32,868

32,868

5,050 101,147
20,950 165,419
- 940,238
1,640
1,640
60,508 1,241,312
40,760

955,976

3,350
48,538
57,183
1,824
1,824
573
573
46,507 1,064,094
14,001 177,218
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เปลี่ยน
เปลี่ยน
อัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
อัตรา
สินเชื่อ
ดอกเบี้ย
3-12
ดอกเบี้ย
ด้อย
ได้ทันที 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี เกิน 5 ปี คุณภาพ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง
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-

33,172

33,172

-

-

2,697 130,521
48
- 12,695 49,276 51,482
589,091 237,177 110,563 68,381
591,788 380,393 159,887 119,863

15,397
2,045
17,442

35,688
35,688

14,478 147,744
34,566 163,416
- 1,042,945
1,798
1,798
84,014 1,389,075

139,446

-

-

46,062 1,090,524

15,960 27,626
908
447
- 28,692 11,419 22,594
633,735 244,065 111,821 162,487
(41,947) 136,328 48,066 (42,624)

84
84
17,358

35,688

4,971
49,912
62,789
2,003
2,003
488
488
53,524 1,205,716
30,490 183,359

187,747

-

รวม

-

617,775

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

99,494

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
เปลี่ยน
เปลี่ยน
อัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
อัตรา
สินเชื่อ
ดอกเบี้ย
3-12
ดอกเบี้ย
ด้อย
ได้ทันที 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี เกิน 5 ปี คุณภาพ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

-

-

-

-

2,793 89,639
6,775 40,114 66,302
501,158 224,142 104,495 35,814
503,951 320,556 144,609 102,116

29,736
2,652
32,388

203
40,611
40,814

499,352

-

273,515

-

112,490

26,590

-

-

18,249 27,186
243
5,852 15,701
517,601 306,553 128,434
(13,650) 14,003 16,175

815
21,306
48,711
53,405

124
124
32,264

40,814

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

32,788

32,788

4,678
97,313
33,533 176,460
- 908,872
1,610
1,610
72,609 1,217,043
40,795

952,742

3,425
49,918
42,983
1,823
1,823
525
525
46,568 1,047,991
26,041 169,052

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective Interest Rate) ของตราสารทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี จะไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระส�ำคัญจากอัตราตลาดของแต่ละช่วงเวลา
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6.7.3 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารทางการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) 117,643
1,518
เงินลงทุนสุทธิ
157,333
4,578
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
961,336
42,921
เงินรับฝาก
962,172
6,691
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
49,604
724
เงินกู้ยืม
56,163
1,758

2552
อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
1.3
166,395
2,069
2.9
154,851
4,737
4.5
863,429
42,219
0.7
965,303
9,457
1.5
44,243
584
3.1
74,905
2,585

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)
1.2
3.1
4.9
1.0
1.3
3.5

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
เงินกู้ยืม

114,204
167,350
938,991
959,856
51,167
50,486

1,507
6,550
40,990
6,687
750
1,564

2552
อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

1.3
3.9
4.4
0.7
1.5
3.1

162,525
166,807
838,180
962,153
44,094
65,280

2,044
5,428
39,470
9,432
510
2,255

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)
1.3
3.3
4.7
1.0
1.2
3.5

6.7.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เมื่อครบก�ำหนดได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถแปลงสภาพสินทรัพย์หรือจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
โครงสร้างการบริหาร และการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายในการจัดการและก�ำหนดโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายในธนาคาร ดังนี้
- คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ อ�ำนาจกระท�ำการของผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยกระจายอ�ำนาจอนุมัติตามความเหมาะสม และพยายามก�ำหนดให้
อ�ำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Authority)
- คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
214
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- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ และเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดตลอดจนก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้ง
ธนาคาร
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets&Liabilities Management Committee: ALCO) ท�ำหน้าที่ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก�ำหนดเพดานการรับความเสี่ยง และเครื่องชี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร
โครงสร้างการบริหาร และการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารก�ำหนดให้กจิ การในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการบริหารความเสีย่ งในระดับทีไ่ ด้มาตรฐานของธนาคารและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้อนุมตั ิ “นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)” ซึง่ ก�ำหนดให้กจิ การ
ในกลุม่ ต้องมีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างองค์กร เพดานการรับความเสีย่ ง วิธกี ารบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนการรายงาน
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องตามกรอบการบริหารความเสีย่ งทีธ่ นาคารก�ำหนด กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์มลี กั ษณะ
การบริหารสภาพคล่องภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- การบริหารสภาพคล่องแบบศูนย์รวม (Centralise) คือ ธนาคารเป็นศูนย์กลางควบคุมการบริหารสภาพคล่องในการวางแผน
จัดการหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้แหล่งเงินทุน
- การบริหารสภาพคล่องแบบกระจายอ�ำนาจ (Decentralise) คือ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่อง การวางแผน
จัดการหาแหล่งเงินทุนและการใช้แหล่งเงินทุน ซึ่งบริษัทที่อยู่ในกลุ่มการบริหารสภาพคล่องแบบกระจายอ�ำนาจที่ต้องการระบุ
วงเงินในการสนับสนุนสภาพคล่อง ให้น�ำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารต่อไป
ระบบการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
- การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
- การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control)
- การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting)
โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดประเภทหนึ่งของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
อาศัยเงินทุนระยะสั้นจากการระดมเงินรับฝาก ในขณะที่ธนาคารใช้เงินทุนที่ระดมได้เพื่ออ�ำนวยสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีระยะเวลา
ครบก�ำหนดยาวกว่าเงินรับฝาก และหรือ ไม่สามารถเรียกคืนได้ก่อนระยะเวลาครบก�ำหนด จึงท�ำให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ให้เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้สิน
ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องรายวัน ทั้งสกุลเงินบาท
และสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ รายงานงานฐานะสภาพคล่องสุทธิรายวัน
รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศรายสกุล ทั้งแบบรายงานที่เป็นตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนด และรายงานแบบปรับ
พฤติกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารได้ก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ในการวัด ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ จากนั้นรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นรายวัน
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น เพื่อรองรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารจะต้องด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด นอกจากนั้น ธนาคารยังต้องศึกษากระแสเงินสด ทั้งจากการฝาก การถอน การเบิกจ่ายเงินกู้ การช�ำระคืนหนี้ เพื่อให้
ทราบถึงปริมาณเงินที่จ�ำเป็นต้องใช้ ในแต่ละวัน และด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องหรือจัดเตรียมแหล่งสภาพคล่องให้พอเพียงกับ
ความต้องการใช้เงินนั้น
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นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยก�ำหนดให้มีแหล่งสภาพคล่องเป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 3
ของเงินรับฝาก ซึง่ เป็นจ�ำนวนเงินทีธ่ นาคารได้ศกึ ษาจากพฤติกรรมการใช้เงินในอดีตและมีความมัน่ ใจว่าเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้เงินประจ�ำวันของธนาคาร และธนาคารได้มีการทบทวนและติดตามการจัดหาเงินทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินและรักษา
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนหรือการกู้ยืมเงินในการตลาดการเงิน ส่วนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเกิด
ความไม่มั่นใจในระบบธนาคาร และเกิดการแตกตื่นถอนเงินรับฝาก ธนาคารมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)
เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการถอนเงินของผู้ฝากได้ ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องและ
แหล่งสภาพคล่องรวมกันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของเงินรับฝาก
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งแสดงในรูปแบบของรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายวัน ให้สามารถน�ำรายงานไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสภาพคล่องรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดและตามแบบการปรับพฤติกรรม
โดยความถี่ในการท�ำรายงานเป็นรายวัน และรายเดือน
- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารในสกุลเงินตราต่างประเทศ และรายงานสถานะเงินตราต่างประเทศ
รายสกุลเงิน ซึง่ แยกบริหารสภาพคล่องในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่มีนัยส�ำคัญได้เป็นรายสกุล โดยความถี่
ในการจัดท�ำรายงานเป็นรายวัน และรายเดือน
- รายงานการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ตอ้ งมีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของเงินรับฝากรวม ซึง่ จะต้องประกอบด้วยสินทรัพย์ทมี่ ีสภาพคล่อง
สูง ได้แก่ เงินฝากทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 0.8 เป็นเงินสดทีศ่ นู ย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย
ร้อยละ 0.2 และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 ส่วนที่เหลือคือหลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
- รายงานแหล่งสภาพคล่องในกรณีภาวะปกติ เป็นรายงานที่แสดงแหล่งสภาพคล่องของธนาคารส�ำหรับใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในภาวะปกติเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดเงินรับฝากรวม โดยธนาคารได้ก�ำหนดให้ต้องด�ำรงไว้ขั้นต�่ำ 3% ของเงินรับฝาก
- รายงานแหล่งของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งสภาพคล่องในกรณีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงถึงแหล่งที่มา
ของสภาพคล่องกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ และแหล่งสภาพคล่องของธนาคารที่จะสามารถด�ำเนินการจัดหามาได้ภายใน 7 วัน
(ไม่นับรวมสินทรัพย์สภาพคล่องส�ำรองตามกฎหมาย 6% ของเงินฝากรวมเฉลี่ย) โดยธนาคารต้องมีด�ำรงไว้อย่างน้อย
ขั้นต�่ำ 7% ของเงินฝากรวมเฉลี่ย
- อัตราการฝากต่อของเงินรับฝากประจ�ำ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าว่าเมื่อเงินรับฝากครบก�ำหนด ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะ
ฝากเงินต่อเป็นสัดส่วนเท่าไร เพือ่ ธนาคารจะได้จดั เตรียมเงินรองรับการถอนเงินรับฝากในกรณีทไี่ ม่มกี ารต่ออายุ รวมทัง้ เป็น
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Sign) ในการช่วยบอกภาวะผิดปกติที่เริ่มเกิดขึ้น และช่วยวางแผนการบริหาร
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลา
- รายงานตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความเสี่ยง (Risk Limit) และระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
ธนาคารได้มีการสร้างเครื่องมือตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เริ่มก่อตัวขึ้น อันจะมี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารลดลง ดังนั้นธนาคารจึงได้สร้างระบบการเตือนภัยล่วงหน้า และก�ำหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicator) เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Target) ทั้งก�ำหนดระดับของความเสี่ยง (Risk
Level) ต่างๆ ที่ต้องเตรียมพร้อม (Alert) และระดับที่ต้องเริ่มด�ำเนินการตามแผน (Trigger Points) เมื่อเริ่มมีสถานการณ์
ที่ผิดปกติด้านสภาพคล่อง หรือภาวะวิกฤตเริ่มก่อตัว รวมถึงแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีที่มีสัญญาณของปัญหา
ซึ่งธนาคารได้มีการติดตามดูแลและทบทวนตัวชี้วัด ความถี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รายงานการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
(ดังระบุดา้ นล่าง) ให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง และประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ประกอบด้วย
- Operational Liquidity
- Strategic Liquidity
- BAHT Liquidity Gap
- Foreign Currency Liquidity Gap
- Facilities for normal situation
- Liquidity & Facilities for crisis situation
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สินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น 277,903 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.57
ของเงินรับฝาก (31 ธันวาคม 2552: 221,865 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.15 ของเงินรับฝาก) อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์
สภาพคล่องของธนาคารยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด คือก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์
สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของเงินรับฝากรวมเฉลี่ย
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร

2553

2552
(ล้านบาท)

ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
ร้อยละของเงินรับฝากรวม*

277,903
25.57

221,865
23.15

* สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของเงินรับฝากรวม ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคาร คือ เงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ
74.0 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.4 การกู้ยืมระหว่างธนาคาร
คิดเป็นร้อยละ 3.3 การกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้คิดเป็นร้อยละ 4.2
ส�ำหรับการใช้ไปของเงินทุนนัน้ เป็นเงินให้สนิ เชือ่ คิดเป็นร้อยละ 71.7 ของแหล่งใช้ไปของเงินทุน เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
คิดเป็นร้อยละ 10.4 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.1 แหล่งทีม่ าและใช้ไปของเงินทุนทีส่ �ำคัญมีดงั นี้
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินรับฝาก
แหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้น
การกู้ยืมระหว่างธนาคาร
การกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2553

2552

74.0%
10.4%
3.3%
4.2%

73.9%
10.9%
3.8%
4.4%

71.7%
10.4%
10.1%

72.7%
12.8%
7.7%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินได้ถกู จัดประเภทตามระยะเวลาทีค่ รบก�ำหนดในสัญญา ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
ครบก�ำหนดภายใน
3 - 12
ครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม 1 - 3 เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
ดอกเบี้ยค้างรับจาก
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ
* รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

-

-

-

-

-

33,273

33,273

18,424
195
92,294

130,881
13,834
208,195

991
48,972
116,694

35
52,230
379,835

39
15,710
261,155

22,805
401

150,370
153,746
1,058,574

110,913

1,824
354,734

166,657

432,100

276,904

56,479

1,824
1,397,787

665,322

187,895

99,476

139,445

-

-

1,092,138

19,058
684,380
(573,467)

27,626
28,511
1,193
93
245,318
109,416

908
11,420
629
392
112,825
53,832

447
2,594
181
5
142,672
289,428

20,084
20,084
256,820

56,479

48,039
62,609
2,003
490
1,205,279
192,508

งบการเงินรวม
2552
ครบก�ำหนดภายใน
3 - 12
ครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม 1 - 3 เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
ดอกเบี้ยค้างรับจาก
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

-

-

-

-

-

32,868

32,868

8,470
757
89,330

90,637
8,164
187,540

1,997
38,526
99,115

67,431
342,103

43
30,001
221,737

20,540
413

101,147
165,419
940,238

98,557

1,640
287,981

139,638

409,534

251,781

53,821

1,640
1,241,312

542,400

274,530

112,457

26,589

-

-

955,976

20,294
562,694
(464,137)

27,186
16,752
802
96
319,366
(31,385)

275
19,000
826
470
133,028
6,610

783
1,307
196
7
28,882
380,652

20,124
20,124
231,657

53,821

48,538
57,183
1,824
573
1,064,094
177,218

* รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ครบก�ำหนดภายใน
3 - 12
ครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม 1 - 3 เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
ดอกเบี้ยค้างรับจาก
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ
* รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

-

-

-

-

-

33,172

33,172

17,150
95,979

130,594
12,695
210,076

49,276
112,564

51,482
363,171

15,397
261,155

34,566
-

147,744
163,416
1,042,945

113,129

1,798
355,163

161,840

414,653

276,552

67,738

1,798
1,389,075

663,837

187,748

99,494

139,445

-

-

1,090,524

20,931
684,768
(571,639)

27,626
28,691
1,193
91
245,349
109,814

908
11,420
629
392
112,843
48,997

447
2,594
181
5
142,672
271,981

20,084
20,084
256,468

67,738

49,912
62,789
2,003
488
1,205,716
183,359

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
ครบก�ำหนดภายใน
3 - 12
ครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม 1 - 3 เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
ดอกเบี้ยค้างรับจาก
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

-

-

-

-

-

32,788

32,788

7,451
92,343

89,862
7,218
193,860

39,670
96,752

66,636
304,180

29,736
221,737

33,200
-

97,313
176,460
908,872

99,794

1,610
292,550

136,422

370,816

251,473

65,988

1,610
1,217,043

540,147

273,515

112,490

26,590

-

-

952,742

21,674
561,821
(462,027)

27,186
5,852
801
54
307,408
(14,858)

275
15,701
826
464
129,756
6,666

783
1,306
196
7
28,882
341,934

20,124
20,124
231,349

65,988

49,918
42,983
1,823
525
1,047,991
169,052

* รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก และสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเมื่อรวมตั๋วแลกเงินตาม
งบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 96.9 และร้อยละ 93.3 ตามล�ำดับ โดยลดลงจาก ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สัดส่วนเงินให้
สินเชือ่ ต่อเงินฝาก และสัดส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินรับฝากเมือ่ รวมตัว๋ แลกเงินตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 98.4 และร้อยละ
96.5 ตามล�ำดับ
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)

2553
96.9%
93.3%

2552
98.4%
96.5%
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6.7.5 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นอันอาจมีผลให้มลู ค่าของตราสาร
อนุพันธ์เปลี่ยนแปลงไปหรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ในด้านการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศธนาคารมีนโยบายให้มีสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการสมดุลของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ กล่าวคือ ในการปล่อยสินเชื่อ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะพยายามหาแหล่งเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกันรองรับเพื่อให้ผลกระทบ
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นมีนอ้ ยทีส่ ดุ นอกจากนีธ้ นาคารจัดการด้านความเสีย่ งของเงินตราต่างประเทศโดยก�ำหนดวงเงิน
ซือ้ ขายข้ามคืนหรือระหว่างวัน วงเงินประเภท Stop-loss และ Value at Risk โดยมีการก�ำกับดูแลทุกวันและเป็นไปตามข้อบังคับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

32,143
142,541
149,865
986,545
1,540
1,312,634

527
5,705
3,521
66,865
281
76,899

246
280
3
4,488
3
5,020

86
355
449
890

271
1,489
357
227
2,344

33,273
150,370
153,746
1,058,574
1,824
1,397,787

1,047,448
46,486
62,609
1,990
488
1,159,021
153,613

38,368
1,553
12
2
39,935
36,964

918
918
4,102

4,914
4,914
(4,024)

490
1
491
1,853

1,092,138
48,039
62,609
2,003
490
1,205,279
192,508

75

(18,642)

(3,860)

(5,117)

(920)

(28,464)

บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบดุลสุทธิ
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพัน
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
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เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่น ๆ

รวม

งบการเงินรวม
2552
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบดุลสุทธิ
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพัน
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่น ๆ

รวม

31,679
83,450
160,915
907,684
1,459
1,185,187

608
15,386
3,961
31,994
180
52,129

228
1,402
3
283
1
1,917

99
224
183
506

254
685
540
94
1,573

32,868
101,147
165,419
940,238
1,640
1,241,312

929,811
48,465
57,183
1,822
573
1,037,854
147,333

23,969
57
24,026
28,103

1,148
1,148
769

521
521
(15)

527
16
2
545
1,028

955,976
48,538
57,183
1,824
573
1,064,094
177,218

108

(13,274)

(248)

(8,998)

(779)

(23,191)

รายงานประจำ�ปี 2553

223

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบดุลสุทธิ
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพัน
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
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ยูโร

เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่น ๆ

รวม

32,136
141,715
159,535
971,972
1,516
1,306,874

436
3,906
3,521
65,812
279
73,954

246
280
3
4,488
3
5,020

86
355
449
890

268
1,488
357
224
2,337

33,172
147,744
163,416
1,042,945
1,798
1,389,075

1,047,969
48,283
62,789
1,990
486
1,161,517
145,357

36,243
1,629
12
2
37,886
36,068

917
917
4,103

4,914
4,914
(4,024)

481
1
482
1,855

1,090,524
49,912
62,789
2,003
488
1,205,716
183,359

75

(18,261)

(3,860)

(5,117)

(920)

(28,083)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบดุลสุทธิ
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพัน
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่น ๆ

รวม

31,663
82,886
171,322
877,614
1,433
1,164,918

546
12,122
4,595
30,698
176
48,137

228
1,402
3
283
1
1,917

99
224
183
506

252
679
540
94
1,565

32,788
97,313
176,460
908,872
1,610
1,217,043

930,382
49,745
42,983
1,821
525
1,025,456
139,462

20,172
157
20,329
27,808

1,148
1,148
769

521
521
(15)

519
16
2
537
1,028

952,742
49,918
42,983
1,823
525
1,047,991
169,052

108

(14,413)

(248)

(8,998)

(779)

(24,330)

6.7.6 ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีราคา ตราสารอนุพันธ์ของธนาคารมีดังนี้
1. สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อ
หรือขายเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ณ วันที่ในอนาคตที่ระบุไว้
2. สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Currency and interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนเงินต้นในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และแลกเปลี่ยนคืนเมื่อสัญญาครบก�ำหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนการจ่ายช�ำระ
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องด้วย
3. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน การจ่ายช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับ
ระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้น
4. ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาที่มูลค่าขึ้นอยู่กับระดับราคา
ของตราสารทุน หรือราคาของกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใช้อ้างอิงในการท�ำธุรกรรมนั้น
5. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซื้อขายข้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการช�ำระคืนของสินทรัพย์อ้างอิงที่ก�ำหนด
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6. ธุรกรรมอนุพนั ธ์ดา้ นโภคภัณฑ์ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ หรือขายสินค้าอ้างอิง หรือ การแลกเปลีย่ น
กระแสเงินสด ซึง่ ค�ำนวณจากปริมาณสินค้าอ้างอิงคูณด้วยราคาสินค้าทีต่ กลงกัน ภายในระยะเวลาและเงือ่ นไขตามทีต่ กลงกัน
ไว้ ในสัญญา
ธนาคารได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ซึง่ เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ โดยการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ ในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยง
ในการท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty risks) โดยการก�ำหนดและควบคุมวงเงินการท�ำธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้
สินเชื่อปกติและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดโดยควบคุมวงเงินประเภท Stop-loss, Value at Risk และ Basis Point Value
จ�ำนวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์ (Notional amounts) ณ วันสิ้นปี ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจากรายการ
ตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของตราสาร
อนุพันธ์แต่ละประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านเครดิต
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์

654,320
112,628
337,007
1,567
14,794

ภาระตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
8,395
127
75,628
135,136
476,333
98,808
61
199
-

รวม

มูลค่ายุติธรรม
สุทธิของตราสาร
อนุพันธ์

662,842
323,392
912,148
1,628
199
14,794

1,707
1,232
(502)
13
4
5

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2552
ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านเครดิต
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
226
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554,271
79,236
156,751
520
831
14,842

ภาระตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
1,755
196
127,768
116,092
285,161
83,237
313
-

รวม
556,222
323,096
525,149
833
831
14,842

มูลค่ายุติธรรม
สุทธิของตราสาร
อนุพันธ์
149
(206)
3
43
3

6.7.7 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน
โดยปกติแล้วมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทางการเงินจะใช้ราคาตลาดทีต่ ราสารนัน้ มีการซือ้ ขายกัน แต่ในหลายกรณีอาจไม่สามารถ
หาราคาตลาดของตราสารได้ จึงได้มีการประมาณมูลค่ายุติธรรมจากวิธีการตีราคาต่าง ๆ เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
หรือวิธีการตีราคาอื่น วิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีผลกระทบเป็นอย่างมากจากข้อสมมติฐานที่ใช้รวมทั้งอัตราคิดลด
และการประมาณการกระแสเงินสด การใช้วิธีการตีราคาที่ต่างกันอาจมีผลอย่างมากต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปมูลค่าตามบัญชีกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น

2553
2552
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
33,273
149,018
153,746
1,018,803

33,273
149,018
153,746
1,023,801

32,868
100,095
165,419
898,984

32,868
100,095
165,419
903,410

1,092,138
48,039
6,883
62,609
2,003
490

1,092,436
48,035
6,883
62,609
2,003
490

955,976
48,538
5,675
57,183
1,824
573

956,721
48,547
5,675
57,183
1,824
573
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
หนี้สินอื่น

2553
2552
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
33,172
146,392
163,416
1,005,280

33,172
146,392
163,416
1,010,207

32,788
96,261
176,460
870,302

32,788
96,261
176,460
874,615

1,090,524
49,912
6,866
62,789
2,003
488

1,090,822
49,908
6,866
62,789
2,003
488

952,742
49,918
5,672
42,983
1,823
525

953,487
49,927
5,672
42,983
1,823
525
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านสินทรัพย์)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)

หนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
รายการนอกงบดุล

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้
อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดเงิน
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ตามวิธีที่ระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2
- เงินให้สนิ เชือ่ ทีม่ กี ารปรับอัตราดอกเบีย้ ตามภาวะตลาดบ่อยครัง้ และไม่มคี วามเสีย่ ง
ด้านสินเชื่อที่มีสาระส�ำคัญจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลเป็นมูลค่ายุติธรรม
- เงินให้สินเชื่ออื่นค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราตลาดหรือมูลค่ายุตธิ รรมของหลักประกัน
- ดอกเบี้ยค้างรับที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลของเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีมูลค่า
โดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุตธิ รรมของเงินรับฝากประจ�ำค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ของเงินรับฝากประเภท
เดียวกัน
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณ
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- จ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบดุลของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีม่ อี ายุคงเหลือน้อยกว่า 90 วัน
มีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอื่นๆค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมประเภทเดียวกัน
ในปัจจุบัน
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการนอกงบดุ ล ประมาณจากส่ ว นต่ า งระหว่ า งอั ต รา
ตามสัญญากับอัตราปัจจุบัน ณ วันสิ้นปีหลังจากปรับปรุงด้วยค่าความเสี่ยง
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

6.8 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
6.8.1 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 108,035 หุ้น ได้ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของธนาคารจ�ำนวน 108,035 หุ้น ซึ่งธนาคาร
ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554
6.8.2 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ธนาคารได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ SCNYL จ�ำนวน 31,475,017 หุ้น ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 94.66 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วของ SCNYL
(ปัจจุบันร้อยละ 47.33) ในราคาหุ้นละ 266.89 บาทต่อหุ้น โดยต้องด�ำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติ
จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล และการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าว
เป็นผลส�ำเร็จ ธนาคารจะท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCNYL (Tender Offer)
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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6.9 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ในปี 2553 ธนาคารน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีทเี่ ริม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบตั กิ อ่ นบังคับใช้ ผูบ้ ริหารประเมินว่านโยบายการบัญชีนที้ �ำให้ขอ้ มูลภาระผูกพันของธนาคาร
จากผลประโยชน์ของพนักงานมีความถูกต้องมากขึ้น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีโดยบันทึกบัญชีปรับย้อนหลัง และงบการเงินส�ำหรับปี 2552 ได้มีการปรับย้อนหลังเพื่อแสดง
เปรียบเทียบแล้วดังนี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
2552

2552
(ล้านบาท)

งบดุล
ประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
หลังการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

1,034
883
1,917

885
882
1,767

976
840
1,816

828
844
1,672

ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานลดลง
หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

75,814
(878)
74,936

62,659
(876)
61,783

72,278
(840)
71,438

60,456
(844)
59,612

24,230
98
24,328

20,852
(1)
20,851

23,070
108
23,178

19,432
4
19,436

0.03
0.03

-

0.03
0.03

-

งบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีก่อนการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหลังการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ก�ำไรต่อหุ้น
ผลกระทบต่อก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ผลกระทบก�ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
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6.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ ใช้
ธนาคารและบริษัทย่อยยังไม่ได้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง
ปีที่มีผลบังคับใช้
การน�ำเสนองบการเงิน
2554
งบกระแสเงินสด
2554
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่ออกจากงาน
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ก�ำไรต่อหุ้น
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
2554
ขณะนี้ผู้บริหารก�ำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
โดยสภาวิชาชีพบัญชีต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ข้อมูลธนาคาร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
ล�ำดับที่

ชื่อ-สกุล

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

ยอดรวม

คิดเป็นร้อยละ

1

ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่ม

805,309,758

-

805,309,758

23.69

2

กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง

785,798,200

-

785,798,200

23.12

3

CHASE NOMINEES LIMITED 42

150,517,400

-

150,517,400

4.43

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

143,912,397

7,900

143,920,297

4.23

5

DBS BANK A/C 316398-9-001

133,613,400

-

133,613,400

3.93

6

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

126,537,358

-

126,537,358

3.72

7

NORTRUST NOMINEES LTD.

103,680,563

-

103,680,563

3.05

8

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

99,286,195

-

99,286,195

2.92

9

ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)

52,066,400

-

52,066,400

1.53

10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
FOR LONDON

37,699,429

-

37,699,429

1.11

11

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

954,199,171

6,564,027

960,763,198

28.26

ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว

3,392,620,271

6,571,927

3,399,192,198

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,212,268,833

6,031,113

2,218,299,946

65.26

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

1,180,351,438

540,814

1,180,892,252

34.74

หมายเหตุ:
(1) ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE LTD. ถือหุ้นธนาคารในบัญชีชื่อ DBS BANK A/C 316398-9-001
(2) กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญ 3,051,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
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รายละเอียดการเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ
ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2553
ล�ำดับ

ชื่อกรรมการ

1 นาย ญนน์ โภคทรัพย์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล
2 นาย มนูญ สรรค์คุณากร
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
3 นาย นะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
4 นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ

5 นาย ศิริชัย สมบัติศิริ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
6 นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
7 นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

อ�ำนาจ
ลงนาม
√
-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์
VINA SIAM BANK
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม

√
√

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

Cambodian Commercial Bank Ltd.
บจ. สยามพิธิวัฒน์
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน

√
√
√

บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
บจ. นันทวัน
บจ. นันทวัน - มารูเซ่
บจ. บริหารสินทรัพย์ จตุจักร
บจ. เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส
บจ. ฟินิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจ. ฟินิกซ์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ พัทยา
Asean Finance Corp.
บล. ไทยพาณิชย์
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทริสเรทติ้ง
บล. ไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
VINA SIAM BANK
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

-

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช�ำระบัญชี
ผู้ช�ำระบัญชี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและอนุกรรมการ
สรรหา
กรรมการและประธานกรรมการ VINA SIAM BANK
ตรวจสอบ

8 นาง กรรณิการ์ งามโสภี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและ
ก�ำกับ
9 นาง สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
10 นาง องค์อร อาภากร ณ อยุธยา
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานสื่อสาร
องค์กร

√
√
√
√
√
-

Cambodian Commercial Bank Ltd.

√

บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
เซอร์วิส

-
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ล�ำดับ
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

234

อ�ำนาจ
ลงนาม
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
กรรมการ
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี กรรมการ
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
√
กรรมการ
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
√
กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอสซีบี ลีสซิ่ง
√
ผู้ช�ำระบัญชี
บจ. สยามมัลติมีเดีย
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขาย
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
นาย ธันว์ เหรียญสุวรรณ
กรรมการ
บลจ. ไทยพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน
นาง พรรณแข นันทวิสัย
กรรมการ
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Head of GTS
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
√
นาย พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บล. ไทยพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และ กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
√
ธุรกรรมตลาดทุน
นาย รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
กรรมการ
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้า กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
√
บุคคล
นาง วรีมน นิยมไทย
กรรมการ
บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดย่อม
นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
กรรมการ
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายนิติบริการและวิชาการ
นาย สมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
ประธานกรรมการ
บจ. มหิศร
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กระทรวงการคลังและหน่วย กรรมการ
บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
√
งานราชการ
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. ไทยพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานบริการและ กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
√
ปฏิบัติการ
กรรมการ
บง. สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
√
กรรมการผู้จัดการ
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
√
นางสาว อารยา ภู่พานิช
ประธานกรรมการและประธาน บมจ. เอสซีบี ลีสซิ่ง
√
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ กรรมการบริหาร
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
√
กรรมการ
บง. สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อกรรมการ
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ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท
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- BA (Hons) in Law, Trinity College, University of
Cambridge ประเทศอังกฤษ

(ปี)

78

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ

สัดส่วน
0.01%

การถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
- นายกกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายละเอียดผู้บริหาร

- ประธานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2540-2552

- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จ�ำกัด
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
- Member of Advisory Board บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชเชอนัล กรุ๊ป จ�ำกัด (เอ ไอ จี)
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น�้ำโขง
- ทูต องค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย
- ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล
- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
- กรรมการ สถาบันอู ถั่น
- Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จ�ำกัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

2548-2549

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544-2551

ช่วงเวลา
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering, University of California, Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MBA (Management), Graduate School of Management,
UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- PhD, Graduate School of Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

(ปี)

65

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ

สัดส่วน

68

- BSBA in Accounting, University of the East
ประเทศฟิลิปปินส์
- Program for Management Development,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

3. นายมาริษ สมารัมภ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

การถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

2. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหาร สมาคมแต้จิ๋ว
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเผยอิง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ก-เซลล์ ไบโอเทค จ�ำกัด

2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จ�ำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี จ�ำกัด

2547-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2546-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ด

2531-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- กรรมการ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ

2547-ปัจจุบัน

2547-2553

- ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี

2540-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด

2550-2552

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547-2549

ช่วงเวลา
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- BSc (Economics) (Hons) London School of
Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
- PhD (Economics), Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

(ปี)

68

ประวัติการศึกษา

อายุ

63

- BSc (Mechanical Engineering), University of
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MBA, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

-

-

การถือหุ้น

สัดส่วน

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- กรรมการ
- ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- กรรมการ บริษัท บริติช แอร์เวย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2548-2552

- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สุภาพฤกษ์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท โดล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
- กรรมการและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ล�ำลูกกากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด

2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท การ์เด้นริเวอร์ จ�ำกัด

2533-2552

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

- กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ

2544-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด

2542-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา

2541-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

- เลขาธิการ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2535-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิอิศรางกูร

- เลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง

2535-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด

- เลขาธิการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์

2534-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิพระดาบส

2533-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

- เหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ
- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

2530-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน

- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2532-ปัจจุบัน

- รองเลขาธิการ ส�ำนักพระราชวัง

2530-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2530-ปัจจุบัน

2547-2551

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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- BA (Natural Sciences and Economics), Cambridge
University ประเทศอังกฤษ
- MA (Natural Sciences and Economics), Cambridge
University ประเทศอังกฤษ
- MA (Economic Development), Williams College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Report จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ปี)

65

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ

สัดส่วน
-

การถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

2550-2553

- กรรมการ ราชินีมูลนิธิ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก
- กรรมการ มูลนิธิปทุมวนารักษ์
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550-ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการลงทุน สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

- Board of Trustee กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี

2549-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยด้านภัยเอดส์
- กรรมการและประธาน Finance Committee สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

2546-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย

2545-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด

2535-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด

2550-2551
2549-2553

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2549-2553

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2549-2551

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2542-2550

ช่วงเวลา

รายงานประจำ�ปี 2553
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมบริหาร สถาบันเอไอที
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Report จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

(ปี)

64

ประวัติการศึกษา

อายุ
0.00%

การถือหุ้น

สัดส่วน

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

2523-ปัจจุบัน
2525-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน

2549-2551

ช่วงเวลา
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ ธนาคารรัตนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จ�ำกัด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปัญจภูมิ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอมินัล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จ�ำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญจมิตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท 127 จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยอินเดียคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค. สงขลา จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ฮาแพค-ลอยด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น แคปปิตอล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียน บัลค์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ดี.สุรนารี จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท บูรพา โลจิสติคส์ เซอร์วิส จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท อิสเทิร์น คอนทรานส์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอช โลจิสติคส์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโหงวฮก จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สงขลาโหงวฮก จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สงขลาคอนเทนเนอร์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท แลนด์ เวนเจอร์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสเอ็มพีแอล ซินดิเคท จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทีเอส คัสตอมส์ เซอร์วิส จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม แลนด์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท มหาชัย โลจิสติคส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท พระประแดง โฮลดิ้ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เบ็นไมเยอร์แอนด์ โก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามออฟชอร์ จ�ำกัด
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงิน)
(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (Finance), West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- PhD (Finance), University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

(ปี)

54

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ

สัดส่วน

71

- BSc (Business Administration), Indiana University
(Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

9. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

การถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

8. นางกุลภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- ที่ปรึกษาฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549-2552
2552-2553

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
- กรรมการด�ำเนินงาน มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- อนุกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

2545-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

2545-2549
2547-2549
2549-2549

- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ Japan-American Institute of Management Science (Hawaii, USA)
- ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ

2537-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2535-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน

- ผู้อ�ำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด

2531-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2528-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2540-2549

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

2537-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2547-2552

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-2552

ช่วงเวลา

รายงานประจำ�ปี 2553

241

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ปริญญาโท ด้านมนุษยพันธุศาสตร์, University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Understanding the Fundamental of Financial Statements
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statement for Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

(ปี)

68

ประวัติการศึกษา

อายุ

64

- LLB, University of Adelaide, South Australia
ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Assessment Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

0.00%

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

การถือหุ้น

สัดส่วน

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

10. นายวิจารณ์ พานิช
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

2517-ปัจจุบัน
2526-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เจ เอส บริการ ธุรกิจ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จอห์น ดับเบิ้ลยู. แฮนค๊อค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการ School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จ�ำกัด
- กรรมการ ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2538-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2547-2549
2547-2552

- กรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
- กรรมการ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ที่ปรึกษา มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- กรรมการ มูลนิธิวิถีทรรศน์
- กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์
- กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
- ประธานกรรมการ มูลนิธิพูนพลัง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- นายกสภา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
- อุปนายกสภา สภาบันอาศรมศิลป์
- ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานคณะกรรมการบริหาร ส�ำนักงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2537-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2546-2550

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

242

รายงานประจำ�ปี 2553

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- Mini MBA รุ่นที่ 20 กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง จากวิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

อายุ

(ปี)

56

สัดส่วน

66

- BA, Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MBA, Columbia University Graduate School of Business
ประเทศสหรัฐอเมริกา

63

- Bachelor Degree (Business), University of Colorado
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP)
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-

0.00%

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

การถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2549-2552
2552-2553

- กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการควบคุมบริษัท บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด

2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2546-2550
2548-2550
2548-2550
2549-2550

2538-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2544-2549

- รองปลัดประทรวงการคลัง

2553-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการที่ปรึกษา MasterCard International (Asia Pacific Region)
- กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- Asia Chairman, JPMorgan Chase
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ Pear Tree Point School
- ประธานกรรมการ Oaktree Capital (Hong Kong) Ltd.
- กรรมการ Northshore Power Systems
- กรรมการ LT Technology Holding Ltd.
- ประธานกรรมการและกรรมการ Sinnomedical Limited
- ที่ปรึกษา Ambow Education Holding Ltd.

- ประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด

2551-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

2547-2549

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-2552

ช่วงเวลา
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- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Master of Comparative Jurisprudence, New York
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Law, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Stanford Executive Program, Standford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

(ปี)

66

ประวัติการศึกษา

อายุ

55

57

17. นายศิริชัย สมบัติศิริ
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

18. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

55

16. นายดีแพก ซาหรับ
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Bank Management Program,
Wharton University.
- Advance Management Program (AMP)
Harvard University. ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (Finance), University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advance Management Program (AMP) Harvard
University. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- BA (Commerce)(Hons.) Delhi University
- Diploma in Accounting (with distinction), University of
Westminster ประเทศอังกฤษ
- Fellow, Institute of Chartered Accountants in England of
Wales (FCA)
- Fellow, The Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Certified Information Systems Auditors (CISA)

0.00%

-

-

0.00%

การถือหุ้น

สัดส่วน

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

- นิติกรใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2548-2549
2549-2551

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2551-2551
2551-2552

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2550-2550

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2550

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2546-2549

2552-ปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2549-2551

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ โครงการปรับปรุงธนาคาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

2547-2549

2551-ปัจจุบัน

2546-2551

- กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

- รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

2549-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด

2544-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2544-2549

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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43

59

52

45

21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

22. นาย มนูญ สรรค์คุณากร
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล

23. นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ

24. นายเกรียง วงศ์หนองเตย
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Public Accountant (Thailand)

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA Ohio University, U.S.A

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- เนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตสภา
- Management Development Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania
- Advance Management Program (AMP) Harvard
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Innovation Leadership Program, SCB & INSEAD

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากวิทยาลัยอิมพีเรียล มหาวิทยาลัย
ลอนดอน

* หมายเหตุ คุณนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ มีความสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการธนาคาร

49

20. นายญนน์ โภคทรัพย์
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

- BA (Engineer), University of Pennsylvania (U.S.A.)
- Master of Science (Engineer), University of Pennsylvania
(U.S.A.)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ปี)

64

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ

19. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ *
- รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

สัดส่วน

-

0.00%

-

-

0.00%

0.00%

การถือหุ้น

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2551-2552
2552-2553

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2552-2553

2551-ปัจจุบัน

2546-2551

2553-ปัจจุบัน

-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Strategic Clients 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2551-2552

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้จัดการสายจัดการและควบคุมบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

-รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

-รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-Corporate Human Resource Director, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

2546-2551

2553-ปัจจุบัน

2542-2553

2553-ปัจจุบัน

- Managing Director, Regional Head of Capital Markets, South East Asia, Standard Charter Bank

2549-2551

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- Managing Director, Capital Market Thailand, Standard Charter Bank

2544-2549

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการและกรรมการของกลุ่มดัชมิลล์

2549-2550
2550-ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

- รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545-2549

2550-ปัจจุบัน

2546-2550

ช่วงเวลา

การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นเพื่อออกจ�ำหน่ายแล้ว
(เป็นการเปิดเผยภายใต้มาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์*) มีดังต่อไปนี้
ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ทุนจดทะเบียน
ที่เรียกช�ำระแล้ว(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

สามัญ

US$13,000,000

130,000

130,000

100.000%

634,316,885

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ธนาคารพาณิชย์

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น*

มูลค่าเงิน
ลงทุน*(บาท)

1

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
26 Monivong Rd., Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทร. 001-855 (23) 426-145, 213-601-2 โทรสาร 001-855 (23) 426-116

2

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
1060 อาคาร 3 ชั้น 9, 10 ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2544-1702, 1704, 1707 โทรสาร 0-2544-1701

ให้บริการเรียเก็บหนี้

สามัญ

1,000,000

100,000

100,000

100.000%

1,000,000

3

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�ำนักงานใหญ่)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1702, 1704, 1707 โทรสาร 0-2544-1701

ศูนย์ฝึกอบรม

สามัญ

549,000,000

5,490,000

5,490,000

100.000%

389,504,400

4

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�ำนักงานใหญ่) ชั้น 8 โซน C
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5904, 0-2544-5924, 0-2544-5908

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

25,000,000

2,500,000

2,500,000

100.000%

25,000,000

5

บริษัท มหิศร จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 6
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร 0-2937-5438

บริหารทรัพย์สิน
รอการขายของ
ธนาคาร

สามัญ

1,070,796,000

10,707,960

10,707,960

100.000%

2,141,565,400

6

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
222/1-7 ซอยสยามสแควร์ 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2530-7500 โทรสาร 0-2530-7515-6

ศูนย์จ�ำนองและ
ประเมินราคา
ทรัพย์สิน

สามัญ

10,000,000

1,000,000

1,000,000

100.000%

10,000,000

7

บริษัท ส�ำนักงานกฏหมายสยามนิติ จ�ำกัด (1)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 1 เวสท์ ชั้น 12
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5000 โทรสาร 0-2937-5001

ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย

สามัญ

16,000,000

160,000

160,000

100.000%

16,249,576

8

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 3 อีสต์ ชั้น 21-22
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

จัดการกองทุน

สามัญ

100,000,000

20,000,000

20,000,000

100.000%

221,573,983

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 อีสต์ ชั้น 20-21
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

2,000,000,000

200,000,000

200,000,000

100.000%

2,107,396,410

10

บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด (1)
9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301-4 โทรสาร 0-2544-3317

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

50,000,000

10,000,000

10,000,000

100.000%

48,100,000

11

บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (3)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2675-3899 โทรสาร 0-2675-3898

ธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงิน

สามัญ

20,000,000

2,000,000

2,000,000

100.000%

20,000,000

12

บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จ�ำกัด (3)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 5
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ภายใต้กฎหมายการ
แปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์

สามัญ

40,000

400

400

100.000%

40,000

บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 3 จ�ำกัด (3)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 5
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ภายใต้กฎหมายการ
แปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์

40,000

400

400

100.000%

40,000

และบุริมสิทธิ์

14

บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร จ�ำกัด (1)
อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�ำนักงานใหญ่) ชั้น 8 โซน C
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5908

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

1,000,000,000

100,000,000

100,000,000

100.000%

850,000,000

15

บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ภายใต้กฎหมายการ
แปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์

สามัญ

40,000

400

400

100.000%

40,000

และบุริมสิทธิ์

13

และบุริมสิทธิ์
สามัญ

รายงานประจำ�ปี 2553

245

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ที่เรียกช�ำระแล้ว(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น*

มูลค่าเงิน
ลงทุน*(บาท)

16

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900

ให้บริการเรียกเก็บ
หนี้และลีสซิ่งธุรกิจ

สามัญ

5,677,975,020

567,797,502

562,795,864

17

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด (2)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร 0-2937-5438

ธุรกิจด้านลงทุน

สามัญ

500,000,000

500,000

488,000

97.600%

1

18

บริษัท ฟินิกกอล์ฟ คันทรีคลับ พัทยา จ�ำกัด (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร 0-2937-5438

ให้บริการสนาม
กอล์ฟ

สามัญ

119,250,000

23,850

22,078

92.568%

147,665,000

19

บริษัท สยามแซ็ทเน็คเวอร์ค จ�ำกัด (1), (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 21
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม

สามัญ

112,500,000

11,250,000

9,182,012

81.620%

91,820,120

20

บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ำกัด (1)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 1 เวสท์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ

สามัญ

30,000,000

3,000,000

2,249,993

75.000%

1

21

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (3)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2043

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

637,215,030

637,215,030

446,457,860

70.060%

497,434,707

22

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2955-0100-29 โทรสาร 0-2955-0150-1

ประกันภัย

สามัญ

454,452,155

90,890,431

54,195,674

59.631%

559,750,568

23

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอสเส็ค จ�ำกัด (1), (3)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2637-3100 ต่อ 2420 โทรสาร 0-2650-8659

จัดการกองทุนส่วน
บุคคล

สามัญ

30,000,000

3,000,000

1,530,000

51.000%

15,300,000

24

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์ (ชิดลม) อาคาร 1 ชั้น 4-10
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-3000 โทรสาร 0-2256-1666

ประกันชีวิต

สามัญ

665,000,000

66,500,000

31,475,016

47.331%

633,188,057

25

บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27
919/345 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-2641 โทรสาร 0-2266-2465-6

ธุรกิจลีสซิ่ง, เช่าซื้อ
และแฟ็กตอริ่ง

สามัญ

105,769,140

10,576,914

4,845,358

45.816%

46,267,620

26

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 3-5
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-2100, 0-6250-9990 โทรสาร 0-2263-2044 , 0-2263-2046

ธุรกิจเงินทุนและ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ

สามัญ

2,987,115,310

597,423,062

230,883,188

38.647%

1,249,948,648

27

บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (1)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 17-22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธุรกิจด้านลงทุน

สามัญ

700,000,000

7,000,000

2,333,800

33.340%

1

28

ธนาคารวีนาสยาม
2 Pho Duc Chinh Street, District 1, Ho Chi Minh City,
The Socialist Republic of Vietnam
โทร. 001-84 (83) 821-0557, 821-0360, 821-5353, 821-5353-5
โทรสาร 001-84 (83) 821-0585

ธนาคารพาณิชย์

สามัญ

US$61,000,000

610,000

201,300

33.000%

697,125,576

29

บริษัท ดับบลิว ที เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2699-1609 โทรสาร 0-2643-1881

ธุรกิจด้านลงทุน

สามัญ

25,000

1,000

250

25.000%

1

30

บริษัท เอส จี สตาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (1), (2)
เลขที่ 408/70 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

611,641,180

61,164,118

12,389,213

20.256%

4,838,384

31

บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (3)
อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น15 โครงการนอร์ธปาร์ค
2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2955-0137

นายหน้าประกันภัย

สามัญ

6,000,000

60,000

11,999

19.998%

1,199,900

32

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 17 อาคารเอ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800 โทรสาร 0-2650-6808

ให้บริการระบบการ
ช�ำระเงิน

สามัญ

50,000,000

500,000

82,335

16.467%

10,602,118
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99.119% 10,718,599,678

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ที่เรียกช�ำระแล้ว(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น*

มูลค่าเงิน
ลงทุน*(บาท)

33

บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด (2)
เลขที่ 424 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-6180-3 โทรสาร 0-2929-5735

ขนส่งน�้ำมัน

บุริมสิทธิ

1,592,000,000

15,920,000

2,666,176

16.747%

266,617,600

34

Siam Cement Myanmar Trading Ltd.
No.5 Kabar Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar
โทร. (95-9) 862-3069 / (95-1) 548-058 โทรสาร (95-1) 548-058

การพาณิชย์

สามัญ

KYAT1,320,000

220

22

10.000%

559,281

35

บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด (1)
เลขที่ 39/98 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. (034) 490-082

อุตสาหกรรมฟอก
หนัง

สามัญ

193,750,000

25,000,000

2,500,000

10.000%

19,375,000

36

บริษัท นวุติ จ�ำกัด
เลขที่ 920/4 หมู่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทร. (053) 767-015 โทรสาร (053) 767-077

ธุรกิจการเกษตร

สามัญ

60,000,000

600,000

60,000

10.000%

6,000,000

37

บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
อาคารนันทวัน ชั้น 16 เลขที่ 161 ถนนราชด�ำริ กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

10,000,000

20,000

2,000

10.000%

61,753,160

38

บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จ�ำกัด (3)
34/3 อาคารรวมทนุไทยหลังสวน ชั้น 3 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2652-2020

ธุรกิจการเกษตร

สามัญ

20,000,000

20,000

2,000

10.000%

2,000,000

39

บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
90 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ A2704-A2705 ชั้น 27 ทาวเวอร์ เอ
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2168-3101 โทรสาร 0-2168-3106

รับจ้างบริหารอาคาร

สามัญ

12,500,000

250,000

25,000

10.000%

1,250,000

หมายเหตุ
* ในกรณีที่มีการลงทุนทางอ้อมโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนที่ธนาคาร และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ลงทุนรวมกัน
(1) บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
(2) บริษัทที่ธนาคารลงทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(3) บริษัทที่เป็นการลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป และไม่มีการลงทุนทางตรงโดยธนาคาร
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รายชื่อกรรมการ
1 นายอานันท์ ปันยารชุน
2 ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3 นายมาริษ สมารัมภ์
4 ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5 นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
6 นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
7 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
8 นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
9 รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
10 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
11 ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
12 นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13 นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์ค
14 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15 นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16 นายดีแพก ซาหรับ
17 นายศิริชัย สมบัติศิริ
18 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
19 นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
20 นายญนน์ โภคทรัพย์
21 นายอาทิตย์ นันทวิทยา
22 นายมนูญ สรรค์คุณากร
23 นายศรัณย์ทร ชุติมา
24 นายเกรียง วงศ์หนองเตย
หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี

รายชื่อบริษัท

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
x

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
//

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
//

x

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
x
//

บริษัท มหิศร จ�ำกัด
x

บริษัทย่อย

x

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
//

x

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
x

บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร จ�ำกัด
/

/

บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(เป็นการเปิดเผยภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258)

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2553
บริษัทร่วม

//
//

x

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
//

//

//
//

ธนาคารวีนาสยาม จ�ำกัด

บริ ษั ท เงิ น ทุ น สิ น อุ ต สาหกรรม จ�ำกั ด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอสเส็ค จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จ�ำกัด

บริษัท ส�ำนักงานกฏหมายสยามนิติ จ�ำกัด
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายชื่อกรรมการ
นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายมาริษ สมารัมภ์
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์ค
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายดีแพก ซาหรับ
นายศิริชัย สมบัติศิริ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
นายญนน์ โภคทรัพย์
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
นายมนูญ สรรค์คุณากร
หมายเหตุ
นายศรั
ณย์ทร :ชุติมxา = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี
นายเกรียง วงศ์หนองเตย

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งธนาคารถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท เอส จี สตาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท สยามแซ็ทเน็คเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท ฟินิกกอล์ฟ คันทรีคลับ พัทยา จ�ำกัด

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด

บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 3 จ�ำกัด

บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
//

บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส
คอนซอลิเดชั่น จ�ำกัด
บริษัท นวุติ จ�ำกัด

บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด

Siam Cement Myanmar Trading Ltd.

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด

บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด

บริษทั สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด

บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด

/

/

บริษัท ส�ำนักงานกฏหมายสยามนิติ จ�ำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร จ�ำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด

บริษัท มหิศร จ�ำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด

รายชื่อบริษัท

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ
1 นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

x

2 นายณัฐวุฒิ ฉกะนันท์

//

3 ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

//

4 นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

//

5 นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์

//

6 นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า

//

x

7 นายเกรียง วงศ์หนองเตย

//

8 นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์

//

9 นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

//

10 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

//

//

//
//
//

11 นายมนูญ สรรค์คุณากร

x

12 นายพันธ์ศักดิ์ ขาวประเสริฐ

//

13 นายศศภณ ชูวงษ์

//

14 นางสุพร อ�ำนวยพรรณ

//

//

//

15 นายศรัณย์ทร ชุติมา

x

16 นางวิรัสนา บุญญาสัย

//

17 นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ

x

18 ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

//

19 นายวิโรจน์ เทียนรุ่งโรจน์

//

20 นายเสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา

//

21 นายโกวิท เป้าพุคา

//

22 นายเฉลา วัฒนพงศ์

//

23 นางสาวดวงกมล ไชยพันธุ์

//

24 นายไมตรี ชัยมงคลานนท์

//

25 นายญนน์ โภคทรัพย์

x

26 นางโชติกา สวนานนท์

//

27 นายธันว์ เหรียญสุวรรณ

//

28 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

x

29 มล. ทองมกุฏ ทองใหญ่

//

30 นายพิเศษ เสตเสถียร

//

31 นายอาทิตย์ นันทวิทยา

//

//

32 นายยุทธ วรฉัตรธาร

x

33 นายณรงค์ ศรีจักรินทร์

//

34 นายมนตรี โชติกประคัลภ์

//

35 นายวิรัติ รัตนาภรณ์

//

36 นางสาวอารยา ภู่พานิช

//

//

37 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

x

38 นายจิรวุฒิ บุญศิริ

//

39 นายชนินทร์ รุนส�ำราญ

//

40 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

//

41 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

//

42 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง

//

43 นายวิรัช ณ สงขลา

//

44 รศ.ดร. อรนุช สูงสว่าง

//

45 นายสรสัณห์ สุวรรณประกร

/

หมายเหตุ :
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x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี

เครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
ส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ
กรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
ส�ำนักงานสาขาต่างประเทศ
ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดกลาง
ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดย่อม
ส�ำนักงานเขตจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
แหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
เครื่องเอทีเอ็ม
กรุงเทพ
ต่างจังหวัด

24 แห่ง
1,019 แห่ง
456 แห่ง
563 แห่ง
3
38
34
16
46
112

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

23 แห่ง
89 แห่ง
8,006 เครื่อง
2,888 เครื่อง
5,118 เครื่อง

รายงานประจำ�ปี 2553

251

ส�ำนักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ส�ำนักงาน เครือข่ายสาขาภาคตะวันออก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ชิดลม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ วิสุทธิกษัตริย์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ประชาชื่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ รังสิต
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ เทพารักษ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ สนามบินน�้ำ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ สุวรรณภูมิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ สุรวงษ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ สยามสแควร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ราชพฤกษ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ รัชโยธิน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ท่าแพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ นครสวรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ บางปะอิน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ถนนโพศรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ถนนมิตรภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ พระประโทน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ ถนนราษฎร์ยนิ ดี (หาดใหญ่)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ภูเก็ต
ส�ำนักงานสาขา เชียงราย
ส�ำนักงานสาขา ถนนกาญจนวิถี
ส�ำนักงานสาขา อุบลราชธานี
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เขต / อ�ำเภอ
บางละมุง
ราชเทวี
พระนคร
บางซื่อ
บางเขน
เมือง
ธนบุรี
เมือง
บางพลี
บางรัก
พญาไท
บางใหญ่
จตุจักร
เมือง
เมือง
บางปะอิน
เมือง
เมือง
เมือง
หาดใหญ่
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา
อุดรธานี
นครราชสีมา
นครปฐม
สงขลา
ภูเก็ต
เชียงราย
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี

โทรศัพท์
038-756279
0-2256-1226-32
0-2629-0631-5
0-2913-6034-7
0-2943-5070-2
0-2754-9946-7
0-2477-1784
0-2952-4174-7
0-2729-8743
0-2235-5316-8
0-2278-5467-9
0-2595-1789
0-2544-1080-1
053-818484-6
056-311388-9
035-262623-6
042-223959
044-255335-6
034-212336
074-342495-7
076-219161-3
053-711901-3
077-281961-4
045-265692

โทรสาร
038-756509
0-2256-2748
0-2629-0630
0-2913-6158
0-2943-6509
0-2754-9855
0-2477-1351
0-2952-4178
0-2729-8742
0-2235-5367
0-2278-5465
0-2595-1787
0-2544-1452
053-818487
056-221558
035-262627
042-223780
044-251529
034-212076
074-342498
076-214598
053-715094
077-281965
045-265695

สาขาในประเทศ
ชื่อสาขา
กรุงเทพมหานคร
All Seasons Place (ถนนวิทยุ)
CP TOWER (ถนนสีลม)
GREEN PLACE (ซอยวัดไผ่เงิน)
กรมการขนส่งทางบก
กรมศุลกากร
โกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม)
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
คลองจั่น
คลองตัน
คาร์ฟูร์ เคหะร่มเกล้า
คาร์ฟูร์ บางแค
คาร์ฟูร์ บางบอน
คาร์ฟูร์ บางปะกอก
คาร์ฟูร์ ประชาอุทิศ 90
คาร์ฟูร์ พระราม 2
คาร์ฟูร์ พระราม 4
คาร์ฟูร์ เพชรเกษม
คาร์ฟูร์ ร่มเกล้า
คาร์ฟูร์ รัชดาภิเษก
คาร์ฟูร์ รามอินทรา
คาร์ฟูร์ ลาดพร้าว
คาร์ฟูร์ สวนหลวง
คาร์ฟูร์ สายไหม
คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล 3
คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล 5
คาร์ฟูร์ สุวินทวงศ์
คาร์ฟูร์ หทัยราษฎร์
คาร์ฟูร์ หนองจอก
คาร์ฟูร์ อ่อนนุช
คู้บอน
เคหะร่มเกล้า
จรัลสนิทวงศ์ 13
จรัลสนิทวงศ์ ซอย 48
จอมทอง 19 (วัดสีสุก)
จัตุรัสจามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ อเวนิว ทองหล่อ
เจ.เจ.มอลล์
เจริญกรุง ซอย 107
เจริญกรุง ซอย 72
เจริญนคร

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2654-0417-19
0-2233-1727-8
0-2211-1836-7
0-2272-4410-1
0-2240-0916-9
0-2936-6737-8
0-2102-2110-1
0-2377-1396-7
0-2717-2650-57
0-2329-9143-4
0-2804-7584-5
0-2451-1547-8
0-2427-4167-8
0-2464-3126-7
0-2451-3600,
0-2451-3602
0-2670-8544-5
0-2444-2518-9
0-2919-5042,
0-2919-5462
0-2642-3024-5
0-2552-8901-2
0-2512-5620-1
0-2328-2140-1
0-2536-0745-6
0-2370-1042-3
0-2153-1529-30
0-2540-4252-3
0-2183-0140-1
0-2548-3792-3
0-2730-3078-9
0-2510-5274,
0-2510-5278
0-2557-1132-3
0-2410-2848,
0-2410-2772,
0-2410-2853,
0-2410-2927
0-2883-0401,
0-2883-0402-3
0-2477-2072-3
0-2160-5048-9
0-2252-7687-8
0-2712-5829-30
0-2265-9373-4
0-2688-5377,
0-2688-5371-2
0-2688-1257,
0-2688-1255-59
0-2437-0025-7,
0-2437-9124-5,
0-2438-9955

0-2654-0420
0-2233-1729
0-2211-1980
0-2272-4412
0-2240-0918
0-2936-6849
0-2102-2112
0-2377-1395
0-2319-7190
0-2329-9145
0-2804-7586
0-2451-1549
0-2427-4169
0-2464-3147
0-2451-3604
0-2670-8506
0-2444-2520
0-2919-4573
0-2642-3026
0-2552-8903
0-2512-5698
0-2328-2142
0-2536-0747
0-2370-1039
0-2153-1520
0-2540-2255
0-2183-0142
0-2548-2191
0-2730-3192
0-2510-5897

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

แจ้งวัฒนะ ซอย 13

0-2574-1541,
0-2573-8417-23
0-2224-4636,
0-2222-5683-5,
0-2224-8861,
0-2224-9677,
0-2224-9907,
0-2225-1982
0-2256-1259,
0-2256-1120,
0-2256-1122,
0-2256-1129,
0-2256-1114,
0-2256-1117,
0-2256-1140-1,
0-2256-1125-7,
0-2256-1512-5,
0-2256-2121,
0-2256-2117-8,
0-2256-1932-4
0-2933-4051-2
0-2225-2010-1
0-2530-6094,
0-2530-4350-1
0-2651-2034,
0-2651-2030-2,
0-2255-1130-1
0-2213-2307,
0-2211-1359,
0-2213-2411-2
0-2714-9690,
0-2391-7337-8,
0-2714-9691-5
0-2692-5115,
0-2692-5116-9
0-2538-4026,
0-2538-4118
0-2319-6012-4,
0-2319-6787-8
0-2399-5561-2
0-2444-3099,
0-2444-3096-8
0-2570-0501,
0-2570-1351
0-2618-5247,
0-2271-4997-8
0-2253-7673-4
0-2261-4835-6
0-2721-8872-3
0-2248-1526-7
0-2244-8072-3
0-2655-7061-2
0-2433-2589-90
0-2872-4030-3
0-2673-5760-2
0-2552-8157-8
0-2541-1237-8
0-2513-6374,
0-2513-2308

0-2574-1542

เฉลิมนคร

ชิดลม

โชคชัย 4 พลาซ่า
ไชน่าเวิลด์ (วังบูรพา)
ซอยโชคชัย 4
ซอยไชยยศ
ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3
ซอยทองหล่อ
ซอยประชาสงเคราะห์ 30
ซอยมหาดไทย
ซอยรามค�ำแหง 24
ซอยลาซาล
ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ

0-2557-1134
0-2410-2866

ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์

0-2883-0404

ซิตี้คอมเพล็กซ์ ประตูน�้ำ
ซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท 39
ซีคอนสแควร์ 2
เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
เซนต์คาเบรียล
เซ็นทรัล ชิดลม
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2

0-2477-2082
0-2160-5050
0-2252-7689
0-2712-5831
0-2265-9375
0-2688-5376
0-2688-1260
0-2438-0564

ซอยอารีสัมพันธ์

0-2225-8546

0-2255-1609

0-2933-4053
0-2225-2012
0-2530-4305
0-2651-2033
0-2213-2315
0-2391-1496
0-2692-5120
0-2538-4558
0-2319-6789
0-2399-5563
0-2444-3100
0-2570-1665
0-2618-5249
0-2253-7675
0-2261-4837
0-2721-8937
0-2248-1528
0-2244-8095
0-2655-7063
0-2433-2834
0-2872-4034
0-2673-5763
0-2552-8159
0-2512-4664
0-2513-7450
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

เซ็นทรัล วงศ์สว่าง
เซ็นทรัล เวิลด์ ทาวเวอร์
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์
ดาวคะนอง

0-2586-0401
0-2264-5072-3
0-2399-1456-7
0-2646-1023-4
0-2877-8368,
0-2877-8362-6
0-2515-0757-8

0-2586-0425
0-2264-5074
0-2399-1458
0-2646-1025
0-2877-8367

ถนนทรงวาด
ถนนนวมินทร์
ถนนนวลจันทร์
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ถนนประชาราษฎร์ สาย1 (บางโพ)

0-2252-3121-2
0-2540-6667-8
0-2369-2595-6
0-2319-7537-8
0-2477-7282-3
0-2377-9064-6
0-2704-9124-5
0-2454-9609-11
0-2224-5288,
0-2221-7646-7,
0-2224-4632-5,
0-2222-6640-1
0-2266-8937,
0-2237-5000-5,
0-2235-5275,
0-2235-7021,
0-2235-0848-9
0-2591-2127
0-2454-6312-3
0-2472-1760-5
,0-2472-1216-7
0-2517-1957,
0-2517-1965
0-2552-8224-5
0-2667-4158-9
0-2870-2160-1
0-2911-5867,
0-2911-5860-6,
0-2911-5860,
0-2911-5862-3,
0-2911-5865-6
0-2885-8531,
0-2885-8532-9
0-2448-3652,
0-2448-3676
0-2673-0362-8,
0-2211-1433-4,
0-2211-9955
0-2224-1817
0-2575-5690-1
0-2747-3209,
0-2747-3207-9
0-2566-4259,
0-2565-2046-52
0-2548-2955-6
0-2641-6172,
0-2640-5583-6
0-2437-9236,
0-2439-6487-9

0-2252-3123
0-2540-6675
0-2369-2597
0-2319-7539
0-2477-7284
0-2377-8180
0-2704-9126
0-2454-9602
0-2224-5289

เดอะ คริสตัล พาร์ค
(ถนนประดิษฐ์มนูธรรม)
เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
เดอะคอมพาวด์ (ถนนพระยาสุเรนทร์)
เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง
เดอะมอลล์ 4 รามค�ำแหง
เดอะมอลล์ ท่าพระ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ 2
เดอะมอลล์ บางแค
ตรีเพชร
ตลาดน้อย

ตลาดบอง มาร์เช่
ตลาดบางแค
ตลาดพลู
ตลาดมีนบุรี
ตลาดยิ่งเจริญ
ตลาดศรีย่าน
ตลาดใหม่ทุ่งครุ
เตาปูน

ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)
ถนนกาญจนาภิเษก (ปตท.วงแหวน
บางแค 2)
ถนนจันทน์
ถนนเจริญกรุง (คลองถม)
ถนนแจ้งวัฒนะ (ทีโอที)
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล�่ำ)
ถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง)
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ (มหานคร)
ถนนดินแดง
ถนนตากสิน
254

รายงานประจำ�ปี 2553

0-2515-0759

0-2235-7020

0-2591-2136
0-2454-6323
0-2465-7992
0-2517-1972
0-2552-8236
0-2667-4160
0-2870-2162
0-2911-5869

0-2885-8530
0-2448-3683
0-2211-9966
0-2224-1820
0-2575-5692
0-2747-3206
0-2565-2053
0-2548-2957
0-2640-5587
0-2437-5413

โทรศัพท์

0-2221-9501-2
0-2519-4906-10
0-2944-4833-9
0-2417-0898
0-2912-8005,
0-2912-8002-4
ถนนประชาสงเคราะห์
0-2245-5358-9
ถนนประชาอุทิศ
0-2870-9067,
0-2870-9060-5
ถนนประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย)
0-2274-3524-5
ถนนพัฒนาการ
0-2722-3024,
0-2722-3025-6
ถนนพุทธมณฑลสาย 2
0-2805-4406-7
ถนนเพชรบุรี
0-2216-0821,
0-2215-7302-5
ถนนเพชรบุรี ซอย 4
0-2215-9171-2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
0-2319-3008,
0-2319-7211-4,
0-2319-7187-8
ถนนร่มเกล้า (รุ่งกิจ 7)
0-2360-8814-5
ถนนรัชดาภิเษก
0-2246-0159,
0-2247-9466-7,
0-2246-5335-6
ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)
0-2476-8517,
0-2476-1313-4
ถนนรัชดาภิเษก 2
0-2692-5200,
0-2274-0724,
0-2274-0729
ถนนรัชดาภิเษก 3 (ทรูทาวเวอร์)
0-2643-0143,
0-2643-0131-5,
0-2643-0142
ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช (บ้านแมกไม้) 0-2533-3251,
0-2533-3320
ถนนรามค�ำแหง
0-2717-2526-30,
0-2717-2530,
0-2318-5111,
0-2318-5115
ถนนรามค�ำแหง (สัมมากร)
0-2729-4604,
0-2729-4605-8,
0-2729-4816-7
ถนนรามอินทรา (แฟชั่นไอส์แลนด์ 2) 0-2947-5197-8
ถนนรามอินทรา (แฟชั่นไอส์แลนด์)
0-2947-5117-8
ถนนลาดกระบัง (ตลาด 999)
0-2329-1707-8
ถนนเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิล์ด)
0-2548-0210-1
ถนนวิทยุ
0-2255-8998,
0-2650-9500-10,
0-2263-2255-6,
0-2263-2271-2
ถนนวิภาวดีรังสิต (หมู่บ้านธนินทร)
0-2533-5944,
0-2533-4211,
0-2599-5699
ถนนวุฒากาศ
0-2465-1979,
0-2472-1668-9,
0-2465-1996,
0-2466-1576
ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
0-2731-7400-4
ถนนศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์)
0-2721-9207-8
ถนนศรีนครินทร์ (อ่อนนุช)
0-2322-9408,
0-2322-0963-6

โทรสาร
0-2221-9503
0-2948-4010
0-2944-4840
0-2417-0927
0-2912-8006
0-2245-5360
0-2870-9066
0-2274-3535
0-2722-3029
0-2805-4408
0-2215-2455
0-2215-9396
0-2319-7189
0-2360-8816
0-2247-5334
0-2468-8858
0-2274-0761
0-2643-0144
0-2533-3367
0-2318-5089
0-2729-4818
0-2947-5169
0-2947-5119
0-2329-1709
0-2548-0212
0-2255-8838
0-2533-4073
0-2472-1670
0-2379-6090
0-2721-9209
0-2322-0967

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)

0-2361-8013,
0-2361-8011-2,
0-2396-0469-70
0-2928-3510-1
0-2744-7440,
0-2744-7437-8
0-2488-4909,
0-2488-4910
0-2676-5537,
0-2676-5534-6,
0-2676-5522-4
0-2532-4922-3
0-2881-0680,
0-2881-0682-6
0-2428-6548-49,
0-2427-0561-5,
0-2428-6553,
0-2428-6551
0-2454-3855,
0-2802-4615-9
0-2906-0699,
0-2906-0515,
0-2906-0450,
0-2906-0544
0-2472-7676-9
0-2895-2106,
0-2895-2171-2
0-2937-1284-5
0-2884-7303-4
0-2266-4111-2
0-2372-2541-2
0-2411-0714-5
0-2411-0343,
0-2864-1573-4,
0-2411-1964,
0-2411-2439
0-2222-1062,
0-2226-3594,
0-2222-7431
0-2326-4384-5,
0-2737-4945,
0-2737-4983
0-2282-4133,
0-2282-8656-7,
0-2282-7751,
0-2282-1565
0-2405-1168-9
0-2424-2085-6
0-2990-7581-2
0-2538-7914-5
0-2378-1743,
0-2378-1760
0-2455-6623-4
0-2428-9246-7
0-2556-1457-8
0-2433-8991,
0-2433-8994
0-2214-1427-8

0-2398-0109

เทสโก้ โลตัส พระราม 2
เทสโก้ โลตัส พระราม 3

0-2415-8639
0-2284-3084

0-2928-3526
0-2744-7445

เทสโก้ โลตัส พระราม 4
เทสโก้ โลตัส พาต้า ปิ่นเกล้า
เทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81

0-2415-8610
0-2284-3092,
0-2284-3094
0-2249-1142-3
0-2433-5617-8
0-2812-1919,02812-1920
0-2246-8268
0-2513-6551
0-2578-6218-9
0-2509-0879-80
0-2916-3702-3
0-2971-3427-8
0-2254-3070-1
0-2907-0592-3
0-2326-1163-5
0-2216-8541,
0-2216-1257,
0-2214-1211,
0-2216-6637,
0-2612-4803-4
0-2669-3182,
0-2669-4830-3,
0-2669-4496-7
0-2258-7381,
0-2258-0560-2,
0-2258-7301-3,
0-2260-4850,
0-2258-9678,
0-2260-3238-9,
0-2261-6585
0-2433-4010,
0-2433-5760
0-2513-2758-9,
0-2513-5383,
0-2513-1034,
0-2513-9511
0-2289-3578,
0-2289-1992-3,
0-2289-3825,
0-2289-5230
0-2454-0035,
0-2454-2836-7
0-2292-1215,
0-2291-1109-10
0-2331-6892,
0-2332-9701-5
0-2396-1778,
0-2393-0433-5,
0-2398-4984-5,
0-2398-8054-5
0-2416-6175,
0-2898-0415-9
0-2561-4149,
0-2561-4146-7,
0-2561-1158-61
0-2433-4030,
0-2433-0223-6
0-2912-7170,
0-2585-9989 ,
0-2585-7334-5

ถนนสรงประภา (ดอนเมืองพลาซ่า)
ถนนสรรพาวุธ
ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์)
ถนนสาทร
ถนนสายไหม
ถนนสิรินธร
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนสุขาภิบาล 1 (ท่าเกษตร-บางแค)
ถนนเสรีไทย (สวนสยาม)
ถนนอิสรภาพ
ถนนเอกชัย
ท็อปส์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ท็อปส์ ปิ่นเกล้า
ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม
ท๊อปส์ สุขาภิบาล 3
ท่าน�้ำพรานนก
ท่าพระ
ท่าพระจันทร์
เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
เทเวศร์
เทสโก้ โลตัส กัลปพฤกษ์
เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์
เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ
เทสโก้ โลตัส ทาวน์ อิน ทาวน์
เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
เทสโก้ โลตัส บางแค
เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า
เทสโก้ โลตัส พระราม 1

0-2488-4911
0-2676-5533
0-2532-4924
0-2881-0689
0-2427-0565
0-2454-3863

เทสโก้ โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์
เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
เทสโก้ โลตัส วังหิน
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
ไทมส์ สแควร์
นวมินทร์ซิตี้ อเวนิว
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
บรรทัดทอง

0-2906-0834
0-2472-7681
0-2895-2500
0-2937-1286
0-2884-7627
0-2266-4037
0-2372-2543
0-2411-1246
0-2418-2585
0-2222-1062
0-2326-4384
0-2282-7752

บางกระบือ
บางกะปิ (สุขุมวิท 45)

บางขุนนนท์
บางเขน
บางคอแหลม
บางแค
บางโคล่
บางจาก

0-2405-1170
0-2424-2985
0-2990-7583
0-2538-7974
0-2378-1655
0-2455-7382
0-2428-9255
0-2556-1459
0-2433-8996
0-2214-1429

บางนา
บางบอน
บางบัว
บางพลัด
บางโพ

0-2249-4820
0-2433-5622
0-2812-1921
0-2246-8270
0-2513-6803
0-2578-6220
0-2509-0881
0-2916-3704
0-2971-3429
0-2254-3072
0-2907-0594
0-2326-1166
0-2216-6639

0-2669-4898
0-2259-2597

0-2433-5760
0-2513-0258
0-2291-3490
0-2413-3944
0-2292-1217
0-2332-9706
0-2399-4609
0-2416-7968
0-2561-4148
0-2435-0361
0-2912-7095
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

บางมด

0-2896-6953
0-2415-3724-5
0-2237-3625,
0-2233-2089,
0-2235-8630-1,
0-2233-2093,
0-2233-3270
0-2281-6270,
0-2281-7616-9,
0-2281-7029-30,
0-2280-3638-9
0-2990-7631-2
0-2460-1266-7
0-2744-0174-5,
0-2774-0177,
0-2744-0154,
0-2744-0159,
0-2744-0167
0-2453-2010,
0-2453-2116
0-2250-4733-36
0-2873-1227-8
0-2616-7083-6
0-2551-0718,
0-2551-0719
0-2916-7991,
0-2916-7993
0-2718-5796-7
0-2282-8256-7
0-2586-8988,
0-2586-8998,
0-2586-9229,
0-2586-8825-7
0-2591-8077,
0-2588-2629,
0-2588-2339
0-2623-6583-4
0-2634-4065-6
0-2884-5849,
0-2884-5844-8,
0-2435-5123-4
0-2226-1945,
0-2225-4464,
0-2226-1945
0-2416-1213-8
0-2712-3012,
0-2712-3005-11
0-2247-9460-5,
0-2247-2771
0-2223-8397,
0-2621-6438,
0-2221-2243,
0-2222-9963,
0-2224-9635,
0-2225-8319,
0-2225-8321
0-2271-0413,
0-2271-0371-4
0-2972-1146-49
0-2810-7054-62

0-2415-1616

เพชรเกษม ซอย 18

0-2457-4367

0-2233-2102

เพชรเกษม ซอย 29

0-2457-9591,
0-2457-9592-3
0-2458-0411,
0-2457-9281-5
0-2421-4153-4,
0-2421-4150
0-2444-0890-1
0-2255-5903-4,
0-2255-6805-8,
0-2255-8993,
0-2255-6819
0-2561-3495-6
0-2579-9394-5
0-2427-8922-3
0-2591-5291,
0-2591-2967
0-2466-6946-7

0-2591-2737

0-2611-4844,
0-2611-4855
0-2686-3953-4
0-2918-5407-10,
0-2918-9100-1
0-2224-8161,
0-2225-6856-7,
0-2224-2188-9,
0-2224-2148
0-2234-5981-2
0-2215-0542-3
0-2544-3480-2,
0-2544-3467,
0-2544-3473,
0-2544-3477
0-2282-4492,
0-2281-5905-6,
0-2281-6522,
0-2282-9065
0-2226-1138,
0-2223-8055,
0-2221-8297,
0-2223-4021,
0-2222-9479
0-2243-6852,
0-2243-6846-51
0-2728-4455,
0-2740-9314
0-2918-0840-2,
0-2918-0838-9
0-2943-7026,
0-2519-4840-2,
0-2509-2889-90
0-2354-7231,
0-2354-7221-4,
0-2644-7400-5
0-2212-5956-7
0-2354-7352,
0-2644-7377
0-2354-6224-5

0-2611-4866

บางรัก

บางล�ำพู
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
บิ๊กซี ดาวคะนอง
บิ๊กซี บางนา-ตราด กม.3

บิ๊กซี พระราม 2
บิ๊กซี ราชด�ำริ
บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ
บิ๊กซี สะพานควาย
บิ๊กซี สะพานใหม่ดอนเมือง
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
บิ๊กซี หัวหมาก
โบ๊เบ๊
ประชาชื่น
ประชานิเวศน์ 1
ปากคลองตลาด 1
ปาโซ่ ทาวเวอร์
ปิ่นเกล้า
พระบรมมหาราชวัง
พระราม 2 (กม.7)
พระราม 4
พระราม 9
พลับพลาไชย

พหลโยธิน
พหลโยธิน ซอย 52
เพชรเกษม ซอย 114
256
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เพชรเกษม ซอย 69
0-2281-9552
0-2990-7633
0-2460-1270
0-2744-3495

0-2453-2251
0-2250-4737
0-2873-1229
0-2616-7062
0-2551-0867
0-2916-7527
0-2718-5792
0-2282-7816
0-2585-0202

เพชรเกษม อเวนิว
เพลินจิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มาบุญครอง
มาบุญครอง 2
มีนบุรี
เยาวราช
แยกบางรัก
รองเมือง
รัชโยธิน

0-2591-3630
0-2623-6585
0-2634-4067
0-2434-5426

ราชด�ำเนินกลาง
ราชวงศ์

0-2225-9709
0-2416-1220
0-2381-4034

ราชวัตร
รามค�ำแหง 2

0-2246-8500

รามอินทรา กม.10

0-2225-8318

รามอินทรา กม.4.5
รามาธิบดี

0-2271-0375
0-2972-1150
0-2810-7063

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

0-2458-0413
0-2421-4130
0-2444-0892
0-2255-6809
0-2561-3497
0-2579-9397
0-2427-8924

0-2466-6948

0-2686-3955
0-2918-5406
0-2226-1944
0-2234-5983
0-2215-0544
0-2544-5845
0-2282-0642
0-2226-1109

0-2243-6855
0-2720-9531
0-2918-0845
0-2519-4844
0-2354-7220
0-2212-5958
0-2354-7350
0-2354-6226

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

โรงพยาบาลหัวเฉียว (ยศเส)
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
ลาดพร้าว ซอย 10

0-2223-7252-3
0-2172-9674-5
0-2376-06236-0
0-2938-4894-5,
0-2511-4136,
0-2513-1507-8,
0-2513-3129
0-2378-2233,
0-2734-3424-9
0-2933-1560-5
0-2539-1704,
0-2539-4500
0-2438-1166,
0-2437-7784-6,
0-2861-5050-5
0-2254-5853,
0-2251-1575,
0-2252-1249,
0-2251-1598
0-2224-5716,
0-2224-5716-7,
0-2221-0278
0-2222-0326-7
0-2454-2631-2

0-2223-7254
0-2738-0534
0-2376-0927
0-2512-3093

สาธุประดิษฐ์

0-2294-9775

0-2945-4025-6
0-2275-7213-4
0-2282-2155,
0-2282-8561-2,
0-2629-3104-5,
0-2629-0637
ศิริราช
0-2412-1009,
0-2419-8353-4,
0-2411-3066,
0-2411-0472
ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ (พระราม 3) 0-2683-0506-7
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง) 0-2346-4105-6
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
0-2143-8980-1
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
0-2143-9616-7
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
0-2537-0379-80
สภากาชาดไทย
0-2253-8424,
0-2254-1555-7,
0-2252-7237
สยามพารากอน
0-2610-9344-5
สยามสแควร์
0-2254-1670,
0-2251-4820-2,
0-2252-7226-7
สวนจตุจักร
0-2615-8605-6
สวนจิตรลดา
0-2281-9984,
0-2281-3489,
0-2281-7082
สะพานเหลือง
0-2266-5495,
0-2233-7366-7,
0-2234-7128-9,
0-2233-4625
สะพานใหม่ดอนเมือง
0-2551-2369,
0-2551-0556-9

0-2945-4027
0-2275-7215
0-2282-5815

สุทธิสาร

0-2418-2587

สุรวงศ์ 3
สุรวงษ์

0-2294-7028,
0-2294-0326-7
0-2418-3659,
0-2418-3656-8,
0-2418-2558-9
0-2241-0960,
0-2241-0584,
0-2241-0156
0-2280-4044-5
0-2226-2197-8
0-2622-2235-8
0-2579-9300,
0-2579-9363
0-2449-8350-1
0-2935-6140-5
0-2267-0195,
0-2235-6314-9
0-2747-7729,
0-2747-7768-9
0-2254-1579,
0-2254-1578-9 ,
0-2255-4819
0-2381-4578,
0-2392-9114-5
0-2277-8759,
0-2277-1674-5,
0-2275-7477-8
0-2233-3289,
0-2237-9135-9,
0-2237-4710-3
0-2234-5046-7
0-2236-7591,
0-2233-7115-9,
0-2233-7264,
0-2233-7716
0-2787-1932-3
0-2417-0732
0-2368-3026,
0-2368-3029
0-2973-3651-4,
0-2521-4652-3,
0-2521-0254-5,
0-2521-1672
0-2226-4057,
0-2222-1118-9,
0-2226-4057-8
0-2375-0987,
0-2377-4115-7,
0-2377-4032,
0-2375-5050,
0-2375-5078
0-2246-8482-8
0-2930-2174-5
0-2261-4832,
0-2661-6310-19
0-2258-6001-2
0-2742-2139,
0-2742-2130-3

ลาดพร้าว ซอย 111
ลาดพร้าว ซอย 59
ลาดพร้าว ซอย 71
ลาดหญ้า
ลุมพินี
วงเวียน 22 กรกฎา
วงเวียนโอเดี้ยน
วงแหวน เซ็นเตอร์ (ถนนกาญจนา
ภิเษก)
วัชรพล(รามอินทรา)
วิภาวดีรังสิต (จักรพงษภูวนารถ)
วิสุทธิกษัตริย์

สามแยกไฟฉาย
สามเสน

0-2378-2230
0-2512-3075
0-2539-7154
0-2439-1047
0-2254-5854
0-2221-6590
0-2222-0196
0-2454-7540

0-2683-0508
0-2346-4107
0-2143-8982
0-2143-9618
0-2537-0381
0-2252-7236

ส�ำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ส�ำเพ็ง
สี่กั๊กเสาชิงช้า
สี่แยกเกษตร
สี่แยกทศกัณฐ์
สี่แยกศรีวรา
สีลม
สุขุมวิท ซอย 101/1
สุขุมวิท ซอย 3/1
สุขุมวิท ซอย 71

สุรวงศ์ 2

หนึ่งพัน
หมู่บ้านดีเค (บางบอน)
หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
(กรุงเทพกรีฑา)
หลักสี่
หัวเม็ด

0-2610-9346
0-2254-1671
0-2615-8607
0-2281-7081

หัวหมาก

0-2235-8156

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อเวนิว รัชโยธิน
อโศก

0-2551-0560

อโศก ทาวเวอร์ส
อ่อนนุช

0-2418-2586
0-2241-4139
0-2280-4046
0-2226-2224
0-2622-2238
0-2579-9375
0-2449-8352
0-2935-6146
0-2235-6313
0-2747-7764
0-2253-4159
0-2392-9408
0-2277-4669
0-2236-1269
0-2234-5048
0-2236-7590
0-2787-1934
0-2417-0760
0-2368-3009
0-2521-4008
0-2224-4641
0-2377-4031

0-2246-8490
0-2930-2176
0-2259-7167
0-2258-6003
0-2742-2138
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

อาคาร อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
อาคารซันทาวเวอร์ส
(ถนนวิภาวดี-รังสิต)
อาคารไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดาภิเษก)
อาคารไทยศรี (สะพานสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช)
อาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
อาคารธนิยะ (สีลม)
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ (สีลม)
อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ (สีลม)
อาคารศรีวรจักร
อาคารศรีอยุธยา
อาคารสวนพลู คอร์เนอร์

0-2260-7670-1
0-2343-8780-1
0-2617-7560-1

0-2260-7672
0-2343-8782
0-2617-7552

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ตลาดเจ้าพระยา (บางใหญ่)
ตลาดอ�ำเภอบางกรวย

0-2550-0918
0-2595-4025
0-2446-7083

0-2168-3056-7
0-2439-3493-4

0-2168-3058
0-2439-3495

ถนนกาญจนาภิเษก (บ้านบัวทอง)
ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนสามัคคี (นนทบุรี)
ท่าน�้ำนนทบุรี
ท่าอิฐ (นนทบุรี)
เทสโก้ มอลล์ นิชดาธานี
เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ไทรน้อย (นนทบุรี)

0-2550-0916-7
0-2595-4016-7
0-2446-7080,
0-2446-7081-2
0-2935-0193
0-2573-7200-2
0-2921-0931-8
0-2574-5985-6
0-2525-4322-3
0-2595-8394-5
0-2558-8127-8
0-2591-0622-3
0-2597-1156,
0-2597-1202-4
0-2526-3604,
0-2525-3045,
0-2525-2000,
0-2968-3061-2
0-2594-6185-6
0-2924-3040-3
0-2595-1281-4
0-2924-8233
0-2968-4160-1
0-2921-3103-4
0-2960-8742,
0-2583-8814-9
0-2580-9609,
0-2580-9625
0-2960-1010,
0-2960-1012-6
0-2980-7009-10
0-2980-7036-7
0-2903-8935-8
0-2591-7905,
0-2588-1541
0-2968-1130,
0-2968-1134,
0-2526-2948-9
0-2525-2990,
0-2525-2236,
0-2525-0402
0-2591-2445,
0-2591-2466
0-2423-3362-3
0-2101-5355-6

0-2924-3047
0-2595-1280
0-2924-8235
0-2968-4162
0-2921-3105
0-2583-8052

0-2908-9064-7,
0-2546-1305-8
0-2533-0267-9,
0-2533-0867
0-2577-2813-4,
0-2577-2810,
0-2577-1490

0-2546-1304

0-2255-7673-4
0-2235-7814-5
0-2251-5854-5
0-2233-8026-7
0-2233-4601-2
0-2221-2975-6
0-2247-9541-2
0-2286-3120,
0-2286-3150
อาคารสหประชาชาติ
0-2288-1312,
0-2288-2168-70,
0-2288-1313,
0-2288-2159
อาคารสิรินรัตน์ (พระราม 4)
0-2367-5229-36
อาคารสิริภิญโญ (ถนนศรีอยุธยา)
0-2245-1150-1
อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
0-2665-7465-6
อาคารอับดุลลาฮิม
0-2636-1004,
0-26361005
อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (สุขุมวิท)
0-2204-2790-1
อาคารเอส วี ซิตี้ (พระราม 3)
0-2682-5181-2
อิตัลไทยทาวเวอร์ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) 0-2716-0142-3
อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว
0-2538-7651
อุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103)
0-2746-6856-7
เอ็กเชน ทาวเวอร์
0-2663-7671-2
เอกมัย
0-2391-4243,
0-2392-3613-5
เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
0-2714-8357-8
เอ็นมาร์ค พลาซ่า (บางกะปิ)
0-2377-9647-8
เอสพละนาด
0-2248-1026-7
ไอที สแควร์ (หลักสี่)
0-2576-0540-1
ไอเพลส (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) 0-2360-3511-2
นนทบุรี
333 แฟคทอรี่แลนด์ บางบัวทอง
0-2964-4970-1
กระทรวงสาธารณสุข
0-2589-8344,
0-2590-7210
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)
0-2447-0951,
0-2447-1484
คาร์ฟูร์ แจ้งวัฒนะ
0-2584-2402,
0-2584-2715
คาร์ฟูร์ บางใหญ่
0-2903-1669-70
คาร์ฟูร์ รัตนาธิเบศร์
0-2589-8930,
0-2589-9391
งามวงศ์วาน
0-2589-2375-8
ซอยวัดบัวขวัญ (นนทบุรี)
0-2952-1102-5
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
0-2526-8120-1
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
0-2193-8009-10
258
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0-2255-7675
0-2235-7816
0-2251-5856
0-2233-8028
0-2233-4603
0-2221-2973
0-2247-9544
0-2286-2093

นนทบุรี

0-2282-9032
0-2367-5010
0-2245-1152
0-2665-7446
0-2636-1006
0-2204-2792
0-2682-5492
0-2716-0144
0-2538-7622
0-2746-6858
0-2663-7650
0-2391-4244
0-2714-8359
0-2377-9649
0-2248-1028
0-2576-0542
0-2360-3513
0-2964-4969
0-2589-7943
0-2447-1960
0-2584-2752
0-2903-1671
0-2598-9736
0-2591-5190
0-2952-1106
0-2526-8128
0-2193-8011

บัวทองสแควร์ (ถนนบางกรวยไทรน้อย)
บางบัวทอง
บางใหญ่
บางใหญ่ (วัดคงคา)
บิ๊กซี ติวานนท์
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
ปากเกร็ด
พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน
เมืองทองธานี
เมืองทองธานี ซิตี้เซ็นเตอร์
เมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
วัดศรีประวัติ (นนทบุรี)
สนามบินน�้ำ
สะพานพระนั่งเกล้า
เสนาสฤษดิ์เดช
โฮมโปร ประชาชื่น
โฮมโปร ราชพฤกษ์
โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์
ปทุมธานี
คลอง 10 (ธัญบุรี)
คลอง 2 (ธัญบุรี)
คลอง 6 (ธัญบุรี)

0-2935-0392
0-2982-9886
0-2921-0930
0-2574-5987
0-2525-4324
0-2595-8396
0-2582-8129
0-2591-0624
0-2597-1201
0-2525-0146

0-2594-6187

0-2580-9658
0-2960-1019
0-2980-7011
0-2980-7038
0-2903-8934
0-2591-7904
0-2526-3544
0-2525-2562
0-2591-2485
0-2423-3364
0-2101-5357

0-2533-1645
0-2577-2812

ชื่อสาขา
คลองหลวง

โทรศัพท์

0-2516-0999,
0-2516-8888-9,
0-2516-8016-7,
0-2516-5454
คาร์ฟูร์ รังสิต
0-2995-0481-2
คาร์ฟูร์ รังสิต คลอง 3
0-2592-2934-5
คาร์ฟูร์ ล�ำลูกกา (คลอง 4)
0-2563-3213-4
คูคต (คลอง 2)
0-2995-9977,
0-2995-9975-6
เจ-เวนิว (นวนคร)
0-2529-1566,
0-2529-1663
เซียร์ รังสิต
0-2992-7060-1
ตลาดไท
0-2529-6123-4
ตลาดนานาเจริญ (ถนนเสมาฟ้าคราม) 0-2533-1112-3
ตลาดพูนทรัพย์ (ปทุมธานี)
0-2598-4149,
0-2598-4367
ถนนนิมิตรใหม่
0-2993-0380,
0-2993-0385-6,
0-2993-0380
ถนนเลียบคลองสาม (รังสิต-นครนายก) 0-2504-0999-1000
เทสโก้ โลตัส นวนคร
0-2520-4010-1
เทสโก้ โลตัส บ้านฟ้าล�ำลูกกา
0-2569-1121
เทสโก้ โลตัส รังสิต
0-2567-4801,
0-2567-4940
เทสโก้ โลตัส รังสิตคลอง 7
0-2577-1441-2
เทสโก้ โลตัส รังสิต-นครนายก
0-2549-9062-3
เทสโก้ โลตัส ล�ำลูกกา (คลอง 2)
0-2191-1587-8
ไทยธานี (นวนคร-ปทุมธานี)
0-2529-5481-2
บางกระดี (ปทุมธานี)
0-2963-7140-6
บางคูวัด (ปทุมธานี)
0-2593-4482-3
บ้านฟ้าปิยรมย์ (ล�ำลูกกา)
0-2532-6263,
0-2532-6272
บิ๊กซี นวนคร
0-2520-4027-8
บิ๊กซี รังสิต
0-2958-5226-7
บิ๊กซี รังสิตคลอง 6
0-2577-3802,
0-2577-3812
บิ๊กซี ล�ำลูกกา
0-2152-7167-8
ปทุมธานี
0-2581-2996-8
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
0-2958-0470,
0-2958-0749
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2
0-2958-5046-7
มหาวิทยาลัยรังสิต
0-2997-9273-4
รังสิต
0-2959-0151-2,
0-2959-0013-8
ลาดหลุมแก้ว
0-2976-2556-61
ล�ำลูกกา
0-2532-2678,
0-2531-9280,
0-2531-5248,
0-2531-2678,
0-2531-0514,
0-2531-1117
สถาบัน เอไอที
0-2524-5098-9
สะพานนนทบุรี
0-2598-2530-2
สามโคก
0-2977-2481-3,
0-2593-1268-70

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2516-8573

สี่มุมเมือง (หมู่บ้านสีวลี)
หนองเสือ

0-2536-7714
0-2905-9065

0-2995-0483
0-2592-2936
0-2563-3215
0-2995-9973

สมุทรปราการ
คาร์ฟูร์ ศรีนครินทร์
คาร์ฟูร์ ส�ำโรง
ซอยวัดด่านส�ำโรง
ตลาดแพรกษา
ตลาดเมืองใหม่บางพลี
ตลาดหนามแดง (เทพารักษ์)
ถนนกิ่งแก้ว (อ่อนนุช)
ถนนเทพารักษ์ (อาคารมาลีรมย์)

0-2536-7712-3
0-2549-1037-9,
0-2905-9066
0-2758-8402-3
0-2380-3528-9
0-2757-3049-50
0-2723-4586-7
0-2705-6525-6
0-2754-8702-3
0-2312-4873-6
0-2706-6010,
0-2706-6012-4
0-2464-0770,
0-2464-0772
0-2757-8890-2,
0-2394-1523-4
0-2740-6173,
0-2740-6274
0-2748-7191,
0-2748-7726,
0-2748-7989,
0-2748-7493
0-2389-2774,
0-2389-2772-3
0-2384-1459-61,
0-2384-1435-6
0-2327-4916-7
0-2134-1108-9

0-2758-8404
0-2380-3530
0-2757-3051
0-2723-4588
0-2705-6527
0-2754-8704
0-2312-4481
0-2706-6015

0-2135-4539-41
0-2135-4546-8
0-2135-4550-1
0-2135-4553-5
0-2385-1242-3,
0-2385-1005-7
0-2750-5134-5
0-2706-1743,
0-2706-1744
0-2325-0364-5
0-2710-9046-7
0-2759-9074-5
0-2324-1037-8
0-2817-7427-31
0-2312-0210-4,
0-2312-0250-6
0-2708-3768,
0-2338-1939,
0-2338-1064
0-2323-4089,
0-2323-4084-7
0-2751-0406-7
0-2388-1416-7
0-2462-8742-3

0-2135-4542
0-2135-4549
0-2135-4552
0-2135-4556
0-2385-1258

0-2529-4003
0-2992-7062
0-2529-6125
0-2533-0896
0-2598-4495
0-2993-0384
0-2504-1001
0-2520-4012
0-2569-1142
0-2567-5066
0-2577-1443
0-2549-9064
0-2191-1590
0-2529-5483
0-2501-2804
0-2593-4494
0-2532-6494
0-2520-4029
0-2958-5228
0-2577-3577
0-2152-7169
0-2581-1743
0-2958-0269
0-2958-5048
0-2997-9275
0-2959-0022
0-2976-2558
0-2531-5248

ถนนนครเขื่อนขันธ์ (สมุทรปราการ)
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ถนนวัดศรีวารีน้อย
ถนนศรีนครินทร์ (ซอยลาซาล)
ถนนศรีสมุทร (สมุทรปราการ)
ถนนสุขุมวิท (สมุทรปราการ)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การบินไทย)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เขตปลอด
อากร)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 E
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 W
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6 W
เทพารักษ์
เทพารักษ์ กม.16
เทสโก้ โลตัส ซิตี้พาร์ค บางพลี
เทสโก้ โลตัส บางนา-ตราด
เทสโก้ โลตัส บางปู
เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 2
บางครุ (พระประแดง)
บางนาทาวเวอร์
บางบ่อ (สมุทรปราการ)

0-2524-6709
0-2598-2533
0-2593-1271

บางปู (สมุทรปราการ)
บิ๊กซี บางพลี
บิ๊กซี สมุทรปราการ
บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

0-2464-0774
0-2384-5092
0-2740-6276
0-2748-7069
0-2389-2777
0-2384-1462
0-2327-4923
0-2134-1110

0-2750-5845
0-2706-1156
0-2325-0366
0-2710-9048
0-2759-9076
0-2709-3426
0-2817-7432
0-2312-0214
0-2338-1938
0-2323-4088
0-2751-0408
0-2388-1418
0-2462-8744
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

พระประแดง

0-2817-1450,
0-2817-1451-4,
0-2817-1603-6
0-2705-2170,
0-2705-2167-9,
0-2315-2223-7
0-2705-1307-8
0-2389-4189,
0-2387-1995-8
0-2744-5321,
0-2396-1596-8
0-2384-7657-8,
0-2384-3681-2
0-2325-1226-7

0-2817-2993

ขอนแก่น
กระนวน
ขอนแก่น
ชนบท

075-620622-3
075-601013-4
075-684576-9
076-589714-5
075-810182-3
075-810525-6
075-691790-1
075-695560-1

075-620625
075-601212
075-684580
076-589716
075-810184
075-810527
075-691792
075-695562

034-620164,
034-620167,
034-621378-9
034-642099,
034-642071
034-571240,
034-571236-8,
034-632269-70
034-612266-7
034-636849-53
034-623947,
034-623948
034-566001,
034-566104,
034-566158,
034-566150
034-595034,
034-595263-6,
034-595076

034-513307

043-899251-2,
043-899359-61
043-821341-4
043-850267-8
043-891010-1
043-871011-3

043-899253

055-711720,
055-713335
055-721147-8
055-853834-5

055-711822

เมืองใหม่บางพลี
เยส บางพลี
สมุทรปราการ
ส�ำโรง
อิมพีเรียลเวิลด์ (ส�ำโรง)
โฮมโปร สุวรรณภูมิ
กระบี่
กระบี่
เกาะพีพี
เกาะลันตา
เขาพนม
เทสโก้ โลตัส กระบี่
บิ๊กซี กระบี่
เหนือคลอง
อ่าวพระนาง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
ตลาดเขต
ตลาดท่าม่วง
ท่าเรือพระแท่น
เทสโก้ โลตัส กาญจนบุรี
ลูกแก
สังขละบุรี
กาฬสินธุ์
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
กุฉินารายณ์
ยางตลาด
สหัสขันธ์
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ท่ามะเขือ (คลองขลุง)
บิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
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0-2315-2228
0-2705-1309
0-2387-1994
0-2393-2108
0-2384-3681
0-2325-1228

034-642073
034-571239
034-612268
034-636854
034-623949
034-566255
034-595028

043-812079
043-850269
043-891098
043-871012

055-724321
055-853837

โทรศัพท์

043-252981-2
043-333820-4
043-286094,
043-286655
ชุมแพ
043-312491-3
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
043-288456-7
ตึกคอม ขอนแก่น
043-226331,
043-226371
ถนนหน้าเมือง
043-227628-9
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น
043-226176
น�้ำพอง
043-441480-4
บ้านไผ่
043-329787-9
บิ๊กซี ขอนแก่น
043-325482-3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-236366,
043-236980
เมืองพล
043-339023-6
ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202439-40
สี่แยกมะลิวัลย์
043-333870-5
จันทบุรี
จันทบุรี
039-320894-7
ถนนตรีรัตน์
039-340224-8
เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
039-312170-1
พลิ้ว
039-458836-7
โรบินสัน จันทบุรี
039-325416-7
สอยดาว
039-421689-90
ฉะเชิงเทรา
คลอง 16
038-585014-9
ฉะเชิงเทรา
038-514744-5
ตลาดบ่อบัว
038-514781-2
ตลาดสุวินทวงศ์ พลาซ่า
038-592560-1
เทสโก้ โลตัส พนมสารคาม
038-836055,
038-836060
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
038-842797-8
บางคล้า
038-827490-2
บางน�้ำเปรี้ยว
038-581207-8
บางปะกง
038-532486-9
บ้านโพธิ์
038-578789-90
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
038-535023-4
พนมสารคาม
038-552526-8
ชลบุรี
เขาตาโล (พัทยา)
038-489360,
038-489361
คาร์ฟูร์ พัทยา
038-413680-1
จอมเทียน
038-232971-2
ชลบุรี
038-790210-5
ซอยเนินพลับหวาน (พัทยา)
038-426826,
038-426845
ซอยบัวขาว (พัทยา)
038-720959-60
ซอยสาครพิทักษ์
038-284558-9
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
038-423354

โทรสาร
043-252983
043-333829
042-286093
043-312507
043-288458
043-226657
043-227630
043-228403
043-441483
043-329784
043-325118
043-238788
043-339028
043-364189
043-333876
039-321143
039-340223
039-312738
039-458838
039-325407
039-421430
038-585016
038-512542
038-514783
038-592563
038-836065
038-842787
038-827495
038-571887
038-532948
038-578791
038-535011
038-552529
038-489362
038-413682
038-231559
038-790217
038-426870
038-720049
038-278211
038-423638

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ตลาดดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร-ชลบุรี)
ตลาดโรงโป๊ะ
ตลาดหนองมน

038-053661-2
038-043245-6
038-454925-6
038-241761-2
038-391992,
038-391948
038-794570-1
038-723879-80
038-325211,
038-325102
038-301178-9
038-457154-5
038-784674-6
038-716992-3
038-233736-7

038-053663
038-043247
038-454927
038-241894
038-391905

แหลมทอง บางแสน
ฮาร์เบอร์ มอลล์ (แหลมฉบัง)
ชัยนาท
ชัยนาท
วัดสิงห์
ชัยภูมิ
แก้งคร้อ
จัตุรัส
ชัยภูมิ

038-153906-7
038-459087-8

038-153908
038-459089

056-411914-5
056-461290

0-5641-1913
0-5646-1012

044-882507-8
044-851220-1
044-822007,
044-822011
044-891110-1
044-800304,
044-899123-4
044-625776

044-882509
044-851222
044-822401

038-338015-6
038-276910-1
038-117043-4
038-446338-9
038-300438,
038-300617
038-428025-6
038-457421-2
038-726064-70
038-348256,
038-348257
038-481179,
038-481181
038-401994-5
038-331048-9
038-458912-4
038-447245-6
038-337519-20
038-790324-8
038-777445-6
038-383827-9
038-443834-6
038-238401-2
038-192225-6
038-426701,
038-426740
038-473320-2
038-424115-6
038-411601-4
038-740434-5
038-770740-1
038-413376,
038-413598
038-311813-4
038-437399
038-330116-7

038-338017
038-276912
038-117045
038-446340
038-300870

077-658881-2
077-503067-8
077-576289-90
077-545174-5
077-522033
077-551357-9
077-578613-4
077-587336-8

077-658883
077-503079
077-576291
077-545176
077-522455
077-551090
077-578615
077-559101

053-655689-91,
053-791119
053-711901-3
053-777120-1,
053-777041
053-703163,
053-703165
053-746971-2
053-659825-6
053-661014-5
053-732164-6
053-769090
053-781101-3
053-746370

053-791481

053-210332-3
053-212136,
053-222094
053-262090-1
053-440067-8
053-341130-2
053-903951-2
053-219393,
053-219518,
053-219744
053-380826-7
053-284027,
053-284073

053-224494
053-213493

ตลาดใหม่
ตึกคอม พัทยา
ตึกคอม ศรีราชา
ถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยากลาง)
ถนนบายพาส
ถนนพระยาสัจจา
ถนนพัทยากลาง
ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน
(โค้งดงตาล)
ถนนอัสสัมชัญศรีราชา
เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
เทสโก้ โลตัส บ่อวิน
เทสโก้ โลตัส บ้านบึง
เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้
เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ
เทสโก้ โลตัส อมตะนคร
นาเกลือ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูล
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2
บ่อวิน
บางปลาสร้อย
บางพระ
บางแสน
บ้านบึง
บ้านอ�ำเภอ (สัตหีบ)
บิ๊กซี ชลบุรี
บิ๊กซี พัทยาใต้
พนัสนิคม
พัทยา
พัทยาสาย 2
พานทอง
โรบินสัน ศรีราชา
วงศ์อ�ำมาตย์ (นาเกลือ ซอย 18)
ศรีราชา
สัตหีบ
แหลมฉบัง

038-794572
038-723881
038-325217
038-301180
038-457156
038-784673
038-716994
038-233738

038-429673
038-457423
038-412063
038-348258
038-481178
038-401996
038-331050
038-458916
038-447247
038-337521
038-278854
038-341204
038-381756
038-443210
038-238403
038-192227
038-426773
038-473323
038-429280
038-411607
038-740438
038-770742
038-413819
038-322012
038-437501
038-330213

บ้านเขว้า
บ้านค่าย
บิ๊กซี ชัยภูมิ
ชุมพร
คาร์ฟูร์ ชุมพร
ชุมพร
เทสโก้ โลตัส ชุมพร
เทสโก้ โลตัส หลังสวน
ปากน�้ำ
ปากน�้ำ หลังสวน
มาบอ�ำมฤต
ละแม
เชียงราย
เชียงของ
เชียงราย
เชียงแสน
บ้านดู่
บิ๊กซี เชียงราย
พาน
แม่จัน
แม่สาย
เวียงชัย
เวียงป่าเป้า
สี่แยกแม่กรณ์
เชียงใหม่
กาดสวนแก้ว
คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
คาร์ฟูร์ เชียงใหม่
คาร์ฟูร์ หางดง
จอมทอง
เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
ตลาดสมเพชร
ตลาดสันทราย
ถนนช้างคลาน

044-891112
044-800307
044-625876

053-715094
053-777042
053-703168
053-746973
053-659829
053-661021
053-732172
053-769089
053-781104
053-711631

053-262092
053-440069
053-341131
053-903956
053-219700
053-380834
053-284077
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ถนนโชตนา

053-210955,
053-211804
053-223970-1
053-252990-2
053-821129-30,
053-272501
053-481019-21,
053-834030-5
053-872593-4
053-804807
053-339718-9
053-851613-4
053-447840-1
053-213661,
053-225488
053-279722-5
053-281201-2
053-452077-9
053-220313-4
053-266097-8
053-214842,
053-214507
053-854650-1
053-498186-90
053-298419,
053-298427,
053-299140
053-300250,
053-300252-5
053-233637,
053-234516,
053-234611
053-332425,
053-332338
053-823411-5
053-273888-90,
053-281846-7,
053-281849
053-116511-3,
053-116515-7,
053-116211
053-904624-5

053-212577

ตลาดเทศบาลตราด
แสนตุ้ง
ตาก
ตาก
เทสโก้ โลตัส แม่สอด
แม่สอด

039-523292-3
039-546313-5

039-523294
039-546122

055-541430-9
055-542467-8
055-531212,
055-531500

055-541438
055-542469
055-531860

037-312667-9
037-381258-60
037-395413-4
037-391139,
037-322458

037-312666
037-382010
037-395415
037-391133

075-211530-3
075-225818-9
075-215394-5
075-240351-2
075-227139-40
075-213104-5
075-272404-5

075-210878
075-225930
075-215396
075-240353
075-227141
075-213106
075-272406

039-551366-7
039-581141-3
039-521033-7

039-551368
039-581140
039-521038

ถนนนิมมานเหมินท์
ถนนเมืองสมุทร
ท่าแพ
ทุ่งเสี้ยว (สันป่าตอง)
เทสโก้ โลตัส เชียงใหม่-กาดค�ำเที่ยง
เทสโก้ โลตัส หางดง
บ่อสร้าง
บิ๊กซี เชียงใหม่
บิ๊กซี หางดง
ประตูช้างเผือก
ประตูเชียงใหม่
ประตูท่าแพ
ฝาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มีโชค
แม่โจ้
แม่ริม
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ศรีนครพิงค์
สันก�ำแพง
สันป่าตอง
สี่แยกสนามบินเชียงใหม่
สี่แยกสันก�ำแพง (หนองป่าครั่ง)
สี่แยกหนองหอย
ตรัง
ตรัง
ถนนรัษฎา
ถนนห้วยยอด
ย่านตาขาว
โรบินสัน ตรัง
สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
ห้วยยอด
ตราด
เกาะช้าง
คลองใหญ่
ตราด
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053-223972
053-252966
053-272465
053-481018
053-872595
053-804961
053-339720
053-851615
053-447842
053-222090
053-276564
053-281203
053-452081
053-220316
053-266099
053-214395
053-854652
053-498191
053-298622
053-300251
053-233201
053-332659
053-823416
053-281848
053-116514
053-904853

นครนายก
นครนายก
บ้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
องครักษ์

นครปฐม
ก�ำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 034-282285-9
ตลาดก�ำแพงแสน
034-281155,
034-281195
ตลาดศาลายา
0-2441-0920-1
ถนนทรงพล
034-219391,
034-253815-8,
034-219392-3
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
0-2420-8324
เทสโก้ โลตัส ก�ำแพงแสน
034-353086-7
เทสโก้ โลตัส นครปฐม
034-250954-5
เทสโก้ โลตัส ศาลายา
0-2482-2066-7
เทสโก้ โลตัส สามพราน
034-327275-6
นครชัยศรี
034-332119-20,
034-331515,
034-331117
นครปฐม
034-253963,
034-253004-5,
034-258820-1,
034-250817-8
บางเลน
034-234910-4
บิ๊กซี นครปฐม
034-212788-9
บิ๊กซี อ้อมใหญ่
0-2420-5366,
0-2420-5377
พระประโทน
034-212840,
034-253987-9
มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2441-9134-5
ศาลายา
0-2441-0254,
0-2441-9351-2
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
0-2441-5380-1
สามพราน
034-322808,
034-321980-2,
034-222887
อ้อมใหญ่
0-2420-0789-92,
0-2420-1117-9
นครพนม
ธาตุพนม
042-525784-92
นครพนม
042-512221-3
นาหว้า
042-597200-4
นครราชสีมา
จอหอ
044-371510-1

034-282289
032-481209
0-2441-0922
034-242747
0-2420-8346
034-353088
034-255591
0-2482-2068
034-327274
034-331541
034-254135
034-234915
034-212790
0-2420-5385
034-212841
0-2441-9133
0-2441-0253
0-2441-5382
034-321981
0-2420-8620
042-525793
042-513830
042-597205
044-276341

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ
ถนนมุขมนตรี
เทสโก้ โลตัส นครราชสีมา
เทสโก้ โลตัส ปากช่อง
นครราชสีมา
บัวใหญ่
บิ๊กซี นครราชสีมา

044-288415-6
044-263110-7
044-262527-30
044-262972-3
044-328726-7
044-269255-60
044-913637-8
044-295043-4,
044-295046
044-441632-4
044-312812-3
044-928378-9
044-216624,
044-216626
044-290484-5,
044-411169
044-490041,
044-330331-2
044-391223-5
044-289054-8

044-288417
044-263118
044-251358
044-262974
044-328728
044-254969
044-913639
044-295045

สุไหงโก-ลก
น่าน
น่าน
บุรีรัมย์
นางรอง
บิ๊กซี บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สตึก
ประจวบคีรีขันธ์
ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
ถนนเดชานุชิต
(แม่ฟ้าหลวง-หัวหิน)
ถนนเพชรเกษม (หัวหิน 2)
เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
บางสะพาน

073-614271-4

073-614275

054-711340-2

054-711343

044-624395-6
044-110225-6
044-612909-10
044-627727-8

044-624397
044-110227
044-613651
044-627729

032-531334-5
032-531340-1

032-531336
032-531342
032-513684
032-825770
032-691597

075-529042-5
075-312772-3
075-364491-2
075-345885,
075-348301-2
075-481335-7
075-412844-6
075-489073-4
075-330286,
075-330287
075-421760-1
075-324973-4
075-347310,
075-356092
075-517811-2
075-338348-51
075-346146,
075-346599
075-536022-5
075-324686-92

075-529041
075-312774
075-364303
075-347357

032-513856-7
032-825768-9
032-548413-5,
032-691505
032-550930-2,
032-601599,
032-601556
032-542064-6,
032-621815-6
032-688958-9
032-532420-4
032-526181-2
037-282039-42
037-208289-94
037-414401-2
037-271243-5
037-216501-2
037-212843,
037-211632
037-279800-2

037-282040
037-208291
037-414404
037-271249
037-216503
037-211631

073-335946-8
073-335155-7

073-348722
073-335154

056-319257,
056-299005
056-328961-2
056-224070-1,
056-221556-7
056-350572-4
056-233402-3
056-371861-2
056-224126-7

056-319256

035-229086
035-341711
035-202930
035-729271
035-725046
035-332016
035-261989
035-747080
035-361912

073-512737-9

073-512741

035-213453-4
035-341712-3
035-202928-9
035-729269-70
035-725044-5
035-332014-5
035-261980-6
035-747078-9
035-361899,
035-219574-9,
035-219573-80
035-311117,
035-311127
035-215409

ปักธงชัย
ปากช่อง
พิมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สีคิ้ว
หนองบุญมาก
ห้วยแถลง
หัวทะเล
นครศรีธรรมราช
ขนอม
คาร์ฟูร์ นครศรีธรรมราช
จันดี
ตลาดหัวอิฐ
ทานพอ
ทุ่งสง
ทุ่งใหญ่
เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา
เทสโก้ โลตัส ทุ่งสง
เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ปากพนัง
พรหมคีรี
โรบินสัน นครศรีธรรมราช
สิชล
สี่แยกหัวถนน
นครสวรรค์
เก้าเลี้ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
บรรพตพิสัย
บิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)
แฟรี่แลนด์
สะพานเดชาติวงศ์
นราธิวาส
นราธิวาส

044-441652
044-311357
044-928380
044-216625
044-411390
044-490011
044-391222
044-289059

075-481334
075-412847
075-489353
075-330288
075-421762
075-324970
075-347309
075-517807
075-338352
075-347144
075-536496
075-324694

056-261889
056-229529
056-350577
056-233404
056-371863
056-224128

ประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรี
สามร้อยยอด
หัวหิน
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
ปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี
คลองรั้ง (ศรีมหาโพธิ)
นิคมอุตสาหกรรม 304
บ้านสร้าง
บิ๊กซี ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ
ปัตตานี
ปัตตานี
สงขลานครินทร์
พระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ
ท่าเรือ
เทสโก้ โลตัส เสนา
นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
บางปะอิน
บิ๊กซี อยุธยา
ประตูน�้ำพระอินทร์
ภาชี
วังน้อย

032-602183
032-621817
032-688960
032-532429
032-526183

037-279179

035-311544
035-215410
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เสนา
อยุธยา
อยุธยาพาร์ค
อยุธยาพาร์ค 2
พะเยา
เชียงค�ำ
พะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พังงา
เขาหลัก
โคกกลอย
ตลาดย่านยาว

035-217251-7
035-211530-3
035-229628-9
035-345102-3

035-217260
035-245071
035-229630
035-345105

บิ๊กซี แพร่

054-625723,
054-625871
054-522781,
054-522783-4

054-626610

054-454174-5
054-411392-4
054-466776-7

054-454176
054-481904
054-466778

076-485673-4
076-434743-4
076-421009,
076-421320
076-414352-5

076-485675
076-434745
076-421591

074-606560-1
074-611069-72

074-606562
074-611073

076-279229
076-333595
076-366055
076-324506
076-249560
076-220982
076-264002
076-241451
076-293095
076-232975
076-275225
076-215690

056-621971-3
056-631677-8
056-612891-5
056-616546-7

056-621972
056-631679
056-612894
056-616548

055-252301-2
055-280152-3
055-303038,
055-303083
055-243711-4
055-211979-84

055-252303
055-280187
055-303846

032-417240-1,
032-417243-4,
032-417246-7
032-433745-7,
032-433748-9
032-461984,
032-437806-7
032-402528-9
032-426575,
032-425179,
032-425303

032-417242

076-279227-8
076-333593-4
076-366053-4
076-324501-3
076-249558-9
076-222011-2
076-264007-8
076-241449-50
076-293093-4
076-232973-4
076-275223-4
076-215670,
076-215680
076-254766-7
076-383508-9
076-249176-7
076-340466-8
076-219161-3
076-204104-5
076-249944-5
076-289041,
076-289109
076-256933,
076-256937
076-217089
076-379892-3
076-286503-4
076-386565-6
076-381427-8
076-304318-9
043-761813-5
043-995529-30
043-721986-8
043-712308

043-761812
043-995531
043-722230
043-712902

056-712188-9
056-789040-4
056-744323-4
056-561316-7
056-722688-9
056-799253-5
056-701714-5

056-712190
056-789043
056-744320
056-561318
056-721654
056-799468
056-701019

042-612288-92,
042-612299

042-612300

053-620526,
053-620531

053-620535

054-623710-2

054-623789

045-724257-8
045-799166-9
045-712448,
045-711437

045-724259
045-799170
045-712609

พังงา
พัทลุง
เทสโก้ โลตัส พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
พิจิตร
แฮปปี้ พลาซ่า
พิษณุโลก
ถนนบรมไตรโลกนารถ
เทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก
เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
พิษณุโลก
ห้าแยกโคกมะตูม
เพชรบุรี
เขาวัง
ชะอ�ำ
ท่ายาง
บิ๊กซี เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
นาเฉลียง
บิ๊กซี เพชรบูรณ์
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
ศรีเทพ
หล่มสัก
แพร่
ทุ่งโฮ้ง
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076-414354

055-242147
055-211981

032-433884
032-461985
032-402530
032-428518

แพร่
ภูเก็ต
กมลา
กะตะ
จังซีลอน ภูเก็ต
เชิงทะเล
เซ็นทรัล ภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า
ถนนเจ้าฟ้า 2
ถนนเทพกระษัตรี
ถนนนาใน (ป่าตอง)
ถนนพังงา
ถลาง
เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า
เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เทสโก้ โลตัส ราไวย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ป่าตอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต โบ๊ทลากูน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราไวย์
โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต
สามกอง
สี่แยกท่าเรือ
หาดกะรน
หาดสุรินทร์
ห้าแยกฉลอง
โฮมเวิร์ค ภูเก็ต
มหาสารคาม
โกสุมพิสัย
บิ๊กซี มหาสารคาม
มหาสารคาม
เสริมไทย พลาซ่า
มุกดาหาร
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
บิ๊กซี ยโสธร
มหาชนะชัย
ยโสธร

054-522782

076-254768
076-383537
076-249178
076-342594
076-214598
076-204106
076-209222
076-289118
076-256958
076-218809
076-379894
076-286505
076-386567
076-381321
076-304320

ชื่อสาขา
ยะลา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ
ระนอง
เทสโก้ โลตัส ระนอง
ระนอง
ระยอง
แกลง
ตลาดสดสะพาน 4
เทสโก้ โลตัส บ้านฉาง
เทสโก้ โลตัส บ้านเพ
เทสโก้ โลตัส ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด
บ้านฉาง
บิ๊กซี ระยอง
มาบตาพุด
ระยอง
แหลมทอง ระยอง
ราชบุรี
จอมบึง
ด�ำเนินสะดวก
ถนนศรีสุริยวงศ์
เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
บางแพ
บ้านโป่ง
บิ๊กซี บ้านโป่ง
บิ๊กซี ราชบุรี
โพธาราม
ราชบุรี
โรบินสัน ราชบุรี
หลักห้า
ลพบุรี
คาร์ฟูร์ ลพบุรี
โคกส�ำโรง
ถนนท่ามะนาว (ล�ำนารายณ์)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

073-240080-1

073-215650

043-511285,
043-513047
043-532805-7
043-551054-5

043-515284

ท่าโขลง
ท่าหลวง
เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี
บิ๊กซี ลพบุรี

036-489102
036-646028
036-524524
036-413286

043-532811
043-551394

พัฒนานิคม

077-833741-2
077-833175-8

077-833743
077-811826

ล�ำนารายณ์

038-672517-9
038-660140-1
038-695314-5
038-652131-2
038-616452-3
038-656432-3
038-882916-20
038-011904-5
038-608009-1
038-800228-9
038-809142-3

038-671402
038-660142
038-695316
038-652134
038-616454
038-656434
038-882923
038-011906
038-608012
038-611330
038-809144

036-489100-1
036-497089-90
036-511735-6
036-413721,
036-413941
036-436123,
036-638288
036-421018,
036-412626
036-461748,
036-461750
036-420316,
036-420028

054-323737
054-324035
054-228268
054-323692
054-227243

032-261505-7,
032-362700-1
032-241222,
032-346281-3,
032-254522,
032-253223
032-311001-7
032-200243-4
032-375805,
032-375721,
032-375804-7
032-347717-8,
032-232057,
032-318813
032-201267-9
032-202076-7
032-332660-1
032-233388-9,
032-354060-2
032-315488,
032-315480-6,
032-322044-6,
032-323901
032-332242-3
032-248095,
032-360880-1

032-362702

ล�ำพูน
ถนนเจริญราษฎร์
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บิ๊กซี ล�ำพูน

054-323726-7
054-324031-7
054-228266-7
054-323690-4
054-221976,
054-225062-3
054-296186,
054-296103

053-535486
053-582832
053-575542

032-254792

ล�ำพูน (ป่าเห็ว)

053-535482-5
053-582830-1
053-575540,
053-575541
053-541266,
053-541455
042-832620,
042-832630
042-899356-7
042-813020-4
042-841084,
042-841147
042-852141-3

042-832786

045-661827-8,
045-661888
045-630472-3
045-644300-1
045-692034,
045-692051
045-634204-5
045-689154-5
045-611993-4

045-661523

036-780701-2
036-441521-2
036-461333,
036-461986

036-780704
036-441523
036-461400

042-784121-2
042-714846-7
042-772250,
042-772253
042-711529

042-784126
042-714487
042-772136

032-311010
032-201969
032-375722
032-347719
032-211372
032-202078
032-332662
032-232235
032-321072
032-332244
032-248097

ลพบุรี

วงเวียนสระแก้ว
ล�ำปาง
ถนนบุญวาทย์
นาก่วม
บิ๊กซี ล�ำปาง
ประตูชัย
ล�ำปาง
สบปราบ

เลย
เทสโก้ โลตัส เลย
ภูเรือ
เลย
วังสะพุง
หนองหิน (ภูกระดึง)
ศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
เทสโก้ โลตัส ขุขันธ์
เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย
บิ๊กซี ศรีสะเกษ
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
สกลนคร
กุดบาก
เทสโก้ โลตัส สกลนคร
พังโคน
สกลนคร

036-638289
036-412880
036-461749
036-422645

054-296086

053-541366

042-899125
042-813022
042-841083
042-852144

045-630474
045-344302
045-691410
045-634275
045-689156
045-613351

042-712528
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

สว่างแดนดิน
สงขลา
คลองแงะ
คาร์ฟูร์ หาดใหญ่
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 (หาดใหญ่)
ถนนรัถการ (หาดใหญ่)
ถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)
ทุ่งลุง
เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
นาทวี
บ้านไทย-จังโหลน
บ้านพรุ (หาดใหญ่)

042-737685-6

042-737687

074-452591-5
074-345421-2
074-220901-2
074-348301-3
074-342480-6
074-471359
074-365512-3
074-373570-1
074-557130-1
074-210661,
074-439211-2
074-427770-1
074-521055,
074-521077
074-212500-3
074-223378-9
074-311888,
074-313680
074-411116-7
074-324154,
074-324009
074-230297,
074-243742,
074-244574,
074-244754
074-257540-3,
074-257545-6

074-452596
074-345423
074-220903
074-348300
074-342487
074-471570
074-365514
074-373573
074-537132
074-439213

ท่าทราย
เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
เทสโก้ โลตัส บ้านแพ้ว
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
บิ๊กซี มหาชัย
โพธิ์แจ้
มหาชัยเมืองใหม่

034-826655-7
034-472188-9
034-850844-5
034-829240-1
034-442866-7
034-494982-3
034-812800,
034-813091
034-425370,
034-412008-9,
034-412922,
034-423436,
034-810323,
034-811180-3
0-2420-2699,
0-2420-2325,
0-2420-2379,
0-2811-1753-6

034-826659
034-472206
034-850846
034-829242
034-442868
034-494984
034-825103

037-230102-3
037-541676-7
037-220830-1
037-242037,
037-241508
037-233042-3

037-230104
037-541678
037-220841
037-241599

074-751169-70
074-781645,
074-781909
074-722325-6

074-751171
074-782444

036-251056-62
036-319040-4
036-320021-2
036-373787-9
036-322351-4
036-365718-9
036-211994,
036-211996
036-372005-7
036-336040-4

036-251057
036-319041
036-320023
036-373789
036-322355
036-365721
036-221605

036-591115-6
036-599076-7
036-530418

036-591117
036-599075
036-511408

055-616351-2
055-642139,
055-642192
055-611631,
055-611641

055-616353
055-642140

035-591111-3
035-595504-5
035-572886-7
035-502854-5
035-531880-5
035-544376-7

035-591243
035-595506
035-571717
035-502856
035-531884
035-544378

บิ๊กซี หาดใหญ่
ปาดังเบซาร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรบินสัน หาดใหญ่
สงขลา
สะเดา
สามแยกส�ำโรง
หาดใหญ่
หาดใหญ่ใน
สตูล
เทสโก้ โลตัส สตูล
ละงู
สตูล
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สะพานพระพุทธเลิศหล้า
สมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
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074-212505
074-223680
074-321766
074-411222
074-324804
074-244742
074-257544

074-721360

034-715639,
034-715397
034-711088, 034711277,
034-711089
034-736970-1
034-736972

034-471905,
034-471488,
034-471688
ตลาดมหาชัย
034-423146,
034-426277
ถนนพระราม 2 กม.13 (พันท้ายนรสิงห์) 034-458063-4
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
0-2420-0902
ถนนเศรษฐกิจ 1
034-470475,
034-470481
ถนนเศรษฐกิจ 1 (กระทุ่มแบน)
0-2429-4592-3
ท่าฉลอม
034-498173,
034-498228,
034-498169,
034-498167
266

074-426950
074-521188

034-471687
034-426361
034-458065
0-2420-0910
034-472886
0-2429-4603
034-498171

สมุทรสาคร

อ้อมน้อย
สระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ (อรัญประเทศ)
เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
บิ๊กซี สระแก้ว
สระแก้ว
อรัญประเทศ
สระบุรี
แก่งคอย
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
เทสโก้ โลตัส แก่งคอย
นิคมอุตสาหกรรมเอส ไอ แอล
พระพุทธบาท
วิหารแดง
สระบุรี
หนองแค
หินกอง
สิงห์บุรี
บางระจัน
ปากบาง (พรหมบุรี)
สิงห์บุรี
สุโขทัย
บิ๊กซี สุโขทัย
สวรรคโลก
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
เทสโก้ โลตัส สามชุก
เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
สองพี่น้อง
สามชุก

034-425371

0-2420-2380

037-233044

036-371648
036-336045

055-613033

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

สุพรรณบุรี
อู่ทอง
สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า
เกาะพะงัน

035-525109-10
035-505817-20

035-523393
035-505826

อุดรธานี
กุมภวาปี

077-456121-2
077-377003,
077-377111
077-420188-9
077-230923-4
077-231667-9
077-431143
077-430490-1
077-214224-31
077-245891-2
077-262378
077-418310,
077-418315
077-264910-1
077-261188-9
077-249407
077-247516-7
077-960854-5
077-224364-5
077-270687-8
077-220080,
077-220142
077-258220-5
077-218421
077-272496,
077-273496,
077-210532-7
077-375538-9
077-458186-7

077-456228
077-377110

คาร์ฟูร์ อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

077-420187
077-230925
077-231671
077-431433
077-430492
077-214233
077-245893
077-262339
077-418328

ถนนทหาร
ถนนโพศรี
เทสโก้ โลตัส นาดี อุดรธานี
โนนสะอาด

044-538501
044-532076
044-599122-3
044-515761-2

044-538510
044-532239
044-599006
044-512362

042-432020-1
042-465489-90
042-471830-1
042-420569-70

042-432022
042-465491
042-471807
042-420571

042-312158-9

042-312162

035-699125-7
035-611618

035-699124
036-611617

045-270030-1
045-511772-3

045-270032
045-511774

เกาะสมุย
เฉวง
เฉวง 2 (เกาะสมุย)
ไชยา
ตลาดบ่อผุด (เกาะสมุย)
ถนนกาญจนวิถี
ถนนทวีราษฎร์ภักดี (เฉวง)
ท่าชนะ
เทสโก้ โลตัส สมุย ละไม
เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
บ้านตาขุน
บ้านนาสาร
บ้านแม่น�้ำ (เกาะสมุย)
บิ๊กซี เกาะสมุย
บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
พุนพิน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เวียงสระ
สี่แยกแสงเพชร
สุราษฎร์ธานี
หาดริ้น (เกาะพะงัน)
หาดละไม (เกาะสมุย)
สุรินทร์
เทสโก้ โลตัส สุรินทร์พลาซ่า
ปราสาท
รัตนบุรี
สุรินทร์
หนองคาย
ท่าบ่อ
บิ๊กเจียง
โพนพิสัย
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
อ่างทอง
ไชโย
อ่างทอง
อ�ำนาจเจริญ
บิ๊กซี อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ

077-264912
077-261190
077-249385
077-247517
077-960856
077-244361
077-270689
077-220307
077-258224
077-218675
077-282243
077-375540
077-458188

บิ๊กซี อุดรธานี
เพ็ญ
ศูนย์การค้า เอ็น อาร์ คอมเพล็คซ์
(บ้านผือ)
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
ฟรายเดย์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ช่องเม็ก
เดชอุดม
ตลาดบ้านดู่
ตลาดหนองบัว
เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
บิ๊กซี วารินช�ำราบ
บิ๊กซี อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารินช�ำราบ
อุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

042-202391,
042-202397
042-931672-3
042-243109,
042-243118
042-341861-7
042-242439-40
042-130570-1
042-392533,
042-392527
042-221549,
042-221542
042-279096,
042-279101
042-282240-1

042-202385

042-247720-5

042-248124

055-416556-7
055-413833-4

055-416558
055-412002

056-511883-4,
056-511290,
056-511224

056-512414

045-485083-7
045-282133-4
045-263901
045-355241-2
045-284412,
045-284221
045-854056-7
045-283631-2
045-433093-4
045-322175
045-241113,
045-242092

045-485047
045-282135
045-263878
045-355243
045-284100

042-931674
042-243325
042-341866
042-243330
042-130572
042-392531
042-221521
042-279185
042-282243

045-854058
045-283633
045-433095
045-269424
045-241765
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ส�ำนักงานธุรกิจ จ�ำนวนส�ำนักงานทั้งหมด 72 แห่ง
ส�ำนักงานธุรกิจ
ที่ตั้ง
ธุรกิจขนาดกลาง : ส�ำนักงานธุรกิจ 38 แห่ง
ส�ำนักงานธุรกิจ เพชรเกษม ซอย 114 33/19 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ส�ำนักงานธุรกิจ รัชดาภิเษก ท่าพระ
ส�ำนักงานธุรกิจ บางโคล่
ส�ำนักงานธุรกิจ ตลาดน้อย
ส�ำนักงานธุรกิจ บางกะปิ (สุขุมวิท 45)
ส�ำนักงานธุรกิจ ชิดลม

770/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
479 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
1280 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
801 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ส�ำนักงานธุรกิจ พระราม 2

52/405 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ส�ำนักงานธุรกิจ อ่อนนุช

1188 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
857 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
2425/5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
35/2 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ส�ำนักงานธุรกิจ คลองตัน
ส�ำนักงานธุรกิจ รัชโยธิน
ส�ำนักงานธุรกิจ บางจาก
ส�ำนักงานธุรกิจ งามวงศ์วาน

ส�ำนักงานธุรกิจ เทพารักษ์

99 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลเทพารักษ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ส�ำนักงานธุรกิจ ท่าแพ

17 ถนนท่าแพ ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
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0-2420-2283-4,
0-2420-2046-7,
0-2420-2479
0-2876-0746-9

0-2420-2480
0-2876-0751

0-2689-2590-5

0-2292-0341

0-2639-0134-6,
0-2639-6413-9,
0-2639-6421
0-2261-5491-7

0-2639-6420

0-2251-9760,
0-2256-2100,
0-2256-2160-6,
0-2256-2170-6,
0-2256-1236,
0-2256-1238
0-2894-1391,
0-2894-1618,
0-2894-1673,
0-2894-0035,
0-2894-1823
0-2332-9623-7,
0-2331-8044
0-2369-3572-5
0-2544-3003-7,
0-2544-2315
0-2332-8074-5,
0-2332-8081-3
0-2951-0304,
0-2591-1346,
0-2591-1894,
0-2591-2177,
0-2591-2203,
0-2591-2658
0-2710-4615,
0-2710-4625,
0-2710-4629,
0-2710-4640-1,
0-2386-9104
053-275250,
053-819210-4

0-2261-5490
0-2256-1239

0-2894-0557

0-2332-9628
0-2369-3576
0-2544-3036
0-2332-8087
0-2591-3129

02-7104668

053-819215

ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานธุรกิจ เชียงราย
ส�ำนักงานธุรกิจ ล�ำปาง
ส�ำนักงานธุรกิจ ห้าแยกโคกมะตูม
ส�ำนักงานธุรกิจ นครสวรรค์
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนโรจนะ
ส�ำนักงานธุรกิจ คลอง 2 (ธัญบุรี)
ส�ำนักงานธุรกิจ แก่งคอย
ส�ำนักงานธุรกิจ วารินช�ำราบ
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนโพศรี
ส�ำนักงานธุรกิจ สกลนคร
ส�ำนักงานธุรกิจ สุรินทร์
ส�ำนักงานธุรกิจ สี่แยกมะลิวัลย์
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนมิตรภาพ
ส�ำนักงานธุรกิจ พัทยา สาย 2
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนพระยาสัจจา
ส�ำนักงานธุรกิจ ฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานธุรกิจ ระยอง
ส�ำนักงานธุรกิจ พระประโทน
ส�ำนักงานธุรกิจ เขาวัง
ส�ำนักงานธุรกิจ สมุทรสาคร
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนกาญจนวิถี

ที่ตั้ง
573 ถนนรัตนาเขต ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
276 ถนนฉัตรไชย ต�ำบลสบตุ๋ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง 52000
284 ถนนพิชัยสงคราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
650 ถนนโกสีย์ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
84/2 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ต�ำบลโรจนะ อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
48/7 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
219 ถนนสุตบรรทัด ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
42 ถนนสถลมาร์ค ต�ำบลวารินช�ำราบ อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
41 ถนนโพศรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
1353/4 ถนนสุขเกษม ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
415 ถนนจิตรบ�ำรุง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
150/23 หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
541/1 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
116/19 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
112/424 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
1/24 ถนนมหาจักรพรรดิ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
125/8 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
410 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
595 หมู่ที่5 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลบ้านหม้อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
927/33 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
141/99 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ต�ำบลบางกุ้ง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์
053-740472-4

โทรสาร
053-711901

054-319024-5

054-319026

055-211075-8

055-221917

056-313700,
056-313702-3
035-212944,
035-229325-6
0-2996-2235-7

056-313701

036-320751-2

036-320753

045-286187-9

045-286190

042-329125,
042-329127-8
042-736281-2

042-327946

044-531851-2

044-531854

043-333996-7,
043-332322
044-263797-9

043-333879
044-262828

038-362147-50

038-362151

038-784760-3

038-784764

038-814322-4,
038-515129
038-800501-3

038-814325
038-800504

034-213601-4

034-213605

032-411301-3

032-411304

034-820498-9,
034-820687-8
077-213604-5,
077-213607

034-820208

035-229443
0-2533-1047

042-736284

077-213608
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ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนเจ้าฟ้า

ที่ตั้ง
46/2 ถนนเจ้าฟ้า ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
ส�ำนักงานธุรกิจ สี่แยกหัวถนน
72 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000
ส�ำนักงานธุรกิจ ถนนราษฎร์ยินดี
16/4 ถนนราษฎร์ยินดี ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่
(หาดใหญ่)
จังหวัดสงขลา 90110
ธุรกิจขนาดย่อม: ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม 34 แห่ง
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม เพชรเกษม 33/19 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขต
ซอย 114
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม รัชดาภิเษก
ท่าพระ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม สุรวงษ์
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม บางล�ำพู
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ชิดลม

ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม รัชโยธิน
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม บางจาก
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม คลองตัน
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม รามอินทรา

770/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
291 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
135 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
2425/5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
857 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
66/99 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม งามวงศ์วาน 35/2 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม อ่อนนุช
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ท่าแพ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม เชียงราย
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ล�ำปาง
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1188 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
17 ถนนท่าแพ ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50000
573 ถนนรัตนาเขต ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57000
276 ถนนฉัตรไชย ต�ำบลสบตุ๋ย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง 52000

โทรศัพท์
076-246445-7

โทรสาร
076-246450

075-325181-3

075-325185

074-342850-2

074-342855

0-2420-4311
0-2420-1106,
0-2420-1109,
0-2420-4329-31
0-2876-0750,
0-2876-0751
0-2477-1285-7
0-2635-7202-6 0-2635-7207
0-2280-3341-7

0-2280-3348

0-2256-1222-4, 0-2256-1239
0-2256-1212-4,
0-2256-1231,
0-2256-1235,
0-2256-1237,
0-2256-1241-2
0-2544-6127-35 0-2544-6124
0-2332-8060-3

0-2332-8064

0-2318-6158-9,
0-2318-6163-4
0-2943-7608,
0-2943-7615,
0-2943-7635,
0-2943-7656-7
0-2591-3128,
0-2951-0307,
0-2951-0955,
0-2589-9051
0-2331-3125-7

0-2318-6180
0-2943-7812

0-2591-3129

0-2331-3128

053-818973-6

053-819215

053-719257-8

053-711901

054-318742-4

054-319026

ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม
ห้าแยกโคกมะตูม
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม นครสวรรค์
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ถนนโรจนะ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม คลอง 2
(ธัญบุรี)
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม วารินช�ำราบ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ถนนโพศรี
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม สกลนคร
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม
สี่แยกมะลิวัลย์
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ถนนมิตรภาพ
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม พัทยา สาย 2
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ระยอง
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม พระประโทน
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม เขาวัง
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม สมุทรสาคร
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ถนนกาญ
จนวิถี
ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม ถนนเจ้าฟ้า

ที่ตั้ง
284 ถนนพิชัยสงคราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
650 ถนนโกสีย์ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000
84/2 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ต�ำบลโรจนะ อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
48/7 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
42 ถนนสถลมาร์ค ต�ำบลวารินช�ำราบ อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
41 ถนนโพศรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
1353/4 ถนนสุขเกษม ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
167 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
150/23 หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
541/1 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
116/19 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
1/24 ถนนมหาจักรพรรดิ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
125/8 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
410 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
595 หมู่ที่5 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลบ้านหม้อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
927/33 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
141/99 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ต�ำบลบางกุ้ง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
46/2 ถนนเจ้าฟ้า ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม
สี่แยกหัวถนน

72 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ส�ำนักงานธุรกิจขนาดย่อม
ถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)

16/4 ถนนราษฎร์ยินดี ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์
055-221919,
055-378275
056-222095,
056-226885
035-229499,
035-345119
0-2996-2570,
0-2533-0308
045-286191-2

โทรสาร
055-221917

042-327978-9
042-736283,
042-732024
043-520595-6

042-327946
042-736284

056-313701
035-229443
0-2533-1047
045-286190

043-514706

043-333998,
043-334479
044-263795-6

043-333879

038-361305-6,
038-361322
038-512205,
038-515130
038-800594-5

038-362151

038-800504

034-271032-4

034-271035

032-402311-2

032-411304

034-425426-7

034-820208

077-212061,
077-213607
076-246459-60,
076-246462,
076-246464
075-332137,
075-323159,
075-325184
074-342020,
074-342853

077-213608

044-262828

038-814325

076-246450
075-325185
074-342855
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ส�ำนักงานเขตจัดการทรัพย์สิน 16 แห่ง
ภาคเหนือ
จัดการทรัพย์สิน เชียงราย
จัดการทรัพย์สิน ท่าแพ
จัดการทรัพย์สิน ห้าแยกโคกมะตูม
SUB นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการทรัพย์สิน สี่แยกมะลิวัลย์
จัดการทรัพย์สิน ถนนมิตรภาพ 1
จัดการทรัพย์สิน ถนนโพศรี
จัดการทรัพย์สิน อุบลราชธานี
ภาคกลาง
จัดการทรัพย์สิน กาญจนบุรี
จัดการทรัพย์สิน ฉะเชิงเทรา
จัดการทรัพย์สิน ถนนพระยาสัจจา
จัดการทรัพย์สิน ถนนศรีสุริยวงศ์
จัดการทรัพย์สิน แก่งคอย
ภาคใต้
จัดการทรัพย์สิน ถนนเจ้าฟ้า
จัดการทรัพย์สิน ถนนราษฏร์ยินดี (หาดใหญ่)
จัดการทรัพย์สิน ถนนกาญจนวิถี

272
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อ�ำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เชียงราย
เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครสวรรค์

053-740-648-9
053-820-435-8
055-211-977
056-228-545

053-740-671
053-820-429
055-211-976
056-313-705

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุดรธานี
อุบลราชธานี

043-334-739-42
044-263-251-3
042-328-363-4
045-256-712

043-334-743
044-263-254
042-328-365
045-256-073

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แก่งคอย

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ราชบุรี
สระบุรี

034-620-749
038-814-328
038-784-721-4
032-311-137-8
036-320-671-2

034-620-850
038-814-329
038-784-725
032-311-136
036-320-674

เมือง
หาดใหญ่
เมือง

ภูเก็ต
สงขลา
สุราษฎร์ธานี

076-246-422-3 076-246-378
074-342-658-60 074-342-657
077-213-784-8 077-213-784

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ 46 แห่ง
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ชิดลม

เขต
ราชเทวี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
0-2256-1450,
0-2256-1444,
0-2256-1178-9,
0-2256-1471

โทรสาร
0-2251-3788-9

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ สุรวงษ์

บางรัก

กรุงเทพมหานคร

0-2237-8589,
0-2234-3554,
0-2234-4876

0-2236-7592

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางกะปิ

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร

0-2259-2598,
0-2258-6925,
0-2258-9679,
0-2662-6108-9

0-2258-6926

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ตลาดน้อย

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

0-2639-0809-13 0-2235-5276

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ราชวงศ์

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

0-2221-7352,
0-2623-0894-5

0-2225-8256

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางแค

บางแค

กรุงเทพมหานคร

0-2413-3212-3,
0-2413-3048

0-2413-3049

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ลาดพร้าว ซอย 10

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

0-2938-4185,
0-2938-4190-2,
0-2513-9384,
0-2511-3402

0-2513-3755

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนตากสิน

ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

0-2439-3551,
0-2860-6560-1,
0-2438-1127

0-2438-1126

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางจาก

พระโขนง

กรุงเทพมหานคร

0-2333-0492-4,
0-2742-4885,
0-2332-9063

0-2742-4886

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางโคล่

บางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

0-2689-7510-2

0-2689-7513

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ รัชโยธิน

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

0-2544-3559,
0-2544-3982,
0-2544-4192,
0-2544-4642

0-2544-3295,
0-2544-3478

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางล�ำพู

พระนคร

กรุงเทพมหานคร

0-2282-0824-6

0-2282-0827

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

คลองเตย

กรุงเทพมหานคร

0-2240-3926-8

0-2240-3929

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนสุขสวัสดิ์

ราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

0-2428-5708-10 0-2428-5711

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนสาทร

สาทร

กรุงเทพมหานคร

0-2286-7455,
0-2286-7499

0-2286-0577
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ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เขต
ลาดกระบัง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
0-2326-1033,
0-2326-0687-8

โทรสาร
0-2326-1034

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนเสรีไทย (สวนสยาม)

คันนายาว

กรุงเทพมหานคร

0-2540-6494-5,
0-2540-6540

0-2540-6541

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ เพลินจิต

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

0-2252-0802-4

0-2252-0805

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

0-2537-0383,
0-2537-0384

0-2537-0381

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ คลองหลวง

คลองหลวง

ปทุมธานี

0-2516-3311,
0-2516-9922,
0-2516-1106,
0-2516-8889

0-2516-8405

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม นวนคร

คลองหลวง

ปทุมธานี

0-2529-5835-7

0-2529-5838

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางกะดี

เมือง

ปทุมธานี

0-2963-7153-6

0-2501-2802

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ อ้อมใหญ่

สามพราน

นครปฐม

0-2811-5116,
0-2420-0083-4

0-2420-4710

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ พระประโทน

เมือง

นครปฐม

034-253690,
034-253695,
034-253940

034-254125

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ เมืองใหม่บางพลี

บางเสาธง

สมุทรปราการ

0-2315-3004,
0-2315-3009,
0-2705-1256

0-2315-1176

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

พระประแดง

สมุทรปราการ

0-2380-6680-2

0-2380-6683

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม บางปู

เมือง

สมุทรปราการ

0-2709-4662,
0-2709-3107

0-2709-3426

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางนา-ตราด (บางนาทาวเวอร์)

บางพลี

สมุทรปราการ

0-2312-0302-4

0-2312-0305

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ งามวงศ์วาน

เมือง

นนทบุรี

0-2591-2490,
0-2591-2765,
0-2591-7102

0-2591-9074

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

038-571415

038-571416

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ สมุทรสาคร

เมือง

สมุทรสาคร

034-422247,
034-422986,
034-810323

034-811185

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ โรจนะ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา 035-227836-7

035-227838

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 035-729272-4

035-729275

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

เมือง

ชลบุรี

038-743790
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038-743789,
038-213566,
038-458915

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ แหลมฉบัง

เขต
ศรีราชา

จังหวัด
ชลบุรี

โทรศัพท์
038-330245-7

โทรสาร
038-330118

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ศรีราชา

ชลบุรี

038-401000-2

038-401003

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ คลองรั้ง

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

037-466171

037-466175

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ เชียงใหม่

เมือง

เชียงใหม่

053-280608-9

053-282325

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)

หาดใหญ่

สงขลา

074-342077-8

074-342079

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ภูเก็ต

เมือง

ภูเก็ต

076-256792-4

076-256795

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ล�ำพูน

เมือง

ล�ำพูน

053-582833-4

053-582835

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนกาญจนวิถี

เมือง

สุราษฎร์ธานี

077-213325-7

077-214238

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ระยอง

เมือง

ระยอง

038-800495-7

038-800498

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด

ปลวกแดง

ระยอง

038-656437-9

038-656440

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ มาบตาพุด

เมือง

ระยอง

038-609014

038-609015

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ถนนมิตรภาพ

เมือง

นครราชสีมา

044-256563-4

044-256516
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275

ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 112 แห่ง
กรุงเทพมหานคร 23 แห่ง, สนามบินสุวรรณภูมิ 23 และต่างจังหวัด 66 แห่ง
กรุงเทพมหานคร 23 แห่ง
เขตคลองเตย
โรบินสัน สุขุมวิท
สุขุมวิท ซอย 24
สุขุมวิท ซอย 4
สุขุมวิท ซอย 8
เขตจตุจักร
สาขาย่อย สวนจตุจักร
เขตดินแดง
ถนนรัชดาภิเษก
เขตบางรัก
ธนิยะ พลาซ่า
สาขาย่อย สุรวงศ์ 3
สีลม
เขตปทุมวัน
เกษรพลาซ่า
เพลินจิต
มาบุญครอง
ศูนย์การค้าสยาม
สยามสแควร์
เขตพระโขนง
ซอยไชยยศ
เขตพระนคร
วัดพระแก้ว
บางล�ำพู
เขตยานนาวา
งามดูพลี
เขตราชเทวี
เดอะแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์
โรงแรมอินทรา
เขตวัฒนา
นานาสแควร์
สุขุมวิท ซอย 7
เขตสัมพันธวงศ์
วัดไตรมิตร
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โทรศัพท์
0-2254-4332
0-2204-2318
0-2254-4607
0-2253-9257
0-2615-8605
0-2247-1886
0-2231-2258
0-2632-7261
0-2235-9595
0-2656-1235
0-2255-2998
0-2686-3841
0-2255-3928
0-2254-2707
0-2651-2030
0-2225-2770
0-2282-5990
0-2213-1246
0-2121-8338
0-2656-4164
0-2655-7136
0-2655-7721
0-2225-4767

สนามบินสุวรรณภูมิ 23 แห่ง
สมุทรปราการ
สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Center 1
(11 แห่ง)
สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Center 2
(10 แห่ง)
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ 1
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2
ต่างจังหวัด 66 แห่ง
กระบี่
เกาะพีพี 2
เกาะลันตา
สาขาย่อย เกาะพีพี
อ่าวพระนาง 2
กาญจนบุรี
สะพานข้ามแม่น�้ำแคว
ชลบุรี (พัทยา)
กิตติคาร์แคร์ (พัทยา)
ชาร์มิ่ง อินน์
ซิลเวอร์แซนด์ จอมเทียน
นอติคอล อินน์
พัทยา
พัทยา ซอย 8
พัทยา ซอย 10
ฟู้ดแลนด์ (พัทยา)
รอยัลการ์เด้น พลาซ่า (พัทยา)
โรงแรมไดมอนด์ บีช พัทยา
โรงแรมเซ็นเธร่า บีช โฮเต็ล
โรงแรมโนวาแพล็ททินั่ม (พัทยาใต้)
โรงแรมเล็ก (พัทยา)
โรงแรมไฮไพว์ (พัทยา)
วงเวียนปลาโลมา
สบายแลนด์ (พัทยา)
สวัสดี (พัทยา)
สาขาย่อย ซอยบัวขาว (พัทยา)
สาขาย่อย ถนนเลียบชายหาด (โค้งดงตาล)

โทรศัพท์
0-2135-4557
0-2135-4558
0-2135-4565
0-2135-4567
โทรศัพท์
075-601043
075-684577
075-601013
075-695561
034-624948
038-420552
038-362510
038-757268
038-416318
038-429985
038-428790
038-489208
038-488434
038-414704
038-711353
038-362405
038-710508
038-710391
038-427301
038-489219
038-361383
038-412270
038-720960
038-233736

เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
ตลาดอนุสาร
ท่าแพ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประตูท่าแพ
สาขาย่อย ตลาดสมเพชร
ตราด
สาขาย่อย เกาะช้าง
ประจวบคีรีขันธ์
ถนนนเรศด�ำริห์ (หัวหิน)
สาขาย่อย ถนนเดชานุชิต
(แม่ฟ้าหลวง-หัวหิน)
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
พระนครศรีอยุธยา
พระราชวังบางปะอิน
พังงา
เขาหลัก
เพชรบุรี
สาขาย่อย ชะอ�ำ
ภูเก็ต
กะตะ
กะรน
กะรน 2
ซอยเก็บทรัพย์
ถนนทวีวงศ์
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ป่าตอง 2-สาขาแม่
ภูเก็ต
ภูเก็ตแฟนตาซี
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ป่าตอง
ลากูน่า
วงเวียนกะรน
สนามบินภูเก็ต
สาขาป่าตอง–ย่อยเดิม (หาดป่าตแง)
สาขาย่อย ราไวย์

053-711579
053-273732
053-818684
053-271361
053-206421
053-219744
039-551366
032-532939
032-530627
032-526340

สาขาย่อย กมลา
ห้าแยกฉลอง
สาขาย่อย หาดสุรินทร์
สุราษฎร์ธานี
เกาะพงัน
เฉวง
ตลาดบ่อผุด (เกาะสมุย)
แบล็คแค็ท
ย่อยบ้านแม่น�้ำ (เกาะสมุย)
สาขาย่อย ถนนทวีราษฎร์ภักดี (เฉวง)
สาขาย่อย เกาะเต่า
สาขาย่อยเฉวง 2 (เกาะสมุย)
หาดริ้น (เกาะพะงัน)
หาดละไม (เกาะสมุย)
แหลมดิน (เกาะสมุย)

076-279227
076-381378
076-386565
077-377004
077-230926
077-425507
077-422507
077-247516
077-245891
077-456121
077-231667
077-375483
077-424387
077-414362

035-261547
076-443366
032-433745
076-330473
076-396475
076-286504
076-340036
076-340523
076-292090
076-340746
076-212254
076-279529
076-342910
076-325514
076-398294
076-328324
076-341590
076-289109
รายงานประจำ�ปี 2553
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สาขาต่างประเทศ ธนาคารในเครือ
และธนาคารร่วมทุน
สาขาต่างประเทศ

ธนาคารในเครือ

ธนาคารร่วมทุน

สาขาฮ่องกง
Suite 3209 32/F, Jardine House,
1 Connaught Place, Central,
Hong Kong
โทรศัพท์ 001-852-2524-4085
โทรสาร 001-852-2845-0293
SWIFT SICOHKHH
อีเมล์
theerapan@scbhk.com.hk

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
ส�ำนักงานใหญ่ - พนมเปญ
26 Monivong Blvd, Sangkat Phsar
Thmei II, Khan Daun Penh, Phnom
Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ 001-855-23-426-145
โทรสาร 001-855-23-426-116
SWIFT SICOKHPP
อีเมล์
ccbpp@ccb.com.kh

ธนาคารวีนาสยาม
No. 2 Pho Duc Chinh Street,
Nguyen Thai Binh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, The Socialist
Republic of Vietnam
โทรศัพท์ 001-84-83-821-0630
โทรสาร 001-84-83-821-0585
SWIFT VNBKVNVX
อีเมล์
vsb@vsb.com.vn

สาขาสิงคโปร์
61 Robinson Road # 10-03,
Robinson Centre, Singapore 068893
โทรศัพท์ 001-65-6536-4338
โทรสาร 001-65-6536-4728
SWIFT SICOSGSG
อีเมล์
bandit@scb.co.th
สาขานครเวียงจันทน์
117 Lanexang-Samsenthai Road,
Ban Sisaket, Muang Chanthaburi,
Vientiane
โทรศัพท์ 001-856-21-213-500-1
โทรสาร 001-856-21-213-502
SWIFT SICOLALA
อีเมล์
scbvte@laotel.com

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
สาขาพระตะบอง
116-117, 20 Ausaphea Village,
Svaypor Commune, Battambang
Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ 001-855-53-953-313-5
โทรสาร 001-855-53-952-266
อีเมล์
ccbbb@ccb.com.kh
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
สาขาเสียมเรียบ
No. 130 Sivatha Road, Mondol I,
Svay Dangkum, Siem Reap District,
Siem Reap Province, Kingdom of
Cambodia
โทรศัพท์ 001-855-63-964-392
โทรสาร 001-855-63-964-517
อีเมล์
ccbsrb@ccb.com.kh
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
สาขาสีหนุวิลล์
242 Ekareach Street, Sangkat 2,
Khan Mittapheab, Sihanoukville,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ 001-855-34-934-777
โทรสาร 001-855-34-934-999
อีเมล์
ccbsvb@ccb.com.kh
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ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 และ 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์			
หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ			
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2826
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

195 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
นายวีระชัย ตันติกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-2490
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก (SCB) และกระดานต่างประเทศ (SCB-F)
หุ้นบุริมสิทธิ มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก (SCB-P) และกระดานต่างประเทศ (SCB-Q)
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ
ไม่มี
อายุของบุริมสิทธิ
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และได้สิ้นสุดในวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2552 แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังสามารถยื่นค�ำขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญตามระยะเวลาที่ธนาคารก�ำหนดเช่นเดิมได้ต่อไป
ก�ำหนดการใช้สิทธิ
ทุกไตรมาส

ปฏิทินหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2554
16-30 มี.ค.
31 มี.ค.
15-29 มิ.ย.
30 มิ.ย.
15-29 ก.ย.
30 ก.ย.
16-30 ธ.ค.
30 ธ.ค.

: วันยื่นแสดงความจ�ำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันก�ำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันยื่นแสดงความจ�ำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันก�ำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันยื่นแสดงความจ�ำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันก�ำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันยื่นแสดงความจ�ำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
: วันก�ำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
สายนักลงทุนสัมพันธ์ กลุ่มการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 15B
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-4358
โทรสาร 0-2544-2658
E-mail: investor.relations@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
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