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ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกๆวัน
ครั้งแรก
แคมเปญเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์
สื่อสะท้อนประสบการณ์ที่สร้างบุคลิกและความหมายให้แต่ละชีวิต
ครั้งแรก จารึกไว้ในเวลา ล�้ำค่าในความทรงจ�ำ
ครั้งแรก เกิดขึ้นกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ผ่านประสบการณ์ใดมาบ้าง
ทุกครั้งแรก ล้วนมีความพิเศษ กำ�หนดตัวเราให้เป็นเรา สร้างความภูมิใจและความมั่นใจ
ครั้งแรกในวันวานเป็นรากฐานในวันนี้ ครั้งแรกในวันนี้เป็นพื้นฐานของอนาคต
ครั้งแรกยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สานทอคุณค่าของทุกชีวิต
ชีวิตเดินทางเติบโตผ่านครั้งแรกไม่มีที่สิ้นสุด
ครั้งแรกไม่มีขอบเขต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยแห่งแรก
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วิสัยทัศน์
เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน
และสังคมเลือก

พันธกิจ
ธนาคารที่ให้บริการครบวงจร
ที่ดีที่สุดของประเทศ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ปี 2555
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ความสามารถในการทำกำไร

การขยายตัวของสินเช�อ

กำไรสุทธิป 2555 เพิ่มขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นจาก
การขยายตัวอยางมากของสินเช�อ และการเติบโตอยาง
แข็งแกรงของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กำไรสุทธิ
+28.9% yoy*
(งบการเงินรวม, พันลานบาท)
40.2
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31.2*
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สินเช�อเติบโตอยางแข็งแกรงในกลุมลูกคาเปาหมายหลัก
(ธุรกิจ SME สินเช�อเคหะและสินเช�อเชาซื้อรถยนต)
สงผลใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น
สินเช�อ
(งบการเงินรวม, พันลานบาท)
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* ไมรวมกำไรพิเศษครั้งเดียวของเงินลงทุนจากการซื้อ SCB Life
ถารวมกำไรพิเศษดังกลาว กำไรสุทธิในป 2554 จะเทากับ 36.3 พันลานบาท
และกำไรสุทธิป 2555 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากปกอน

คุณภาพสินทรัพย

สำรองคาเผ�อหนี้
สงสัยจะสูญตอสินเช�อ
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(แกนซาย)

150% 5.14%

4.41%

120%

90%

83.3%
60%

2551

95.4%
2552

3.25%

107.5%
2553

2.61%
127.1%

940

2551

2552

2554

2555

มูลคาตลาดรวม
(พันลานบาท)
617

600

6%

2.13% 3%
144.8%

2553

มูลคาตลาดรวม (Market Capitalization) สูงเปนประวัติการณ
และสูงที่สุดในสถาบันการเงินของไทย
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917

1,059

มูลคาตลาดรวม

สินเช�อดอยคุณภาพลดลงต่ำสุดนับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
ขณะที่อัตราสวนสำรองคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเช�อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง
สินเช�อดอยคุณภาพ
(%) (แกนขวา)

1,293

1,300
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2552

2553

2554

2555
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจไทยปี 2555 เริ่มต้นปีด้วยความท้าทายจากผลกระทบของ
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ที่ท�ำให้เศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 4 หดตัวลงถึงร้อยละ 9 จากระยะเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ วิ ก ฤตหนี้ ส าธารณะที่ ต ่ อ เนื่ อ งและยาวนานของกลุ ่ ม
ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร (ยูโรโซน) ทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจยุโรปประสบปัญหา
รวมถึงแนวโน้มที่ไม่แจ่มใสของประเทศเศรษฐกิ จ หลั ก ส�ำ คั ญ อื่ น ๆ
ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจปี 2555
ท่ามกลางปัจจัยที่ไม่เอื้ออ�ำนวยเหล่านี้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ในปีนแี้ สดงให้เห็นถึงการปรับตัวและการก่อร่างสร้างตัวใหม่ พร้อมกับ
ภาวะการเมืองที่มีเสถียรภาพ การลงทุนภาคเอกชนเติบโตในอัตราสูง
อันเป็นผลจากการก่อสร้างและการฟืน้ ฟูการผลิตหลังเหตุการณ์นำ�้ ท่วม
ขณะเดียวกัน การอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนมีการขยายตัวต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี โดยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตของการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยในปี นี้ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 6.4
ซึ่ ง แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งและ
มี ค วามสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี
ในทางตรงกันข้ามกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศ ประเทศในกลุ่ม
ยู โรโซนยั ง คงประสบวิ ก ฤตหนี้ ส าธารณะซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ปั ญ หา

เศรษฐกิจ ของชาติทงั้ ประเทศในและนอกยูโรโซน โดยเฉพาะการว่าง
งานทีส่ งู ขึน้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต�่ำลงของประเทศใน
ยู โ รโซน ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความ
ขัดแย้งทางการเมืองในการเสนอมาตรการแก้ปัญหาการขาดดุลการ
คลัง แม้ว่าแรงกดดันทางการเมืองนีจ้ ะผ่อนคลายลงบ้างในช่วงต้นปี
2556 แต่การแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ลุล่วงไปอย่างจริงจังยังไม่มี
ความชั ด เจน ปั ญ หาเศรษฐกิ จ โลกดั ง กล่ า ว ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
การผลิตเพือ่ ส่งออกของไทยด้วย อย่างไรก็ดี การทีต่ ลาดส่งออกของไทย
กระจายมายังกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น ท�ำให้ปัญหาการส่งออก
ไม่รุนแรงนัก ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2555 ได้มีสัญญานในเบื้องต้น
ที่ชี้ว่าปัญหาที่รุนแรงที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยความกังวลเรื่อง
การล่ ม สลายของประเทศที่ เป็ น เศรษฐกิ จ หลั ก ได้ ล ดลงพร้ อ มกั บ
การมีมาตรการที่จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนฟื้นตัวได้
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่
ไม่นา่ กังวล ท�ำให้นโยบายการเงินของไทยในปี 2555 มุง่ ทีจ่ ะรักษาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายครัง้ ละร้อยละ
0.25 รวม 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อปี 2555
ได้ลดต�่ำลงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นผลจากราคาน�้ำมัน
ที่อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำตลอดทั้งปี
7
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ผลประกอบการปี 2555

ปี 2540 การตั้งส�ำรองเพิ่มเติมและ NPL ที่ลดลงท� ำให้สัดส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ร้อยละ 127.1 ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 144.8 ณ สิ้นปี 2555
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ร้อยละ 16.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.9 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
ร้อยละ 5.6 (อัตราส่วนดังกล่าวยังไม่ได้รวมก�ำไรสุทธิของครึง่ หลังของ
ปี 2555 ถ้าหากรวมก�ำไรสุทธิของครึ่งหลังของปี 2555 เงินกองทุน
รวมและเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะเท่ากับร้อยละ 17.6 และร้อยละ 12.0
ตามล�ำดับ) ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะท�ำให้ธนาคารสามารถ
รองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น และ
จะช่วยให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธนาคารมี ค วามยิ นดี ที่ จ ะรายงานว่ าธนาคารมี ผ ล
ประกอบการทีเ่ ป็นประวัตกิ ารณ์ตอ่ เนือ่ งเป็นปีที่ 3 ในด้านรายได้ ก�ำไร
และการเติบโตของสินทรัพย์ นอกจากนีธ้ นาคารยังรักษาความเป็นผูน้ ำ�
ของสถาบั น การเงิ น ไทย โดยมี มู ล ค่ า ตลาดรวม หรื อ Market
Capitalization จ�ำนวน 617 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8
จากสิ้นปี 2554
ในปี 2555 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จำ� นวน 40.2
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 จากปีก่อน (ไม่รวมก�ำไรพิเศษ
ครัง้ เดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซือ้ บริษทั ไทยพาณิชย์
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ทีบ่ นั ทึกในไตรมาส 1/2554) ผลจากก�ำไร
สุทธิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำ� ไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9
เป็น 11.83 บาทต่อหุ้นในปี 2555 จาก 9.18 บาทต่อหุ้นในปี 2554
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลีย่ (ROAA) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 19.9 และร้อยละ 2.0 ในปี
2555 จากร้อยละ 18.4 และร้อยละ 1.9 ในปี 2554 ตามล�ำดับ (ทัง้ หมด
ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อในอัตราร้อยละ 19.7 จากปีก่อน
และสั ด ส่ ว นที่ สู ง ขึ้ นของสิ น เชื่ อ ที่ ให้ ผ ลตอบแทนสู ง การเติ บ โต
ในอัตราสูงของสินเชื่อมาจากการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะ
การขยายส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจทีเ่ ป็นเป้าหมายได้แก่ธรุ กิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 45.9) และสินเชื่อเคหะ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่า
ของเงิ น ลงทุ นจากการซื้ อ บริ ษั ท ไทยพาณิช ย์ ป ระกั นชี วิ ต จ�ำ กั ด
(มหาชน) ในปี 2554) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิและรายได้สทุ ธิ
จากการรับประกันภัย รวมทัง้ ก�ำไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและการปริวรรต
เงินตราต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2555 รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ มีสดั ส่วน
เท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 41
ในปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครัง้ เดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน)
ในแต่ละปี ธนาคารมีการลงทุนจ�ำนวนมากเพื่อขยายเครือข่ายสาขา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงสามารถรักษาวินัยในการควบคุมค่าใช้จ่าย
พิ จ ารณาได้ จ ากอั ต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ รายได้ โดยในปี 2555
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 41.2 ลดลงเล็กน้อย
จากร้อยละ 42.9 ในปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนที่บันทึกในปี 2554)
ในปี 2555 ธนาคารใช้หลักความระมัดระวังและได้ตงั้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ จ�ำนวนรวม 9.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41.7
จากปีก่อน ทั้งนี้โดยการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ในอนาคต
ในขณะเดียวกัน คุณภาพสินเชื่อของธนาคารมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
สินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL ลดลงจากร้อยละ 2.61 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 2.13 ณ สิน้ ปี 2555 ซึง่ เป็นระดับต�ำ่ สุดนับจากวิกฤตเศรษฐกิจ
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การด�ำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

จากการที่ธนาคารเป็นองค์กรขนาดใหญ่ คณะกรรมการธนาคาร
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจ
ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และมุ ่ ง ที่ จ ะด� ำ เนิ น นโยบายและกิ จ กรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมรวมถึงคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องชุมชน
ในปี 2555 กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยังมุ่งเรื่อง การพัฒนา
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมหลักของแนวทางดังกล่าวคือ
โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทุกระดับชั้น
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการท� ำงานเป็นทีม
ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน โดยในแต่ละปีมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
กว่า 8,000 คน นอกเหนือจากการแข่งขัน ธนาคารได้จัดให้เยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันเป็นเครือข่ายสังคม
online เพือ่ ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมอืน่ ๆ ทัง้ นีธ้ นาคารได้เชิญชวน
ให้องค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาเยาวชน รวมถึง
กระตุน้ ให้พนักงานของธนาคารทัว่ ประเทศได้เข้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มูลนิธสิ ยามกัมมาจลนับเป็นหน่วยงานส�ำคัญของธนาคารในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ สังคม รวมถึงเป็นผูข้ บั เคลือ่ นและสร้างเครือข่ายนักพัฒนา
เยาวชน โครงการทีส่ �ำคัญในปี 2555 คือ โครงการพัฒนาเยาวชนผ่าน
การเรี ย นรู ้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด� ำ ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างให้เยาวชน
มีความรู้และคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต ภายใต้โครงการดังกล่าว
ธนาคารได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 ได้จัดตั้งแล้ว 27 แห่ง และจะขยายผล
ให้ครบ 84 แห่งในปี 2556
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย
ในการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555
ธนาคารได้สนับสนุนการจัดสร้างรถบริจาคโลหิตขนาดใหญ่พร้อม
อุปกรณ์ประจ�ำรถจ�ำนวน 2 คันให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
ทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต ท�ำให้จัดหาโลหิตได้ถึง 32 ล้านซีซี
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การด�ำเนินงานในปี 2556

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของธนาคารที่มุ่ง
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ในปี 2555 ธนาคารได้จัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีในส่วนที่ไม่ใช่งบการเงินที่อิงตามกรอบของ The
Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อรายงานการด�ำเนินงาน
ของธนาคารที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะน� ำไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.9 ในปี 2556
โดยมี ก ารบริโ ภคภาคครั ว เรื อ นและการลงทุ น ภาครั ฐ เป็ น ปั จ จั ย
ขั บ เคลื่อน การบริโภคภาคครัวเรือนจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจาก
มาตรการส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ และอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ อ ยู ่ ในระดั บ ต�่ ำ
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนมูลค่า
สูงในปี 2556 ของรัฐบาลตามแผนที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ นอกจากนี้แล้ว
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คือ เงินทุนไหลเข้า
ระยะสั้นจ�ำนวนมากจากต่างประเทศ ความไม่แน่นอนของการเจรจา
เรือ่ งเพดานหนีข้ องสหรัฐฯ และความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศ
ในยูโรโซน
จากสภาพแวดล้อมทีค่ อ่ นข้างเอือ้ อ�ำนวย ธนาคารจะยังคงมุง่ ขยายการ
สร้างรายได้ทงั้ ในเชิงกว้างและเชิงลึกส�ำหรับธุรกิจทีเ่ ป็นเป้าหมาย ทัง้ นี้
โดยใช้ยุทธศาสตร์ ‘ลูกค้าคือหัวใจ’ เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีนวัตกรรมและตรงกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกัน
ธนาคารจะปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารหลัก และ ระบบเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ และประการส�ำคัญ ธนาคาร
จะยั ง คงพั ฒ นาความสามารถของพนัก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
สุ ด ท้ า ยนี้ คณะกรรมการขอขอบคุ ณท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น และลู ก ค้ า ที่ ให้
การสนับสนุนธนาคารอย่างดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและ
พนั ก งานธนาคารทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถ
แ ส ด ง ผลประกอบการด้ า นรายได้ แ ละการเติ บ โตสู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์เป็นปีที่ 3 คณะกรรมการธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นน�ำของ
ประเทศ

พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2555 ธนาคารได้จัดให้ที่ปรึกษาภายนอกมาด�ำเนินการทบทวน
กระบวนการและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ธนาคาร นายกกรรมการ และกรรมการรายบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม
คุ ณ ภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าว ผลของการ
ทบทวนกระบวนการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติใน
ปัจจุบันและคาดว่า การประเมิ น ผลนี้จ ะท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนินงานของ
คณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้ ท บทวนกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ทัง้ นี้
หน้าที่ที่ส�ำคัญประการหนึง่ ของคณะกรรมชุดดังกล่าวคือการสรรหา
และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อท�ำหน้าที่กรรมการธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร
ในเดื อ นกรกฎาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการธนาคาร โดยเป็น
กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจาการลาออก
ของนายเทวัญ วิชิตะกุล

นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร
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ประวัติคณะกรรมการ
คุ ณ อานันท์ จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม) ด้ า นกฎหมาย จาก Trinity College,
University of Cambridge ประเทศอั ง กฤษ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2498 และเริ่ ม ต้ นชี วิ ต การงาน
ทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ โดยด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ผู ้ แทนถาวรแห่ ง ประเทศไทยประจ�ำ สหประชาชาติ ณ นครนิ ว ยอร์ ก และ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว คุณอานันท์
ได้มีบทบาทในแวดวงธุรกิจและประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งจาก
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านภัย
คุกคาม ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนบทบาทของสหประชาชาติ
ในสภาวะที่โลกการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547

นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณอานันท์ เป็นบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วมในพัฒนาการด้านการเมืองของประเทศ โดยได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี 2 สมั ย ตลอดจนมี บ ทบาทในการเป็ น ประธาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 จากบทบาทหน้าที่
อันโดดเด่นในด้านต่างๆ คุณอานันท์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
ทั้งในและนอกประเทศจ�ำนวน 25 ฉบับ และยังได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซอันทรงเกียรติ
ปั จ จุ บั น คุ ณ อานันท์ ด� ำ รงต�ำ แหน่ ง ทู ต ขององค์ ก ารยู นิ เซฟประจ�ำ ประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว กรรมการที่
ปรึกษาองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เป็นต้น
คุณอานันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน
และได้รับแต่งตั้งเป็นนายกกรรมการในปี พ.ศ. 2550 คุณอานันท์ ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดง
ทัศนะจากประสบการณ์ทกี่ ว้างขวางทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อธนาคาร รวมทัง้ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร

ดร.วิชิต ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of California, Los Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ดร.วิชิต มีประวัติการท�ำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการท�ำงาน
ด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และได้ลาออกในขณะที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่ธุรกิจการธนาคารอีกครั้งในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542
ดร. วิ ชิ ต ได้ เข้ า ร่ ว มงานกั บ ธนาคารไทยพาณิช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ในต� ำ แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการของ Kempinski AG
แห่งสวิตเซอร์แลนด์ และด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละการวางยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ ก ารน�ำ และขั บ เคลื่ อ นของ ดร.วิ ชิ ต ได้ เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงในโครงสร้างการท�ำธุรกิจในกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างมาก การยึดถือ
รูปแบบธุรกิจให้การบริการอย่างครบวงจร (Universal Banking) ส่งผลท�ำให้ธนาคารมี
การเติบโตที่โดดเด่นก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นน�ำของประเทศ มีศักยภาพสูงในการแข่งขันและ
สามารถสร้างผลก�ำไรในระดับสูงได้อย่างต่อเนือ่ ง ผลักดันให้หนุ้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
มีมลู ค่าทางตลาด (Market Capitalization) สูงสุดของสถาบันการเงินไทย นอกจากนีย้ ังได้รับ
รางวัลต่างๆ มากมายทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ดร.วิชิต ให้ความส�ำคัญในการวาง
รากฐานและได้ถ่ายทอดหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก่ทีมผู้บริหารของธนาคารเพื่อ
ให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต
ดร.วิชติ มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยทีผ่ า่ นมาเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กรรมการ
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
11
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คุณมาริษ จบการศึกษาทางด้านการบัญชี จาก University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
และได้รับประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหารจาก Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณมาริษ เริ่มต้นการท�ำงานด้านการตรวจสอบบัญชีในปี พ.ศ. 2504 และได้เป็น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของกลุม่ เอสจีวที ปี่ ระเทศฟิลปิ ปินส์ คุณมาริษ ได้ยา้ ยมาประจ�ำทีก่ รุงเทพ
ในปี พ.ศ. 2510 เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งสาขาส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง ต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทส�ำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง ในปี
พ.ศ. 2517 และ 2521 ตามล�ำดับและในปี พ.ศ. 2535 คุณมาริษ ได้ดำ� รงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเอสจีวี ณ ถลาง ซึ่งเป็นต�ำแหน่งสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุจาก
การท�ำงานในกลุ่มบริษัทเอสจีวี ณ ถลาง ในปี พ.ศ. 2544
ปัจจุบันนอกเหนือจากการท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอิสระแล้ว คุณมาริษ ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร
สมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแห่งประเทศไทย

นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยประสบการณ์ 40 ปี จากบริษทั ตรวจสอบบัญชีชนั้ น�ำในภูมภิ าค คุณมาริษ ได้มบี ทบาทส�ำคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบของธนาคารทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติและ
กระบวนการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และปริญญาโททางด้านมนุษยพันธุศาสตร์ จาก University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนัน้ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการคนแรกของส�ำนักงานกองทุน
สนั บ สนุนการวิ จั ย (สกว.) อยู ่ 2 สมั ย เป็ น เวลา 8 ปี ได้ บุ ก เบิ ก ระบบการจั ด การงานวิ จั ย
ให้แก่ประเทศ และต่อมาได้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจนถึง
ปี พ.ศ. 2551 โดยด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
บุกเบิกงานจัดการความรู้ของประเทศ อีกทั้งยังเคยด� ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา
งานประจ�ำในปัจจุบันของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ คือประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ซึ่งเป็นงานบุกเบิกในระดับประเทศอีกชั้นหนึ่ง
อีกทั้งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสภาสถาบัน
อาศรมศิลป์ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ ยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของหน่วยงานและมูลนิธิ
หลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ กรรมการแผนกแพทยศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ ได้น�ำความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท�ำงาน
ทางด้านการศึกษาและสังคมมาใช้ในการให้แนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร
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คุณชุมพล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จาก University
of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Harvard Business
School ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณชุมพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ
เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเงินอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและ
ระดั บ สากล โดยระหว่ า งปี พ.ศ. 2536-2548 ได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
บริ ษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการ บริ ษั ท
สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551
ปั จ จุ บั นคุ ณชุ ม พล ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการและกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน บริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โดล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษัท สยามสินธร
จ�ำกัด บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด บริษัท เคมปิน สยาม จ�ำกัด และ Kempinski Hotel S.A.
ในต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร คุณชุมพล ได้ให้แง่คดิ และมุมมองทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคารในฐานะผูม้ ปี ระสบการณ์
ในด้านการบริหารจัดการองค์กร และการก�ำกับดูแลกิจการ

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

คุ ณ สุ เมธ จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า (เกี ย รติ นิ ย ม) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมบริหาร จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) คุณสุเมธ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการเดินเรือและ
การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นอย่างมาก โดยได้กอ่ ตัง้ บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด ขึน้ ในปี พ.ศ. 2523
เพื่อให้บริการธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และได้น�ำบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบนั คุณสุเมธ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทในกลุ่มโงวฮก ได้แก่ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินัล จ�ำกัด และบริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด ซึ่งท�ำธุรกิจท่าเทียบเรือ สถานี
ขนส่งสินค้า คลังสินค้าและอื่นๆ นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 คุณสุเมธ ได้รับ
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คุณสุเมธ ได้รับการยกย่องในแวดวงวิชาการ จึงได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และปริญญา
วิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาการจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งสินค้าทางเรือ และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง คุณสุเมธ ได้น�ำ
ความรู ้ ท างด้ า นการค้ า และการพั ฒ นาธุ ร กิ จ มาเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการโดยเฉพาะการก�ำกับดูแลนโยบายการท�ำธุรกิจด้านต่างประเทศของธนาคาร
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รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยทุนภูมิพล จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจุจบัน รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ด�ำรงต�ำแหน่ง คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในองค์กรและบริษทั เอกชน
หลายแห่ง อาทิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ Global Foundation for Management Education
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ได้น�ำความรู้ความช�ำนาญด้านการเงินมาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณเอกกมล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก Dartmouth
College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Harvard
Graduate School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณเอกกมล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2533-2538 ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและ
ตรวจสอบธนาคารพาณิช ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยการต่ า งประเทศ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การธนาคาร
แห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2535-2538 ได้
ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2544-2547 คุณเอกกมล ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันได้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการก�ำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน คุณเอกกมล ได้มีบทบาทในการพัฒนางานด้านการบริหาร
จัดการการเงินของธนาคาร และมีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคาร
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ดร. จิรายุ จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก London School
of Economics ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จาก Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย ดร. จิรายุ เริ่มต้นท�ำงานครั้งแรกในฐานะเศรษฐกรที่กรม
วิ เ ทศสหการ และต่ อ มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณบดี ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2529 ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ตามล�ำดับ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ดร. จิรายุ ได้รบั ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท�ำหน้าที่ดูแลและจัดการการลงทุนของส�ำนักงานฯ
และในขณะเดียวกันก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ ส�ำนักพระราชวัง

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ดร. จิรายุ ยังได้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ในหลายองค์กรที่ส�ำคัญในประเทศไทย ได้แก่
กรรมการของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพระดาบส ศิริราชมูลนิธิ เลขาธิการในมูลนิธิสายใจไทย
และมูลนิธิโครงการหลวง เหรัญญิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ นายกสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นต้น และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ดร. จิรายุ เป็นผู้สนับสนุนในการผลักดันให้ธนาคารมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana University
(Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับราชการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในปี พ.ศ. 2510 ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตลอดพระชนม์ชีพ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบนั หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ
มู ล นิธิ แม่ ฟ ้ า หลวงในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ด� ำ เนิน โครงการตามพระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ
พระศรี นครินทราบรมราชชนนี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ได้เป็นประธานคณะกรรมการสนอง
พระราชด�ำริในเขตพืน้ ทีท่ รงงาน โครงการพัฒนาดอยตุง และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานประสานงาน
โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ นที่ ท รงงาน) อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จั ง หวั ด เชี ย งราย
จากความส�ำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุง หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ได้รับความไว้วางใจ
จากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้ก�ำกับดูแลโครงการขยายผลสู่ประเทศเมียนมาร์ อัฟกานิสถาน และ
จังหวัดอาเจห์ อินโดนีเซีย

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนัน้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญอีกหลายต�ำแหน่ง เช่น เลขาธิการ
และกรรมการมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ ประธานกรรมการมูลนิธริ ากแก้ว
กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการ Japan-America
Institute of Management Science และที่ ป รึ ก ษาประจ� ำ ส� ำ นัก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์
ในฐานะกรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา
ได้น�ำความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นประโยชน์ต่อการด� ำเนินงาน
ของธนาคาร
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คุณหญิงชฎา จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้าน Natural Sciences & Economics
จาก University of Cambridge ประเทศอั ง กฤษ และปริ ญ ญาโท ด้ า น Economic
Development จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานด้าน
การธนาคารครัง้ แรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2550 นับเป็นสตรีคนแรกทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ของธนาคาร
ในปี พ.ศ. 2543 คุณหญิงชฎา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้า ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2549 คุณหญิงชฎา ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย และได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 นอกจากนี้ ยังได้รับ
รางวัล Best CEO of the Year ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ปัจจุบนั คุณหญิงชฎา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหลายองค์กร อาทิ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในคณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น
คุณหญิงชฎา ได้นำ� ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเป็นนักการธนาคารมืออาชีพ
และการเป็นผูส้ นับสนุนทีส่ ำ� คัญขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรจ�ำนวนมากมาใช้ในการให้ขอ้ คิด
เห็นทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อธนาคารในต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุณสุภา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบัญชีบณ
ั ฑิต และนิตศิ าสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
คุณสุภา มีประสบการณ์การท�ำงานทีก่ ระทรวงการคลังกว่า 20 ปี โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ
ของกระทรวงการคลังและองค์กรอืน่ หลายต�ำแหน่ง ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการจัดการ
กองทุ น เพื่ อ การฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั นการเงิ น กรรมการ คณะกรรมการก� ำ กั บ
การซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และกรรมการ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบนั คุณสุภา ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านรายจ่ายและ
หนี้สิน ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด และกรรมการ บริษัท โรงแรม
เอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
คุณสุภา ได้น�ำประสบการณ์และความรู้ความช�ำนาญด้านการเงินการคลัง การบัญชี รวมทั้ง
ด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นอย่างดี

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
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Mr. Parks จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Columbia University Graduate School of Business
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Mr. Parks มีประสบการณ์ดา้ นวาณิชธนกิจมากว่า 35 ปี และเคยด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ต่างๆ ทัง้ ในเอเชียแปซิฟกิ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเริม่ ต้นอาชีพด้านวาณิชธนกิจ
กับเมอร์ริล ลินช์ (Merrill Lynch) ในปี พ.ศ. 2513 และได้รับหน้าที่ดูแลงานในภูมิภาคเอเชีย
เป็นเวลาหลายปี ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของโกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค (Goldman
Sachs & Co.) โดยมีบทบาทในการก่อตัง้ และบริหารงานด้านปฏิบตั กิ ารบริการวาณิชธนกิจของ
บริษทั ในแถบภาคพืน้ ยุโรป ก่อนทีจ่ ะเป็นหุน้ ส่วนของกลุม่ บีคอน (Beacon Group) ในเวลาถัดมา
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2544 Mr. Parks ด�ำรงต�ำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารประจ�ำ
ภูมิภาคเอเชียของเจพีมอร์แกน (JPMorgan) และเกษียณอายุการท�ำงานจากเจพีมอร์แกน
ในปี พ.ศ. 2549

นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 Mr. Parks ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โอ๊คทรี
แคปปิตอล (ฮ่องกง) จ�ำกัด ซึ่งครอบคลุมการด�ำเนินกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน
Mr. Parks ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ Banyan Capital Mongolia Fund GP Ltd. กรรมการ
Pear Tree Point School และกรรมการของ Rice University
จากประสบการณ์ด้านการเงินและการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในระดับนานาชาติ
Mr. Parks ได้ให้ความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนาการบริหารงานและการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านบริหารการพัฒนา
และระดับปริญญาเอกด้านการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
จาก Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร มีประสบการณ์ในการท�ำงานในสถาบันชั้นน�ำ โดยเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเป็นกรรมการ
ของสถาบันในภาครัฐและภาคเอกชนอืน่ ๆ อีก เช่น กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการติดตาม
และประเมินผล สถาบันพระปกเกล้า และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
ทศพร เป็นประโยชน์และมีสว่ นส�ำคัญต่อการท�ำงานในต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหา ค่า
ตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
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คุณกรรณิกา จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Colorado ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program จาก
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคาร คุณกรรณิกา
ได้ท�ำงานที่บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เป็นเวลา 32 ปี และได้มีบทบาทส�ำคัญในการเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด และความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย ด้วยการน�ำแนวคิด
ด้านการตลาดสมัยใหม่มาใช้
คุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อปี พ.ศ. 2545 และร่วมเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารในปี พ.ศ. 2546 โดยรับผิดชอบงานด้านกลุ่มลูกค้าบุคคล คุณกรรณิกา
เป็นผูท้ ไี่ ด้นำ� แนวคิดใหม่ๆ และการให้ความส�ำคัญกับลูกค้ามาใช้ในงานลูกค้าบุคคลของธนาคาร
และเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของการปรับปรุงธนาคาร

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2550 และในปีเดียวกัน คุณกรรณิกา ได้รบั รางวัลนักการเงินแห่งปี จากวารสารการเงิน
ธนาคาร และรางวัลสุดยอดผู้นำ� หญิงดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร The Asian
Banker นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสุดยอดนักธุรกิจหญิงดีเด่นแห่งอาเซียน ประจ�ำปี พ.ศ. 2551
จากสภาอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ประจ�ำปี
พ.ศ. 2552 (Best CEO Award - SET 2009) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล CEO
ขวัญใจนักวิเคราะห์ ประจ�ำปี 2552 และรางวัล CEO ยอดเยี่ยมส�ำหรับธุรกิจในกลุ่มการเงิน
ประจ�ำปี 2554 จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ภายใต้การบริหารงานของคุณกรรณิกา ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ก้าวขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับ 2 ของประเทศ (วัดจากขนาดสินทรัพย์และเงินให้สินเชื่อ)
และมีมูลค่าทางตลาด (Market Capitalization) สูงสุดของสถาบันการเงินไทย

คุณบดินทร์ จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
ทางด้าน Comparative Jurisprudence และปริญญาโททางกฎหมาย (ทัว่ ไป) จาก New York
University ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และเป็ น เนติ บั ณฑิ ต ไทย ส�ำ นัก อบรมกฎหมายแห่ ง
เนติบัณฑิตยสภา ต่อมาได้เข้าอบรม Executive Program ที่ Stanford University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
คุณบดินทร์ มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายยาวนานกว่า 30 ปี เริม่ จากการฝึกงานในส�ำนักงาน
ทนายความในนิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในปี พ.ศ. 2519 เมื่ อ เดิ นทางกลั บ มายั ง
ประเทศไทย ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ส�ำนักงานทนายความ B&N จากนัน้ ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมายการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ก่อนจะร่วมงานในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานกฎหมาย นิติกรใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทกฎหมายซิเมนต์ไทย จ�ำกัด ตามล�ำดับ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 คุณบดินทร์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
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ปัจจุบัน คุณบดินทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด กรรมการและ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) รองประธานอาวุโส
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
และกรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมายคณะต่างๆ ของส่วนราชการและองค์กรเอกชน
คุณบดินทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
และในปี พ.ศ. 2551 คุ ณบดิ นทร์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น รองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม งานกฎหมาย
อีกต�ำแหน่งหนึง่ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงานทางด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ
การปฏิบัติงานของคุณบดินทร์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
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ผู้บริหารระดับสูง
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร
รายละเอียดโปรดดูหน้า 11

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รายละเอียดโปรดดูหน้า 18

นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
รายละเอียดโปรดดูหน้า 18

นายดีแพก ซาหรับ
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร

คุณดีแพก ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร ดูแล
รับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มการเงินของธนาคาร และโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change
Program) ก่อนรับต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินในปี 2551 คุณดีแพกด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดยเป็นผู้น�ำในการ
ผลั ก ดั นการเปลี่ ย นแปลงระบบงานพื้ นฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของธนาคารและ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตอย่างมาก
ทั้งในด้านธุรกิจและส่วนแบ่งตลาด ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2545
คุณดีแพกเป็น Managing Director ประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึง่
ที่ติดอันดับ Fortune 500 โดยรับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค
ทั้งด้านการขาย การบริการ และการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ คุณดีแพกเริ่มงานครั้งแรกในปี
2519 กับ Touche Ross & Co. ส�ำนักงานลอนดอน (หรือ Deloitte & Touche ในปัจจุบัน)
คุณดีแพกเป็นสมาชิกของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ (Institute of
Chartered Accountants in England and Wales) ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศรับอนุญาต
(Certified Information Systems Auditor) และสมาชิกของ Wharton School, University
of Pennsylvania ระหว่างปี 2534-2536 คุณดีแพกเป็น international president ของ
The Information Systems Audit and Control Association Inc. และเป็นสมาชิก
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IT committee of
the International Federation of Accountants) ในช่วงปี 2538-2544
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นายศิริชัย สมบัติศิริ
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

คุ ณ ศิ ริ ชั ย ส� ำ เร็ 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 MBA (Finance) จาก University of Southern California สหรัฐอเมริกา
และจบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program จาก Harvard
Business School ในปี 2551 คุณศิริชัยได้เข้าร่วมงานกับธนาคารตั้งแต่ปี 2520 โดยเป็นผู้
บริหารงานด้านสาขาต่างประเทศและบริหารการเงิน ต่อจากนัน้ ได้รว่ มงานกับบริษทั เงินทุนหลัก
ทรัพย์ไทยซัมมิทในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการในช่วงปี 2537-2541 และกรรมการจัดการ
ธนาคารรัตนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2541-2542 คุณศิริชัยกลับมาร่วมงานกับธนาคาร
อีกครัง้ หนึง่ ในปี 2543 โดยรับต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่สายงานตลาดเงินและตลาดทุน และ
ต่อมาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในปี 2546 ในปี 2549
คุณศิริชัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มลูกค้าธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่เพือ่ บริหารงานด้านลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณศิรชิ ยั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับ
มาดูแลกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงต้นปี 2551 เพื่อให้การด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคาร และในเดือนกันยายน 2552 คุณศิรชิ ยั ได้รับ
มอบหมายให้กลับมาดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจอีกครั้ง เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นหนึง่ ในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของธนาคาร

คุณหยกพรเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2520 หลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาจบปริญญาโทสาขา
เดียวกันจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ในงานด้านวิจยั เศรษฐกิจ ด้านสินเชือ่
และธุ ร กิ จ ตลาดทุ น คุ ณ หยกพรได้ รั บ ต�ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม บริ ห ารความเสี่ ย ง
ในปี 2549 รับผิดชอบการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งธนาคารมุ่งหวังที่จะให้เป็น
ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กร ในปี 2550 คุณหยกพรได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และในเดือนเมษายน 2551 คุณหยกพร
ได้รับแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
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คุ ณญนน์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ (เกี ย รติ นิ ย ม) ทางด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ จากวิ ท ยาลั ย อิ ม พี เรี ย ล มหาวิ ท ยาลั ย ลอนดอน
ก่ อ นมาร่ ว มงานกั บ ธนาคารในต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล ในเดื อ น
มิ ถุ น ายน 2550 คุ ณญนน์ มี ป ระสบการณ์ อ ย่ า งกว้ า งขวางด้ า นธุ ร กิ จ สิ นค้ า อุ ป โภคบริโภค
โดยร่ ว มงานที่ ยู นิ ลี เวอร์ ประเทศไทย ระหว่ า งปี 2532-2549 มี ต�ำ แหน่ ง สุ ด ท้ า ยเป็ น
กรรมการผู้จัดการ ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์ และกรรมการบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และต่อมา
ได้ ร ่ ว มงานกั บ กลุ ่ ม ดั ช มิ ล ล์ ในต�ำ แหน่ ง ผู ้ อ�ำ นวยการใหญ่ ส ายปฏิ บั ติ ก าร

นายญนน์ โภคทรัพย์
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าบุคคล

นายอาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

คุณอาทิตย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโททางด้าน MBA (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การท�ำงานทางด้านการเงินและการธนาคารมายาวนานกว่า
15 ปี โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และการบริหารการเงิน
คุ ณ อาทิ ต ย์ ได้ เริ่ ม ท�ำ งานกั บ ธนาคารไทยพาณิช ย์ เป็ น แห่ ง แรกตั้ ง แต่ ป ี 2537 ต่ อ จากนั้น
ในปี 2541 ได้รว่ มงานกับบริษทั Cargill Financial Service ในต�ำแหน่ง Hedge Fund Manager
หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยด� ำรงต�ำแหน่ง Managing
Director, Regional Head Capital Markets South East Asia และได้ ส ร้ า งผลงาน
อั น โดดเด่นทางธุรกิจตราสารหนี้ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในระยะเวลารวม 9 ปี คุณอาทิตย์
ตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อกี ครัง้ ในต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 ในปี 2551 และควบรักษาการกลุ่ม GMTS ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ในเดือน
มกราคม 2554 ธนาคารได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
และกลุ่มปฏิบัติการให้อยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ตลอดจนเพิ่ ม ศั ก ยภาพส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั นที่ เข้ ม ข้ นขึ้ น โดยได้ ม อบหมายให้
คุ ณ อาทิตย์เป็นผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าว

21

87017_001-128_M2.indd 21

รายงานประจำ�ปี 2555
3/14/13 8:52 PM

คุณศรัณย์ทรมีประสบการณ์ในด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมาเป็นเวลา 28 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับ
ธนาคารหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
MBA จาก Ohio University สหรัฐอเมริกา คุณศรัณย์ทรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4
ดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนธนาคารใน
บริษัท ไอทีวี จ�ำกัดในปี 2539 ในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อภารกิจในการลดสัดส่วนการ
ลงทุนของธนาคารในบริษัท ไอทีวี เสร็จสิ้นลง คุณศรัณย์ทรได้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ในปี 2546 ต่อมาคุณศรัณย์ทรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ ในปี 2552 เพื่อดูแลและให้คำ� ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพัฒนาระบบป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มีปัญหาส�ำหรับลูกค้ารายที่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงบริหารจัดการสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (NPLs) และสินทรัพย์รอการขาย (NPAs) ของธนาคาร คุณศรัณย์ทรได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553

นายศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจพิเศษ

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่*
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นาง สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
นาง กรรณิการ์ งามโสภี
นาง องค์อร อาภากร ณ อยุธยา
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาย กฤษณ์ อรรถกฤษณ์
นาย รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นาย สมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์
นาง ประราลี รัตน์ประสาทพร
นางสาว ศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นาง วรีมน นิยมไทย
นาย ชาตรี โสตางกูร
นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ
นาย พิเศษ เสตเสถียร
นาย โสภณ อัศวานุชิต
นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์

นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์
นาย ธันว์ เหรียญสุวรรณ
นาย กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
นางสาว อารยา ภู่พานิช

นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นาง บุษกร พุทธินนั ทน์
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
ดร. เอเลน นอราห์ ไรอัน
นาย วรวัจน์ สุวคนธ์

ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์
นาย สมิทธ์ พนมยงค์
นาย ชาญมนู สุมาวงศ์
นางสาว ลิลลี่ งามตระกูลพานิช
นาง พิกุล ศรีมหันต์
นางสาว จามรี เกษตระกูล
นาย กิรดิศ อารมย์ดี
นาย วศิน ไสยวรรณ
นาง ภิมลภา สันติโชค
นาย ศิโรตม์ วิชยาภัย
ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล

นางสาว ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์
นาย มาณพ เสงี่ยมบุตร
นาย ธวัชชัย ชีวานนท์
นาย ซี ทียอง ลี
นางสาว กล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาย นพดล มังกรชัย
นางสาว ศรัณยา เวชากุล
นางสาว ศรมน อิงคตานุวัฒน์
นาย รังสิ วงษ์กิจบัญชา
นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
เลขานุการบริษัท

* ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2555
รายงานประจำ�ปี 2555
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โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแล

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการจัดการ
(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน: มาริษ สมารัมภ์)

คณะกรรมการ People Development
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)
คณะกรรมการปรับปรุงธนาคาร
(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
(ประธาน: ชุมพล ณ ล�ำเลียง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
(ประธาน: ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)

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

โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มธุรกิจ

ณ 1 มกราคม 2556

ธุรกิจขนาดใหญ่

คณะผู้บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าบุคคล

ตรวจสอบและกำ�กับ
โครงการปรับปรุงธนาคาร

ธุรกิจพิเศษ

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

กลุ่มงานสนับสนุน

บริหารความเสี่ยง
การเงิน
งานกฎหมาย
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานสื่อสารองค์กร
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เศรษฐกิจไทยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมความพร้อมทางด้านกลยุทธ์ธรุ กิจให้แก่ธรุ กิจไทยทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพือ่ รองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย
ด้วยการจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยได้รบั เกียรติจากนักธุรกิจจากองค์กรชัน้ น�ำทีม่ ปี ระสบการณ์ทางด้านการลงทุนและด�ำเนินธุรกิจในภูมภิ าคอาเซียน ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

เศรษฐกิจไทยปี 2555 เติบโตได้ดจี ากปัจจัยภายในประเทศในภาวะที่
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเศรษฐกิจไทยมีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู ถึงร้อยละ
6.4 ในปี 2555 เป็นผลจากการเติบโตของความต้องการภายในประเทศ
การลงทุนภาคเอกชนของไทยเติบโตดีขึ้นต่อเนื่องภายหลังเหตุการณ์
น�ำ้ ท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 จากการฟืน้ ฟูการผลิตและทดแทนเครือ่ งจักร
ทีช่ �ำรุดเสียหาย ขณะทีก่ ารบริโภคภาคครัวเรือนเพิม่ ขึน้ โดยมีแรงสนับสนุน
จากการขยายตัวของสินเชือ่ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐโดย
เฉพาะอย่างยิง่ นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตแก่ผซู้ อื้ รถยนต์คนั แรก ปัจจัย
เกือ้ หนุนภายในประเทศดังกล่าวสามารถชดเชยการชะลอตัวของการส่ง
ออกอันเนือ่ งมาจากความต้องการสินค้าและวัตถุดบิ ทีล่ ดลงในตลาดโลก

จากประมาณการล่าสุด ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดใี น
อัตราร้อยละ 4.9 ในปี 2556 โดยปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ได้แก่การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ การบริโภคภายใน
ประเทศจะยังเติบโตได้ดเี ช่นเดียวกับปีกอ่ น สืบเนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ที่
อยูใ่ นระดับต�ำ่ นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตแก่ผซู้ อื้ รถยนต์คนั แรกทีย่ งั ส่ง
ผลต่อเนือ่ ง และการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะส่ง
ผลให้ก�ำลังซือ้ ของครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกัน คาดว่าการลงทุนภาค
รัฐจะเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 18 ในปี 2556 จากการลงทุนในด้านการบริหาร
จัดการน�ำ้ และการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานตามแผนทีว่ างไว้ นอกจาก
นี้ คาดว่าการส่งออกของไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 7.5 ตามการฟืน้
ตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยดังกล่าว รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยาย
ตัวได้รอ้ ยละ 8 ในปี 2556

ภาคการผลิตกลับเข้าสูภ่ าวะปกติในไตรมาสที่ 2 หลังเหตุการณ์นำ�้ ท่วม
โดยมีการเพิม่ อัตราการผลิตควบคูไ่ ปกับการลงทุนในเครือ่ งจักรใหม่เพือ่
ทดแทนส่วนทีเ่ สียหาย อุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตโดดเด่นได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ซงึ่ สามารถฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รบั ผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมในไตรมาส 4 ของปี 2554 ปริมาณการผลิต
รถยนต์ ในปี 2555 สูงเป็นประวัตกิ ารณ์เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ในประเทศ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และแผง
วงจรไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกสูงยังไม่สามารถฟื้นฟูการผลิตให้
กลับมาเท่ากับช่วงก่อนน�ำ้ ท่วม เนือ่ งจากค�ำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศลดลง

ปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ได้แก่ ผลกระทบ
ของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก ความไม่แน่นอน
อันเนือ่ งมาจากการเจรจาเรือ่ งเพดานหนีข้ องสหรัฐฯ และเศรษฐกิจ
ยุโรปที่ยังคงเปราะบาง ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นมากจากมาตรการผ่อน
คลายทางการเงินในหลายประเทศมีแนวโน้มไหลเข้ามาในเอเชียเพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนที่สูง ท�ำให้สกุลเงินของประเทศในเอเชียรวมถึง
เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ โดยหากเงินบาทแข็งค่ามากกว่าเงินสกุล
อืน่ อาจท�ำให้ภาคการส่งออกของไทยได้รบั ผลกระทบ ในขณะเดียวกัน
ยังมีความไม่แน่นอนในการแก้ปญ
ั หาเพดานหนีข้ องสหรัฐฯ ในไตรมาส
1 ปี 2556 ซึง่ อาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกหาก
การเจรจาไม่เป็นผลส�ำเร็จ นอกจากนีอ้ ปุ สงค์ ในยูโรโซนทีย่ งั อ่อนแอและ
การลดความเสีย่ งในภาคธนาคารจะยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลกต่อไป

วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย การส่ง
ออกของไทยไปยังกลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรปในปี 2555 ลดลงจากปี
ก่อน สืบเนือ่ งจากปัญหาหนีส้ าธารณะซึง่ ก่อตัวเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ และ
ส่งผลกระทบต่อทั้งการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและการจ้างงาน
เป็นวงกว้าง ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปได้สง่ ผลกระทบต่อภาคการผลิตของ
ประเทศผูส้ ง่ ออกทัว่ โลกรวมถึงไทยอย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ อย่างไร
ก็ดใี นช่วงปลายปี 2555 ประเทศทีเ่ ป็นเศรษฐกิจหลักอืน่ ของโลกเริม่ มี
สัญญาณการปรับตัวทีด่ ขี นึ้ โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ค่อยๆ ลด
ลง และธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการ
เงินอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีจ่ นี มีการเติบโตดีขนึ้ ในไตรมาส 4 ของปี 2555

โดยรวมแล้วหากไม่เกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได้ลว่ งหน้า
ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตได้ ในระดับปานกลางใน
อัตราทีต่ ำ�่ กว่าปี 2555 เล็กน้อย
25
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2555 นับเป็นปีที่ดีของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย ผลประกอบการโดยรวมของทั้ง
ระบบมีการเติบโตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และก�ำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 1 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ 1 แห่ง

ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชย์กับระบบธนาคารพาณิชย์*
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2555
(พันล้านบาท)

งบการเงินรวม

ระบบธนาคารพาณิชย์*
ปี 2555

สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินฝาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

12,676
8,684
8,976
1,151
342
192
249
285
68
46
163

ปี 2554

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละต่อปี

10,865
7,646
6,979
974
306
168
227
247
61
50
131

ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ปี 2555
ร้อยละ

16.7
13.6
28.6
18.2
11.8
13.9
9.8
15.0
12.5
-8.4
25.0

2,270
1,547
1,614
218
62
41
42
61
9
11
40

17.9
17.8
18.0
17.1
18.2
21.3
17.0
21.3
13.7
23.4
24.7

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�ำไรสุทธิโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2555 มีจ�ำนวน
163.1 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.0 จากจ�ำนวน 130.5 พันล้านบาท
ในปี 2554 โดยที่ก�ำไรสุทธิของธนาคารส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น ยกเว้น
ธนาคารขนาดกลางแห่งหนึ่งที่รายงานก�ำไรสุทธิลดลง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการตั้งส�ำรองจ�ำนวนมาก ก�ำไรสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้นส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทั้งรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.9) ในปี 2555 ธนาคารบางแห่งได้มกี ารตัง้ ส�ำรองเพิม่ เติมเพือ่ รองรับ
ความไม่แน่นอนในอนาคต

อัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.47 ของเงินฝาก
และเงินกู้ยืมบางประเภท เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.40 ในปีก่อน
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.9
เป็นจ�ำนวน 191.8 พันล้านบาทในปี 2555 จากจ�ำนวน 168.3 พันล้านบาท
ในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ (2) รายได้สทุ ธิจากการรับประกัน
ภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ และ (3) ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้
รวมในปี 2555 ทรงตัวที่ร้อยละ 36

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเป็นรายได้หลักของระบบธนาคารพาณิชย์
โดยสัดส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัวที่ระดับร้อยละ 64 ของราย
ได้รวมในปี 2555 โดยมีจ�ำนวน 342.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.8
จากจ�ำนวน 305.9 พันล้านบาทในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราย
ได้ดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการให้สนิ เชือ่ ซึง่ เติบโตถึงร้อยละ 13.6 จากปี
ก่อน และอีกส่วนหนึง่ จากอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2555
โดยในปี 2555 ธนาคารส่วนใหญ่ได้แสดงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(FIDF) ส�ำหรับเงินกูย้ มื บางประเภทของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
รายงานประจำ�ปี 2555
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ณ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ
มีจ�ำนวน 12,676 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP) ปี 2555 ทั้งนี้ขนาดของสินทรัพย์ซึ่งเป็น
ดัชนีส�ำคัญในการชี้วัดการเติบโตของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 1,811 พันล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 จากปีก่อน เป็นผลจาก
การเติบโตอย่างมากของสินเชื่อ
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พืน้ ฐานของเศรษฐกิจไทยทีแ่ ข็งแกร่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อผล
การด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยรวมแล้วผลประกอบ
การที่ดีขึ้นของระบบธนาคารพาณิชย์ ในปี 2555 เป็นผลจาก (1) การ
เติบโตของทัง้ รายได้ดอกเบีย้ และรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ (2) เงินกองทุน
ที่แข็งแกร่ง และ (3) คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น

สินเชือ่ ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ อย่างมากถึงร้อยละ 13.6
เป็นจ�ำนวน 8,684 พันล้านบาท เป็นผลมาจากความต้องการสินเชื่อที่
เพิม่ ขึน้ ตามการฟืน้ ตัวของสภาพเศรษฐกิจจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วม สภาพ
แวดล้อมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และนโยบายจูงใจทาง
ด้านภาษีของทางภาครัฐ ส�ำหรับสินเชือ่ ตามประเภทธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศไทยและสาขาของธนาคารต่างประเทศ
ตามเว็ปไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อเพื่อการบริโภคซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยสินเชือ่ อุปโภค/บริโภคส่วนบุคคล (ร้อยละ 25.8 ของ
สินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราร้อยละ 21.6 จากปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเติบโตร้อยละ
33.9 ตามการเติบโตของยอดขายรถยนต์ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากนโยบาย
การคืน ภาษีสรรพสามิตของภาครัฐส�ำหรับผู้ซื้อรถยนต์ ใหม่คันแรก
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ตามการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของตลาดที่อยู่อาศัย ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สิน
เชื่อภาคการผลิต (ร้อยละ 17.8 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
ขณะทีส่ นิ เชือ่ เพือ่ การขายปลีกและขายส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.8 ทัง้ นีใ้ น
ปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 3.25 ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 2.75 ณ สิ้น
ปี 2555 ขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์ไทยก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ
เชื่อลูกค้าชั้นดี (Minimum Lending Rate) จากร้อยละ 7.25 – 8.95
ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 7.00 – 8.72 ณ สิ้นปี 2555

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ทางการที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตซึ่งเกิดจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS และ IAS)
และการด�ำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III รวมถึงยังต้อง
สร้างความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community)
ส�ำหรับปี 2556 และปีตอ่ ๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริม
สร้างความสามารถในการเพิม่ รายได้ทงั้ รายได้คา่ ธรรมเนียมและรายได้
ดอกเบี้ย นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอาจต้องเผชิญกับการ
แข่งขันด้านเงินฝากอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากความต้องการสินเชือ่
อย่างต่อเนือ่ งจากโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาล ส�ำหรับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารมีความพร้อมส�ำหรับโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะ
เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ

เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราร้อย
ละ 28.6 โดย ณ สิ้นปี 2555 มีจ�ำนวนรวม 8,976 พันล้านบาท การ
แข่งขันด้านเงินฝากในปี 2555 อยู่ ในระดับสูงจากการที่ธนาคาร
พาณิชย์ต้องการเงินฝากเพื่อรองรับกับการเติบโตอย่างมากของสิน
เชื่อ นอกจากนี้กฎเกณฑ์ ใหม่ของทางการที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม
2555 ที่ก�ำหนดให้ธนาคารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินส�ำหรับตั๋วแลกเงิน ท�ำให้มีการปรับ
เปลี่ยนตั๋วแลกเงินที่ครบก�ำหนดมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก ทั้งนี้ในปี
2555 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำประเภท 3 เดือนของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยได้ลดลงจากร้อยละ 1.75 – 3.40 ในช่วงต้นปี 2555 เป็น
ร้อยละ 1.60 – 3.15 ณ สิน้ ปี ในขณะทีส่ ดั ส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินฝาก
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยลดลงเป็นร้อยละ 96.7 ณ สิ้นปี 2555
จากร้อยละ 109.5 ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจากเงินฝากมีการเติบโตเร็ว
กว่าเงินให้สินเชื่ออย่างมาก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายของ
ตั๋วแลกเงินมาเป็นเงินฝาก ส�ำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
และตัว๋ แลกเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 93.7
ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 94.8 ณ สิ้นปี 2555 ตามการเติบโตที่สูง
กว่าของเงินให้สินเชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รางวัล “ธนาคารยอดเยีย่ มแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2555”
จาก Global Finance นิตยสารการเงินระดับสากล (สหรัฐอเมริกา) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
โดยพิจารณารางวัลจากผลการด�ำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินทีอ่ อกใหม่ การให้บริการทีค่ รอบคลุมกลุม่ ลูกค้า และเทคโนโลยีตา่ งๆ ทางการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2555 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวม ซึ่งหมายถึง สินเชื่อ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญของระบบธนาคาร
พาณิชย์ มีจ�ำนวน 262.9 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของสินเชื่อ
รวม ลดลงจากจ�ำนวน 286.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 ของสินเชือ่
รวม ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจากคุณภาพของสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตาม
สภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยการปรับตัวดีขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ การตัดหนี้สูญ และการขาย
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
27
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เวที แรก
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การดำ�เนินงานและแผนงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร

แคมเปญภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้แนวคิด “ครั้งแรกไม่มีขอบเขต” สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตรงใจ
และเป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจเพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการ
เงินทีค่ รบวงจรชัน้ น�ำของประเทศ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลาก
หลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารมีเครือ
ข่ายการให้บริการทางการเงินในประเทศทีก่ ว้างขวางและครอบคลุมการ
ให้บริการทางการเงินส�ำหรับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหาร
เงินเพือ่ ธุรกิจ การค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทาง
ตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดทุน ทีป่ รึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวม
ถึงบริการทางการเงินอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการโดยบริษทั ในเครือของธนาคารแก่
ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ การบริหาร
จัดการลงทุน และประกันชีวิตประกันวินาศภัย และอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ซึ่งได้แก่ การรับเงินฝากและการให้
สินเชือ่ ธนาคารมีบริการทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้ ให้บริการสิน
เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชือ่ บุคคล สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ บัตรเครดิต บริการ
เอทีเอ็ม บัตรเดบิต บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและเงินโอน
ต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและการประกัน ส�ำหรับ

ธนาคารด�ำเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
และธุรกิจขนาดย่อม) กลุ่มลูกค้าบุคคล (รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและ
ธุรกิจขนาดเล็ก) และกลุ่มธุรกิจพิเศษ (จัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ)
รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ให้บริการทางการเงินที่ส�ำคัญ 4 บริษัท ได้แก่

โครงสร้างรายได้จำ�แนกตามกลุ่มธุรกิจ
2555

2554

2553

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

21

25

25

ลูกค้าธุรกิจ

15

11

11

ลูกค้าบุคคล

56

55

58

อื่นๆ*

8

9

7

(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

* รวมรายได้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน
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ในด้านสินเชื่อมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 19.7 จากปีก่อน พร้อมทั้ง
คุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อ
รวมลดลงเป็นร้อยละ 2.13 เป็นผลจากกลยุทธ์ ในการจัดการสินเชือ่ ด้อย
คุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผล เช่น การช�ำระหนี้ การประมูลและยึดทรัพย์ การ
ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ การปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการป้องกันสิน
เชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกัน ภัย จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
แต่ละบริษัทให้บริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
หน่วยงานภายในธนาคารที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนและบริหารงานองค์กร
ประกอบด้วย 7 กลุม่ งานหลัก ได้แก่ กลุม่ บริหารความเสีย่ ง กลุม่ การเงิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานกฎหมาย
สายบริหารงานสื่อสารองค์กร และกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ นอกจาก
นี้ธนาคารได้จัดตั้งส�ำนักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคารเพื่อท�ำ
หน้าที่ผลักดันและติดตามการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ

ธนาคารรักษาความเป็นผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ส�ำหรับ
ลูกค้าบุคคลรวมถึงเป็นผู้น�ำด้านจ�ำนวนสาขาและเครือข่ายเอทีเอ็ม
ของประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลของการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้น
ปี 2555 ธนาคารมีจ�ำนวนสาขา 1,142 แห่ง เอทีเอ็ม 8,700 เครื่อง
และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 108 แห่ง นับเป็นเครือข่าย
การให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจปี 2555

จากการทีธ่ นาคารเป็นธุรกิจการให้บริการ ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่าง
มากกับการรักษาความผูกพันของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ ในระดับสูง โดยที่ความผูกพัน
ในระดับสูงจากทั้งลูกค้าและพนักงานท�ำให้ธนาคารได้เปรียบในการ
แข่งขัน และท�ำให้มั่นใจได้ว่าธนาคารจะมีความสามารถในการท�ำก�ำไร
ได้อย่างยั่งยืน

ปี 2555 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จอีกปีหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์
โดยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ธนาคารมีก�ำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์
และผลการด�ำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ตอนต้นปีทา่ มกลาง
สภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่เอื้ออ�ำนวย และส่งผลให้การค้าระหว่าง
ประเทศของไทยเติบโตน้อยลงโดยเฉพาะด้านการส่งออก ผลการ
ด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การ
ด�ำเนินธุรกิจ

จุดเด่นของปี 2555
ธนาคารไทยพาณิชย์มผี ลการด�ำเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งในกลุม่ สถาบัน
การเงินขนาดใหญ่
• ก�ำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วย
ก�ำไรสุทธิ 40.2 พันล้านบาท
• ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับสูงที่ร้อยละ 19.9 และผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ 2.0 นับเป็นธนาคารที่ให้ผล
ตอบแทนสูงในระดับต้นๆ ของกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่
• มูลค่าตลาดรวมสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินใน
ประเทศ (มูลค่า 617 พันล้านบาท ณ 28 ธันวาคม 2555)
• จ�ำนวนสาขา 1,142 แห่ง และเอทีเอ็ม 8,700 เครื่อง นับเป็น
เครือข่ายการให้บริการที่ใหญ่ที่สุด

ในปี 2555 ธนาคารสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ทีร่ อ้ ยละ 19.9
โดยมีก�ำไรสุทธิสงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์จ�ำนวน 40.2 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้
9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 28.9 จากก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 31.2 พันล้าน
บาทในปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
(SCB Life) ที่บันทึกในไตรมาส 1/2554) โดยก�ำไรที่สูงขึ้นนั้นสะท้อน
ถึงกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิผล รวมทั้งความสามารถใน
การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ธนาคารมีรายได้รวม 103 พันล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8
จากปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนจากการซือ้ SCB Life ทีบ่ นั ทึกในไตรมาส 1/2554) ซึง่ เป็นผลมา
จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของสินเชือ่ และรายได้ทมี่ ิใช่ดอกเบีย้
โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับประกันภัย และก�ำไรจาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เพือ่ รักษาความสามารถในการท�ำก�ำไร ธนาคารได้มงุ่ เน้นการควบคุมค่า
ใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน ส่งผลให้อัตราส่วนค่า
ใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็นร้อยละ 41.2 จากร้อยละ 42.9 ในปี 2554
(ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการ
ซื้อ SCB Life ที่บันทึกในไตรมาส 1/2554)
ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 2.27 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ 422 พันล้าน
บาท (หรือร้อยละ 22.8) จากสิ้นปี 2554 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ธนาคาร
มีขนาดสินทรัพย์เกินกว่า 2 ล้านล้านบาท
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แผนธุรกิจปี 2556
• ขับเคลือ่ นกลยุทธ์ทมี่ งุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีนวัตกรรม
พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญกับกลุ่มธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มีการ
เติบโตสูง
• พัฒนาขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศเป้าหมาย
ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนกระแสการลงทุนและการค้าทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
• ปรับปรุงระบบปฎิบตั งิ านหลักของกลุม่ ธนาคารเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานมีความกระชับ พร้อมกับมีขนาดของระบบงานทีเ่ หมาะสมกับ
ปริมาณธุรกิจและสร้างกระบวนการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตลอดทุกขัน้ ตอน
• เริ่มน�ำแนวทาง “iSCB” มาใช้เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้แก่
พนักงานและจัดท�ำโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะเพือ่ เพิม่ พูน
ศักยภาพและยกระดับความสามารถของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดส�ำนักงานผู้แทนธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรองรับโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่าง
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเสริมศักยภาพเครือข่ายธุรกิจลุ่มแม่น�้ำโขง

เป้าหมายหลักในการดำ�เนินงานปี 2556

แผนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารตามที่กล่าวข้างต้นจะท�ำให้ธนาคาร
จะสามารถสร้างผลก�ำไร ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมทั้งสามารถรักษาการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย

• ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ร้อยละ 19-22 (เทียบกับร้อยละ
19.9 ในปี 2555)
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 1.9-2.2 (เทียบกับร้อยละ
2.0 ในปี 2555)
• เงินให้สนิ เชือ่ สุทธิเพิม่ ขึน้ ระหว่างร้อยละ 12-15 (เทียบกับร้อยละ
19.7 ในปี 2555)
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ระดับร้อยละ 40-42 (เทียบ
กับร้อยละ 41.2 ในปี 2555)
• สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต�่ำกว่าร้อยละ 2.0 (เทียบกับ
ร้อยละ 2.13 ในปี 2555)

ธนาคารจะยังให้ความส�ำคัญกับการรักษาความผูกพันของพนักงานและ
รักษาการเป็นสถานทีท่ นี่ า่ ท�ำงานของธนาคาร รวมทั้งรักษาระดับความ
ผูกพันของลูกค้าให้อยู่ในระดับโลกเพือ่ ต่อยอดให้เกิดคุณค่าสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
ธนาคารจะยังคงยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน
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กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

เงินให้สินเชื่อ

541.7

594.9

9.8%

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย*

5.6

4.8

-15.5%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

2.4%

2.0%

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า
* ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงเนื่องจากในปี 2555 ไม่มีดีลขนาดใหญ่
ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมจากบริการการเงินเพื่อธุรกิจ (Corporate finance) ลดลง
ธนาคารไทยพาณิชย์-ปตท. ฉลองความส�ำเร็จการท�ำธุรกรรม Bank Payment
Obligation (BPO) นวัตกรรมทางการเงินที่อ�ำนวยความสะดวกด้านการช�ำระเงิน
ระหว่างประเทศส�ำหรับผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า ถือเป็นการน�ำบริการนี้มาใช้เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

หลังจากทีก่ ลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Group) ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากในการเติบโตธุรกิจในช่วงปี 2552-2554 ในปี
2555 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้วางเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนโดยเน้นการเพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียม และการสร้างรากฐานแห่ง
ความส�ำเร็จของธุรกิจโดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สร้างองค์
ความรู้ พัฒนากระบวนการและระบบการท�ำงานในการให้บริการลูกค้า

ผลการดำ�เนินงานปี 2555
• ขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 โดยรายได้เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ
16 ต่อปี และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
ในช่วงปี 2552-2555
• เน้นการใช้ Balance Sheet อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดส่วน
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 40 ของรายได้รวม
• รายได้ค่าธรรมเนียมแบบสม�่ำเสมอ (Recurring fee) เติบโต
อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยรายได้จาก
ธุรกิจปริวรรตและตลาดเงินของสาย Financial Market เพิ่ม
ขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ในปี 2555
• รายได้ค่าธรรมเนียมด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุนจากสาย
Investment Banking และสาย Capital Markets สูงมากกว่า
1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
• เงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ 53,148 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 จากปีกอ่ น
ซึง่ เป็นอัตราเดียวกับตลาดสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่โดยรวม และ
มีอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพน้อยกว่าร้อยละ 2

ในปี 2555 ทั้งสายธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking Division)
และสายลูกค้าขนาดใหญ่ (Commercial Banking Division) ของกลุม่
ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยสายธุรกิจขนาดใหญ่สามารถสร้าง
คุณค่าการให้บริการจากความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและได้ธุรกิจที่เป็น
ดีลส�ำคัญๆ (Landmark deals) ควบคู่ไปกับการรักษาการเติบโตทาง
ธุรกิจและการรักษาวินัยในการบริหารความเสี่ยงในสภาวะที่เศรษฐกิจ
มีความผันผวน ในขณะเดียวกัน สายลูกค้าขนาดใหญ่นับเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของกลุม่ ในการขยายฐานลูกค้าส�ำหรับบริการธุรกรรมทางการเงิน
(Transactional banking) ซึง่ เป็นฐานรายได้คา่ ธรรมเนียมทีส่ ม�่ำเสมอ
ที่ส�ำคัญของธนาคาร
แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะค่อนข้างผันผวน แต่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ยังคงความเป็นผู้น�ำตลาดและสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี
2555 จากยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer-centric approach) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นเลิศ นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้วางแนวทางที่จะท�ำให้
กลุ่มมีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผ่านการสร้างความรู้ความ
ช�ำนาญให้กับบุคลากร การสร้างและบริหารองค์ความรู้อย่างเต็มรูป
แบบ และการพัฒนากระบวนการบริการผ่านการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(Operational excellence)

ธนาคารไทยพาณิชย์ฉลองความส�ำเร็จการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้เงินสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ มูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5.5 ปี ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาฮ่องกง
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กองทุนบ�ำเน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) วางใจให้ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินกว่า 4.7 แสนล้านบาทต่อไปอีก 3 ปี โดยธนาคารผ่านเกณฑ์
คัดเลือกตามมาตรฐานสากล ด้วยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ พร้อมบริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart
Phone และ Tablet

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ลงนามสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จ�ำนวน 1,730 ล้ า นบาท
เพือ่ พัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ทีม่ งุ่ รองรับ
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

จุดเด่นของปี 2555

แผนธุรกิจปี 2556
• มุง่ เน้นการใช้ Balance Sheet ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยการบริหาร
ภาพรวมเงินให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ค่า
ธรรมเนียม
• สร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเน้นการให้บริการวาณิชธนกิจและ
ธุรกิจปริวรรตและตลาดเงินเพือ่ ช่วยลูกค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจ
และบริหารความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
• มุ่งเน้นให้บริการ Transactional banking เพื่อสร้างฐานเงิน
ฝากต้นทุนต�่ำและขยายฐานรายได้คา่ ธรรมเนียมแบบสม�่ำเสมอ
• ขยายการเติบโตในต่างประเทศ โดยสร้างฐานธุรกิจในระดับ
ภูมิภาคและสร้างพันธมิตรธุรกิจในประเทศกลุ่มเป้าหมาย
• สร้างรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณ ภาพ ทั้งด้าน
บุคลากร องค์ความรู้ กระบวนการและระบบการท�ำงาน

• เสริมสร้างความเป็นผู้น�ำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการที่
ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินในดีลขนาดใหญ่ ซึง่ รวมถึงการ
เสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ธุรกรรมการเข้าซือ้ กิจการ
โดยผู้บริหาร (Management buyout : MBO) ธุรกรรมการเข้า
ซือ้ และควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการให้บริการช�ำระ
เงินทางการค้ารูปแบบใหม่ Bank Payment Obligation (BPO)
เป็นครั้งแรกในอาเซียน
• ขยายฐานกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนรายได้จาก
ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม
• ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทางการเงินในผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่
รางวัล “Best Domestic Investment Bank” และ “Best
Domestic Bond House” จากนิตยสาร The Asset
รางวัล “Best Foreign Exchange Bank in Thailand” จาก
นิตยสาร FinanceAsia
รางวัล “Best Overall Domestic/Cross-Border Cash
Management Service in Thailand” จากนิตยสาร Asiamoney
• เปิ ด ส�ำนั ก งานตั ว แทนธนาคารในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมาร์ เพือ่ ขยายการเติบโตในระดับภูมภิ าคและเตรียมพร้อม
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
• เริม่ การใช้แนวทางการสร้างฐานการเติบโตทีย่ งั่ ยืนซึง่ มุง่ เน้นการ
ให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ และสร้างกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ให้เป็นองค์กร
ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
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กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

เงินให้สินเชื่อ

238.4

299.2

25.5%

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย

2.3

3.4

45.4%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

5.7%

4.2%

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า

กลุม่ ลูกค้าธุรกิจมุง่ มัน่ ในการเป็นสถาบันการเงินชัน้ น�ำทีใ่ ห้การสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่ เป็นจักรกลส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและบริการที่ดีเยี่ยมในตลาดธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเลือก (ส�ำหรับธุรกิจรายย่อย (SSME) ได้
รับการบริหารจัดการโดยกลุ่มลูกค้าบุคคล)

ธนาคารไทยพาณิชย์ น�ำเสนอสองผลิตภัณฑ์ ใหม่ทางการเงินคือ “SCB SME
สินเชือ่ วงเงิน 3 เท่า โตตามคุณ“ และ “SCB SME TRADE สินเชือ่ ต่างประเทศโตไว”
เพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของลูกค้า

• เป็นผูน้ �ำตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุม่ ลูกค้าธุรกิจตอบ
สนองต่อความต้องการที่หลากหลายรวมถึงภาวะการแข่งขัน
ทางธุรกิจทีร่ นุ แรงในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
การพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ให้สินเชื่อและบริการทางการเงิน (Transactional Banking)
ด้วยนวัตกรรมต่างๆ อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้วงเงินแก่
ผู้ประกอบการร้านทอง สินเชื่อระยะยาววงเงินสูงเมื่อเทียบกับ
หลักประกัน 2) ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ การค้าระหว่างประเทศทีอ่ �ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจการค้า และ 3) ผลิตภัณฑ์การ
จัดการทางการเงิน (Lite & Value Package)
• ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ เนือ่ งจากความรวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ลูกค้าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเลือกใช้บริการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้ท�ำการ
วิเคราะห์กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธุรกิจขนาดย่อมเพื่อ
ลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน โดยยังคงรักษามาตรฐานการอ�ำนวยสินเชือ่ ทีร่ ดั กุม
ปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าธุรกิจสามารถพิจารณาสินเชือ่ โดยใช้เวลาเพียง
2 วันท�ำการ ลดลงจากเฉลีย่ 4 วันท�ำการในปี 2554 ซึง่ นับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของ
ธนาคาร
• เติบโตเคียงคู่ไปกับผู้ประกอบการ SME ไทย นอกเหนือจาก
การน�ำเสนอบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจยังให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและช่วยเหลือ ผู้
ประกอบการ SME เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในช่วงที่ธุรกิจ
ประสบปัญหา และในช่วงทีธ่ รุ กิจเติบโต ตัวอย่างการด�ำเนินการ
ในปี 2555 มีดังต่อไปนี้
1) โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสนับสนุนสิน
เชื่อพิเศษแก่ผู้ประกอบการในการสร้างเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมในระดับประเทศ

ในปี 2555 กลุ่มลูกค้าธุรกิจประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด โดยมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อกว่าร้อยละ 26 และรายได้
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยเฉพาะจากรายได้ค่าธรรมเนียม ด้วยความ
ส�ำเร็จทีโ่ ดดเด่นนีท้ �ำให้กลุม่ ลูกค้าธุรกิจได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มด้าน SME
ระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล ได้แก่ Best SME Bank 2012 จาก
นิตยสาร Alpha Southeast Asia ของฮ่องกง และ SME Bank of the
Year 2012 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ของสิงคโปร์
ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารที่เข้าใจและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Customer Centric) กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ
ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเชิง
ลึกตามประเภทอุตสาหกรรมและตามสถานะของลูกค้าในอุตสาหกรรม
นั้นๆ ท�ำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีนวัตกรรม
และก�ำหนดกระบวนการด้านสินเชื่อ ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงานปี 2555
• รักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม หลังจากที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในปี
2554 ที่สินเชื่อขยายตัวถึงร้อยละ 35 ในปี 2555 ธนาคารยัง
คงสามารถเพิม่ ขนาดสินเชือ่ ได้อย่างต่อเนือ่ งในอัตราร้อยละ 26
นอกจากนีร้ ายได้รวมเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 58 จากการเติบโตทัง้ ราย
ได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย อีกทั้งยังสามารถควบคุม
และบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยอด
สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ 5.7 ในปี 2554 เป็นร้อย
ละ 4.2 ในปี 2555
• เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ
ขนาดย่อม โดยในปี 2555 การให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจขนาด
กลางเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 ขณะทีร่ ายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ส�ำหรับ
การให้สนิ เชือ่ แก่กลุม่ ธุรกิจขนาดย่อมมีอตั ราเติบโตสูงถึงร้อยละ
36 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 อันเป็นผลจากรายได้จากค่า
ธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 39
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5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย สร้างความแตกต่างในธุรกิจ ครองรางวัล “Bai Po Business
Awards by Sasin” ครั้งที่ 7 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ www.scbsme.com ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิด “We Share” เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน
ความส�ำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลโดย
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยกัน

2) โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 ด้วยสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับการฟื้นฟูและการก่อสร้างใหม่ รวมถึง
การผ่อนปรนเงื่อนไขในการผ่อนช�ำระ
3) พัฒนาและต่อยอดความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME โดย
กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้จัดโครงการ SCB SME Intelligent
Entrepreneur Program (SCB SME-IEP) เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการทั้งในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการ
ทางธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
4) ส่งเสริมศักยภาพเชิงกลยุทธ์ธรุ กิจและยกระดับความสามารถ
ในการบริหารจัดการทางธุรกิจแก่ทายาทผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ โดยจัดโครงการ SCB Young Entrepreneur Program
(SCB SME-YEP) เพือ่ ให้การส่งต่อของธุรกิจครอบครัวจาก
รุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและต่อเนื่อง

• สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ SCB SME จากการที่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้ด�ำเนินการพัฒนาแบรนด์ผ่านทางการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดและการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดแก่ลกู ค้าธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้จากผลส�ำรวจโดยบริษทั วิจยั ทางการตลาด
ชั้นน�ำในประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินการส�ำรวจกับผู้ประกอบการ
SME ทัว่ ประเทศ พบว่าการรับรู้ ในแบรนด์ (Brand Awareness)
ของ SCB SME ได้ปรับขึ้นเป็นอันดับที่ 2 จากอันดับที่ 3 ในปี
2554

แผนธุรกิจปี 2556
• น�ำเสนอบริการทางการเงินที่จัดท�ำขึ้นอย่างเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า โดยการวิเคราะห์เชิงลึกถึงความต้องการทางการเงิน
แยกตามกลุ่มลูกค้า (Customer segmentation)
• ขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก ารเป็ น ธนาคารหลั ก ที่ ลู ก ค้ า ใช้ ในการด�ำเนิ น
ธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและกระบวนการสินเชื่อที่มี
ประสิทธิภาพ
• ปรับกระบวนการสินเชื่อเพื่อให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นส�ำหรับการ
พิจารณาอนุมัติและการเบิกถอนสินเชื่อ
• จัดการการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดรับกับแต่ละกลุ่มลูกค้า
• พัฒนาบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะการสร้างผูน้ �ำและจัดให้มี
กระบวนการวัดผลงานที่มีประสิทธิผล

จุดเด่นของปี 2555
• ยอดสินเชือ่ เติบโตอย่างโดดเด่น กลุม่ ลูกค้าธุรกิจประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมากในการเติบโตของสินเชื่อ และเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด เมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ
• รายได้จากค่าธรรมเนียมเติบโตในอัตราสูง โดยในปี 2555
รายได้จากค่าธรรมเนียมเติบโตสูงถึงร้อยละ 45 ส่วนใหญ่จาก
ผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศและการปริวรรตเงินตราต่าง
ประเทศ ผลิตภัณฑ์การจัดการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์
ประกันภัย
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กลุ่มลูกค้าบุคคล
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

เงินให้สินเชื่อ

512.6

653.4

27.5%

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย

18.0

21.5

19.5%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)

1.9%

1.8%

หมายเหตุ: จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าบุคคลของธนาคารประสบความส�ำเร็จในการคงความเป็น
ผู้น�ำอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคลหลัก ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย และผลิตภัณฑ์เพือ่ การประกัน และรักษาความเป็นผูน้ �ำในธุรกิจ
ลูกค้าบุคคลโดยรวม ด้วยการมีจ�ำนวนเครือข่ายการด�ำเนินธุรกิจทีก่ ว้าง
ขวางที่สุดทั้งเครือข่ายสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม

ธนาคารไทยพาณิชย์รุกตลาดลูกค้าระดับบน ด้วย “SCB FIRST Privilege
Banking” เพื่อให้ค�ำปรึกษาและบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้ากลุ่มผู้บริหาร
นักธุรกิจ และเจ้าของกิจการ

ผลการดำ�เนินงานปี 2555

กลุ่มลูกค้าบุคคลมุ่งน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบ
วงจรให้แก่ลกู ค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรายย่อยทุกกลุม่ โดยการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทย่อยของธนาคาร อาทิ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษทั ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
รวมถึงกลุ่มงานต่างๆ ของธนาคาร ท�ำให้กลุ่มลูกค้าบุคคลสามารถให้
บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีห่ ลาก
หลายของลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง พร้อมกับมีเครือข่ายสาขาเป็นด่านหน้าที่
ส�ำคัญในการให้บริการการท�ำรายการทางการเงินต่างๆ แก่ลูกค้าทุก
กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

• เสริมสร้างความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในด้านเครือข่ายและช่อง
ทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดสาขาและเพิ่ม
จ�ำนวนเครื่องเอทีเอ็ม ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจ�ำนวน 1,142
แห่ง เอทีเอ็ม 8,700 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ 108 แห่ง
• ขยายผลของระบบการขายแบบใหม่ทเี่ รียกว่าระบบ “Smart
Sales” ซึ่งได้เริ่มใช้งานมาแล้ว 18 เดือนให้สามารถน�ำเสนอ
บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการที่จะเป็นคู่คิด
ที่เชี่ยวชาญรู้จริงของลูกค้า พนักงานที่สาขาของธนาคารได้รับ
การฝึกฝนให้ท�ำการขายในลักษณะที่เป็นการให้ค�ำปรึกษาโดยมี
การใช้ระบบงานนี้เป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุความต้องการของ
ลูกค้า
• น�ำกระบวนการให้บริการที่รวดเร็วมาใช้ โดยลูกค้าไม่จ�ำเป็น
ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ในการท�ำรายการทางการเงิ น
กระบวนการใหม่นี้ช่วยลดเวลาในการให้บริการได้ถึงร้อยละ 25
และสร้างความพึงพอใจในระดับสูงให้กับลูกค้า
• ปรับโฉมสาขาให้สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าทีม่ ฐี านะ
มั่งคั่ง (Affluent) โดยจัดหาและฝึกอบรมผู้จัดการวางแผนการ
เงินลูกค้าบุคคล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 กลุ่มลูกค้าบุคคล
มีผจู้ ดั การวางแผนการเงินลูกค้าบุคคลดังกล่าวจ�ำนวนมากประจ�ำ
75 สาขาที่มีลูกค้ากลุ่ม Affluent นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าบุคคลได้
เปิดให้บริการสาขา “SCB FIRST” ซึง่ เน้นการให้บริการแก่ลกู ค้า
กลุ่ม Affluent เป็นแห่งแรกที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ซึง่ ประกอบไปด้วยห้องรับรองพิเศษและบริการให้ค�ำแนะน�ำแก่
ลูกค้าโดยผู้จัดการวางแผนการเงินลูกค้าบุคคล (สาขารูปแบบ
ใหม่นี้จะขยายเพิ่มเติมในปี 2556)
• เร่งพัฒนาช่องทางการขายและการให้บริการอื่นๆ อาทิ ช่อง
ทางขายตรง (Direct Sales) ช่องทางขายทางโทรศัพท์
(Telesales) และช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การด�ำเนิน
งานทีส่ �ำคัญในปี 2555 รวมถึงการน�ำรูปแบบการบริหารคูค่ า้ ราย
ส�ำคัญ (Key Account Management) มาใช้ ในธุรกิจสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย การขยายทีมงานขายประเภท Commission-

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ม อบความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยบริ ก าร “Formless”
ครั้งแรกของการท�ำธุรกรรมการเงินที่สาขาโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม

รายงานประจำ�ปี 2555
87017_001-128_M2.indd 36

36

3/14/13 8:53 PM

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการ “SCB FIRST Lounge” ณ สยามพารากอน
ตั้งเป้าครองใจลูกค้ากลุ่ม Affluent และธนาคารเตรียมขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

“บัญชีเงินฝาก 555” แคมเปญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงต้นปี ด้วยเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ�ำทั่วไป ฝากเพียง
555 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี

based เพื่ อ ขยายฐานลู ก ค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ มี ห ลั ก
ประกันและไม่มหี ลักประกัน และการส่งเสริมช่องทางบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SCB Easy (แอพพลิเคชั่น
ของธนาคารบนมือถือ) บริการส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ด้วยการน�ำเสนอบริการ “SMS สบายใจ”
• เพิ่มศักยภาพระบบและกระบวนการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า ธนาคารได้เริ่มโปรแกรม “SCB FIRST Privilege
Banking” เพื่อปรับปรุงการให้บริการและขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
Affluent และกลุ่มธนบดีธนกิจ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าบุคคลยัง
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการภายใน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับกับเป้าหมายการเติบโต
อย่างมากของสินเชื่อและการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่
• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รายหลักเพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าบุคคลยังก�ำหนดกลยุทธ์ ในการขยายฐาน
ลูกค้าที่ธนาคารเห็นว่ามีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ ให้แก่ธนาคาร
โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้แก่ สินเชื่อเอนกประสงค์ (My Home My Cash - สินเชื่อ
ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ น�ำบ้ า นปลอดภาระมาค�้ ำ ประกั น ) สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่
อาศัยสวัสดิการ และสินเชื่อส�ำหรับบ้านมือสอง การขยาย
สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะ
ท�ำให้ธนาคารมีรายได้เพิ่มเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มอัตราผล
ตอบแทนที่ดีให้แก่ธนาคาร พร้อมทั้งยกระดับความผูกพันของ
ลูกค้าที่มีต่อธนาคารด้วย
• รักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ประกัน ด้วยการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการร่วม (Cross-selling) ในกลุ่ม
ลูกค้าบุคคล พร้อมทั้งการสร้างทีมงานขายตรง (Direct Sales)
และทีมงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เพื่อสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

• ขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ได้ถึง 55
พันล้านบาท โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทน
จ�ำหน่ายรถยนต์เพือ่ เพิม่ ยอดสินเชือ่ รถยนต์ ใหม่ ขณะเดียวกัน
ธนาคารได้ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มสัดส่วนของสินเชื่อ
รถยนต์ ใช้แล้วซึง่ เป็นสินเชือ่ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง ทัง้ นีเ้ หตุการณ์
อุทกภัยในปี 2554 ได้ส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อคุณภาพสินเชื่อ
รถยนต์ โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับต�่ำเพียงร้อยละ 1
ณ สิ้นปี 2555
• เพิ่มยอดสินเชื่อบุคคลได้อย่างมาก โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางและช่องทางที่หลาก
หลายในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
• บัตรเครดิตไทยพาณิชย์เป็นผูน้ �ำในด้านยอดใช้จา่ ย กลุม่ ลูกค้า
บุคคลได้มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรเครดิตอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ กระตุน้ การใช้จา่ ยผ่านบัตร เช่น การสร้างประสบการณ์
อันน่าประทับใจผ่านแคมเปญ “กินข้าวกับไทยพาณิชย์” ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการขายที่ให้ โอกาสลูกค้าได้รับประทานอาหาร
ร่วมกับดาราชื่อดัง ณ สถานที่ในฝันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นแคมเปญต่อเนือ่ งจากแคมเปญ “กินข้าวกับโดม” ในปี 2554
ทัง้ นีธ้ นาคารครองความเป็นผูน้ �ำในด้านยอดการใช้จา่ ยผ่านบัตร
ในประเภทรับประทานอาหาร นอกจากนีบ้ ตั รเครดิตไทยพาณิชย์
ยังท�ำการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบอื่นๆ ที่จัดให้เหมาะกับรูป
แบบการใช้ชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

จุดเด่นของปี 2555
• รักษาความเป็นผู้น�ำด้านเครือข่ายการให้บริการที่มากที่สุดใน
ประเทศไทย (1,142 สาขา และ 8,700 เอทีเอ็ม)
• เป็นผูน้ �ำอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์หลัก (สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการประกัน)
• สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของ
ตลาดมาก
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แผนธุรกิจปี 2556
• สร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการให้บริการอย่างต่อ
เนือ่ ง ด้วยการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และการแบ่งกลุม่
ลูกค้าอย่างชัดเจน ท�ำการขยายสาขา “SCB FIRST” ส�ำหรับ
ลูกค้ากลุม่ Affluent ทัง้ ในกรุงเทพและจังหวัดทีส่ �ำคัญ พร้อมทัง้
คัดเลือก อบรมและเพิ่มความสามารถและจ�ำนวนของผู้จัดการ
วางแผนการเงินลูกค้าบุคคล
• เชื่อมโยงช่องทางบริการต่างๆ ผ่านระบบ “Smart Sales”
เพือ่ ยกระดับประสบการณ์ โดยรวมทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง
• ปรับปรุงกระบวนการบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า
เช่น การเปิดบัญชีใหม่ การฝากเช็ค เป็นต้น
• เพิ่มคุณภาพและทักษะของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการท�ำความ
เข้าใจกับความต้องการลูกค้าให้สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รง
กับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• ยกระดับการให้บริการ และรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจด้วย
บริการระดับโลก
• พัฒนาช่องทาง SCB Easy Net ให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
ธนาคารมีแผนที่จะออกแอพพลิเคชั่นส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ
เวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมฟังก์ชั่นต่างๆ มากขึ้นรวมทั้งการ
เข้าถึงบริการจากบริษทั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ดว้ ยการเข้า
ระบบเพียงครั้งเดียว
• เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทสี่ �ำคัญเพือ่ รักษาความส�ำเร็จของธุรกิจสินเชือ่
ที่อยู่อาศัยเหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา
• ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางให้ลูกค้า
เข้าถึงบริการบางประเภทของธนาคาร
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าธนาคารให้ยาวนาน โดยเสนอ
บริการที่เหมาะสมกับอายุ และช่วงอายุของลูกค้า
• ทวงความเป็นผู้น�ำในธุรกิจการจัดการกองทุน โดยเพิ่มความ
หลากหลายและทางเลือกของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้าในแต่ละ
กลุ่มตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการกระจาย
พอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม
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“SCB Easy Application” ธนาคารออนไลน์บนมือถือรูปแบบใหม่ สะดวก ปลอดภัย
ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย Graphic User Interface ที่เข้าใจง่ายและบริการ
เสริมในการค้นหาทีต่ งั้ สาขาหรือตูเ้ อทีเอ็มของธนาคาร เปิดตัวพร้อมฟรีดาวน์ โหลด
สติ๊กเกอร์ “ลิงอีซี่คุง” ใน Chat application ยอดนิยมอย่าง “LINE”

• ขยายสินเชื่อรถยนต์ ใหม่อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ
ตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อโดยรวมของธนาคาร ในขณะที่ยัง
คงขยายสินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้วและสินเชื่อประเภทอื่นที่ให้ผล
ตอบแทนสูงเพือ่ เพิม่ ให้สดั ส่วนสินเชือ่ โดยรวมมีความเหมาะสม
โดยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จะเป็นปัจจัยหลัก
ในการเติบโต
• ขยายสินเชื่อบุคคลอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการอ�ำนวย
สินเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวัง พร้อมทั้งเพิ่มการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการร่วมในกลุ่มลูกค้าบุคคล
• เพิ่มระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านบริการบัตรเครดิตที่
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร โดยท�ำความเข้าใจ
อย่างดีกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มและมุ่งเน้นการ
สร้างความแตกต่าง รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ ในด้านการเลือกใช้บริการ
คุณค่าบริการต่อลูกค้า และรูปแบบการใช้ชีวิต

38

3/14/13 8:53 PM

กลุ่มธุรกิจพิเศษ
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross)

36.2

35.9

-0.9%

สินทรัพย์รอการขาย

11.8

9.5

-19.6%

• การปรับกระบวนการท�ำงานและระบบงาน: กลุม่ ธุรกิจพิเศษได้
เริ่มน�ำระบบการติดตามหนี้ใหม่มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพใหม่ และปรับปรุง
คุณภาพการติดตามหนี้ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพเดิม

จุดเด่นของปี 2555

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อ
รวม (%)

2.61%

2.13%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (%)

127.1%

144.8%

• สินเชือ่ ด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ 2.6 ในปี 2554 เหลือร้อย
ละ 2.1 ซึ่งต�่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540
• ขายสินทรัพย์รอการขายได้ถึง 4.7 พันล้านบาท

แผนธุรกิจปี 2556

กลุ่มธุรกิจพิเศษ (Special Business Group) ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ
ธนาคาร ตั้งแต่ปลายปี 2551 กลุ่มธุรกิจพิเศษได้ขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ
รายใหม่ โดยท�ำหน้าที่คัดกรองลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในการ
ช�ำระหนี้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และเสนอแนวทางการปรับ
โครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้มีปัญหา ทั้งนี้โดย
เข้าไปให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าเผชิญความยากล�ำบากในการช�ำระ
หนี้อย่างทันท่วงที

• การป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษจะ
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการเกิดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ งด้วยการพัฒนาตัวชีน้ �ำ (Trigger) เพิม่ เติมส�ำหรับ
ประเภทธุรกิจที่อาจจะเผชิญกับความยากล�ำบากในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ที ม งานเฉพาะที่ ดู แ ลภาพรวมส�ำหรั บ
ประเภทธุรกิจดังกล่าว
• เร่ ง การลดหนี้ มี ป ั ญ หาคงค้ า ง: กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พิ เ ศษจะปรั บ
โครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�ำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และ
วางแผนในการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Portfolio) ให้
กับนักลงทุนที่สนใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้น�ำแนวทางใน
การบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหาใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดระยะเวลาใน
การท�ำงาน ดูแลให้หนีท้ แี่ ก้ไขได้แล้วกลับมาเป็นหนีเ้ สียน้อยทีส่ ดุ
รวมทัง้ ร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจในการป้องกันและควบคุมเพือ่
ปรับปรุงคุณภาพของหนี้สินโดยรวมของธนาคาร
• การขายสินทรัพย์รอการขาย: กลุม่ ธุรกิจพิเศษมีแผนทีจ่ ะเร่งรัด
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง
เครือข่ายสาขาของธนาคาร การขายผ่านนายหน้า (Brokers)
การจัดมหกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการขายผ่านระบบ
เว็บไซต์ (BuyatSiam.com) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจ
• การปรับกระบวนการท�ำงานและระบบงาน: เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการลดปริมาณสินเชื่อด้อยคุณ ภาพ และป้องกัน
การเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพใหม่ กลุ่มธุรกิจพิเศษจะน�ำวิธีการ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษไปใช้กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมถึงจะใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด นอกจากนี้ กลุ่มยังมีแผนที่จะเริ่มใช้ระบบการติดตามหนี้
ระยะที่ 2 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารจัดการ
หนี้

ผลการดำ�เนินงานปี 2555
• การลดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษมีบทบาทส�ำคัญ
ในการลดหนีด้ อ้ ยคุณภาพของธนาคาร ท�ำให้สดั ส่วนสินเชือ่ ด้อย
คุณภาพ (Gross NPLs) ต่อสินเชือ่ รวมตามงบการเงินรวมลดลง
จากร้อยละ 2.6 ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 2.1 ณ สิ้นปี 2555
และสินเชือ่ ด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) ต่อสินเชือ่ รวมเท่ากับ
ร้อยละ 1.0 ความส�ำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่กลุ่มธุรกิจ
พิเศษได้เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา อาทิ
การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงการตีโอนทรัพย์เพื่อช�ำระหนี้
การปรับเงื่อนไขช�ำระคืนเงินกู้ หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน นอกจาก
นี้ยังใช้วิธีการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพและการขายทอดตลาด
• การขายสินทรัพย์รอการขาย: กลุ่มธุรกิจพิเศษประสบความ
ส�ำเร็จในการจ�ำหน่ายทรัพย์ NPA ได้ 1,848 รายการ มีมูลค่า
รวมประมาณ 4.7 พันล้านบาทในปี 2555
• การป้องกันไม่ ให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษ
ได้ริเริ่มน�ำระบบเตือนภัยหนี้ก่อนที่จะมีปัญหา (Early Warning
Sign) มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อตรวจหาหนี้ที่มีแนวโน้มจะเป็น
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ โดยใช้ตวั ชีน้ �ำ (Trigger) เพือ่ คัดกรองกลุม่
ลูกหนีแ้ ละประเภทธุรกิจทีต่ อ้ งจับตาดูเป็นพิเศษ เพือ่ ให้สามารถ
เข้าแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ได้ทันท่วงที
ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจพิเศษได้พัฒนาระบบเตือนภัยดังกล่าว
มาเป็นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (Special Attention) โดยเพิ่ม
การจัดระดับความเสี่ยงหนี้ที่จะมีปัญหาเพื่อก�ำหนดความเข้ม
ข้นของมาตรการในการเข้าไปดูแลให้เหมาะสม และกลุ่มธุรกิจ
พิเศษได้ขยายขอบเขตการดูแลลูกหนี้ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงปานกลางด้วย
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

373.7

383.0

2.5%

ส่วนแบ่งตลาด (%)

2.99%

2.78%

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2538 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์ถอื หุ้นทั้ง 100% เพือ่ เป็นบริษทั หลักในการให้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคาร บริษทั ให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านตราสารทุนแก่นกั ลงทุนทัง้ นักลงทุนรายย่อย
และลูกค้าสถาบัน
ด้วยการให้บริการผ่านสาขา 7 สาขา ได้แก่ ส�ำนักงานใหญ่ (SCB Park
Plaza) สาขาสินธร สาขาเฉลิมนคร สาขารัชโยธิน สาขาเชียงใหม่ สาขา
ท่าแพ และสาขาหาดใหญ่ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
www.scbsonline.com ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้รับ
ความเชื่อถือจากนักลงทุนและจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำแห่งหนึ่ง
ของประเทศ

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถ
เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ และอนุมตั โิ ดยหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์รวดเร็วที่สุดในวงการเป็นแห่งแรก

ผลการดำ�เนินงานปี 2555

• บริษทั มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หนุ้ กูอ้ นุพนั ธ์มลู ค่ามากกว่า 1,700
ล้านบาท ภายในปีแรกที่มีการออกผลิตภัณฑ์
• บริษัทได้น�ำเสนอนวัตกรรมการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รูป
แบบใหม่ในชื่อ “เปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์” ที่อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถเปิดบัญชีได้ภายในเวลา
เพียง 30 นาที ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์มากกว่า 144
สาขา
• บริษทั ได้จดั ท�ำเครือ่ งมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ “Technical Chart”
ที่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บน iPad และ iPhone เป็นรายแรก
• บริษัทได้เปิดสาขาใหม่คือสาขารัชโยธิน เพื่อให้บริการกับลูกค้า
กลุ่ม High Net Worth ของธนาคาร

• ในปี 2555 ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมได้รบั ผลกระทบจากการเปิด
เสรี (Liberalization) ค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเต็ม
รูปแบบ สภาวะตลาดโดยรวมประกอบกับปัจจัยภายนอกหลาย
ประการที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของบริษทั ในปี 2555 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.78 ลดลงร้อยละ 0.21
จากระดับร้อยละ 2.99 ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม บริษทั บรรลุเป้า
หมายในการขยายฐานนักลงทุนรายย่อย โดยในปี 2555 บริษัท
มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้ร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี
ก่อน
• จากการคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการเปิดเสรี บริษัทได้มีการ
กระจายรายได้ โดยการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อเพิ่ม
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
พร้อมทัง้ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จา่ ย ท�ำให้บริษทั มีรายได้รวม
826 ล้านบาทในปี 2555 ลดลงเพียงร้อยละ 1 จากปีก่อน และ
ก�ำไรสุทธิหลังภาษีที่ 209 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน

แผนธุรกิจปี 2556
• มุ่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ
ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีเ่ ป็นเครือข่ายสาขาและ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• เพิม่ ผลิตภัณฑ์และบริการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจนายหน้าซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารอนุพันธ์ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(DW) และกองทุนรวมส่วนบุคคล เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร
• ขยายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้ครอบคลุมหุ้นขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ส�ำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน
สถาบัน
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รวมถึงเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการกับ
ลูกค้า

จุดเด่นของปี 2555
• บริษัทได้รับการปรับอันดับเครดิตระยะยาวจากบริษัท ฟิทช์
เรทติ้งส์ จาก A+ (tha) เป็น AA – (tha) และแนวโน้มอันดับ
เครดิตมีเสถียรภาพ
• บริษัทได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจ�ำปีที่ผ่านมา จาก
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ใน 4 สาขา คือ 1) รางวัล
นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม 2) รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างส�ำหรับผู้ลงทุนรายย่อย 3) รางวัล
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มธนาคารพาณิชย์ส�ำหรับผู้ลงทุนราย
ย่อย และ 4) รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มสื่อสารส�ำหรับ
ผู้ลงทุนรายย่อย
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้
การจัดการ

582.9

666.2

14.3%

ส่วนแบ่งตลาด (%)

19.3%

18.3%

ธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ขึ้นในปี 2535 เพื่อให้บริการธุรกิจ
จัดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ในปัจจุบันธนาคารถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนับ
ตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ อันเนือ่ งมาจากผลงานการบริหารจัดการลงทุนทีอ่ ยู่ใน
เกณฑ์ดี ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทมี่ จี �ำนวนมากกว่า 1,100 สาขาทัว่ ประเทศ และฐานลูกค้า
ขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ได้รับรางวัล Best Asset
Management Company in Thailand ประจ�ำปี 2555 จาก The Asset นิตยสาร
การเงิ น แห่ ง ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ถื อ เป็ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น แห่ ง เดี ย ว
ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

ผลการดำ�เนินงานปี 2555

แผนธุรกิจปี 2556

• ณ. สิ้นปี 2555 ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท ทั้ง
ประเภทกองทุนรวม (รวมกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบันการเงิน และกองทุนรวมส�ำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนส่วนบุคคล มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้
666 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 จากปีก่อน และมีจ�ำนวน
ลูกค้ามากกว่า 686,100 ราย
• บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.3 ในธุรกิจกองทุนรวม โดยมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 556 พันล้านบาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั มีจ�ำนวน 72 พันล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
10.3 เทียบกับจ�ำนวน 66 พันล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
10.7 ในปีก่อน
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บริษัทมีจ�ำนวน 39 พันล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
12.0 เทียบกับจ�ำนวน 34 พันล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
10.8 ในปี 2554

แผนธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ในปี 2556
มีดังต่อไปนี้
• ให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างรอบด้าน ทั้งการลงทุนพื้นฐาน
และการลงทุนทางเลือก
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• ขยายฐานลูกค้า ด้วยการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการร่วม
(Cross sell)
• มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพ
(Up sell)
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การตลาดให้มีความรู้ความช�ำนาญ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดเด่นของปี 2555
• บริษัทได้รับรางวัล “Best Asset Management Company
in Thailand 2012” จาก The Asset Triple A Investment
Awards 2012 โดยนิตยสาร The Asset
• บริษัทได้รับรางวัล “แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้หมวดกองทุนเพื่อการ
ลงทุน” (Trusted Brands in Investment Fund) โดยนิตยสาร
Reader’s Digest
• บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) คงอันดับบริษัทจัดการ
กองทุน ภายในประเทศที่ระดับ ‘M2+(tha)’ สะท้อนถึงการที่
บริษัทมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจการบริหาร
จัดการกองทุนในประเทศไทย
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บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

เบี้ยประกันภัยรับรวม

30.3

41.9

38.3%

ส่วนแบ่งตลาด (%)

9.2%

10.7%

บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ประกันชีวติ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีธนาคารไทย
พาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 94.66 และส่วนที่เหลือร้อยละ 5.34
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทั่วไป
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจการขายประกันชีวิตและประกันสุขภาพผ่านช่อง
ทางต่างๆ ได้แก่ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานตัวแทนของ
บริษัท และช่องทางอื่นๆ

ผลการดำ�เนินงานปี 2555
• ปี 2555 เป็นปีทบี่ ริษทั ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงอีกปีหนึง่ โดย
เบี้ยประกันรับปีแรกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 รายได้รวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37 และก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปีก่อน แม้ว่า
บริษัทจะต้องเผชิญกับสภาพการลงทุนที่ไม่เอื้ออ�ำนวยจากการ
ที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรลดต�่ำลงเป็นประวัติการณ์
ผลการด�ำเนินงานในปี 2555 ที่ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
• ธุรกิจใหม่ ยอดขายรวมทัง้ บริษทั มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 19,237 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 โดยการขายผ่านธนาคารมีจ�ำนวน 17,433
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 และการขายประกันชีวิตผ่านธุรกิจ
เฉพาะมีจ�ำนวน 890 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 ขณะที่การขาย
ผ่านตัวแทนมีจ�ำนวน 914 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10
• จ�ำนวนเบีย้ ประกันรับรวม บริษทั มีจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยรับรวม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38 ในปี 2555 ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ
19 ของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม บริษัทจัดอยู่ในอันดับ 4 ของ
บริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อย
ละ 10.7 ของเบี้ยประกันรับรวม (ในปี 2554 บริษัทจัดอยู่ใน
อันดับ 5 ของบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยมีส่วน
แบ่งตลาดที่ร้อยละ 9.2)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้คนไทย
เตรียมความพร้อมรับมือ และวางแผนส�ำหรับการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุ
ด้วยกรมธรรม์บ�ำนาญพิเศษ และประกันออมทรัพย์ระยะยาว

แผนธุรกิจปี 2556
บริษัทจะยังคงเสนอแบบประกันชีวิตและประกันสุขภาพในรูปแบบ
ใหม่ๆ ผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายที่หลากหลาย โดยจะเน้นการเติบโตใน
ช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารมากขึ้น
• การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการขายในช่ อ งทางที่ ไ ม่ ใ ช่ การขายผ่ า น
ธนาคาร การขายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางการขายหลักของ
บริษทั ประกันชีวติ โดยส่วนใหญ่ ดังนัน้ บริษทั จะยังคงมุง่ เน้นการ
ขายประกันผ่านตัวแทนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านการเพิม่ ยอดขาย
คุณภาพ ผลก�ำไร และเครือข่าย
• การเพิม่ อัตราความยัง่ ยืนของกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั ได้
จัดตั้งโครงการเพิ่มอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของศูนย์บริการทางโทรศัพท์
และโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอัตราการคงอยู่ของลูกค้า
• เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากระบบจัดการ
ข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อสร้างกระบวนการท�ำงาน
อัตโนมัติ อันจะส่งผลให้การให้บริการรวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้
จ่ายในการด�ำเนินงาน
• สร้างความเป็นผู้น�ำทางด้านการขายผ่านธนาคาร บริษัทจะ
ท�ำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อคงความ
เป็นผู้น�ำในช่องทางการขายผ่านธนาคาร โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า และใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล

จุดเด่นของปี 2555
• ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เป็นจ�ำนวน 3,430 ล้านบาท
• จ�ำนวนเบี้ยประกันรับรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อนเป็น
จ�ำนวน 41,909 ล้านบาทในปี 2555
• บริษัทจัดอยู่ในอันดับ 4 ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
เมื่อวัดจากเบี้ยประกันรับรวม
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บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
(พันล้านบาท)

2554

2555

% เปลี่ยนแปลง

เบี้ยประกันภัยรับรวม

3.4

4.3

25.6%

ส่วนแบ่งตลาด (%)

2.42%

2.38%

• ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความช�ำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น
ด้วยการจัดหาบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญในระดับบริหารที่
มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการภายใน
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดทั้งปี 2555 บริษัท
ได้ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
กระบวนการภายในหลายประการ โดยเฉพาะการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพิจารณารับประกันภัย และการจัดการ
สินไหมทดแทน อีกทั้งได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่องในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
การบริหารความเสี่ยง
• กลับมามีก�ำไรสุทธิ หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
น�ำ้ ท่วมในปี 2554 บริษทั มีผลการด�ำเนินงานซึง่ สะท้อนการพลิก
ฟืน้ สถานะทีร่ วดเร็ว โดยมีก�ำไรจากการรับประกันภัย 262 ล้านบาท
และมีก�ำไรสุทธิ 297 ล้านบาทในปี 2555
• พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร บริษทั ประสบ
ความส�ำเร็ จ ในการน�ำกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบรวม
กลุ่มของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์มาใช้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้าน
สภาพคล่อง ด้านการด�ำเนินงาน และด้านชื่อเสียงองค์กร

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี
2490 โดยเป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ที่ด�ำเนินธุรกิจรับ
ประกันวินาศภัยด้วยความมั่นคงมากว่า 65 ปี บริษัทด�ำเนินธุรกิจการ
ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกัน
ภัยรถยนต์ ประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ประกันสรรพภัย (Industrial All
Risks) ประกันภัยทางวิศวกรรม (Engineering Insurance) ประกันภัย
สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance) ประกัน ภัยความ
รับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท (Directors and Officers
Insurance) และประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Products Liability Insurance)
เป็นต้น บริษัทมีเครือข่ายในการรับประกันภัยครอบคลุมในทุกพื้นที่
ทัว่ ประเทศ ผ่านสาขาของบริษทั บริษทั นายหน้า ตัวแทน สถาบันการเงิน
และมีสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นช่องทาง
ส�ำคัญช่องทางหนึ่ง

จุดเด่นของปี 2555
• อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
(Capital Adequacy Ratio) ที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 481
• สร้างความแข็งแกร่งการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตาม
นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งแบบรวมกลุม่ ของกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์

ผลการดำ�เนินงานปี 2555
• บริษทั สามารถจ่ายสินไหมน�ำ้ ท่วมจ�ำนวนมากครอบคลุมลูกค้า
ทีท่ �ำประกันทีอ่ ยูอ่ าศัยถึง 17,735 ราย ทัง้ นีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งจาก
วิกฤตการณ์น�้ำท่วมในปี 2554
• สร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนหลังได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์น�้ำท่วม โดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 660
ล้านบาท เป็นจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 1,114 ล้านบาท และมี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
(Capital Adequacy Ratio) ร้อยละ 481 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
เกินกว่าระดับทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้มอี ตั ราส่วนขัน้ ต�ำ่ ร้อยละ 125
• ประสบความส�ำเร็จจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัย และ
รักษาความเป็นหนึง่ ในบริษทั ประกันภัยทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
สูงสุดในการให้บริการส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง
ขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) บริษัทมีเบี้ยประกันภัย
รับตรงเป็นอันดับที่ 11 จากบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 65
บริษัท (ณ ธันวาคม 2555 ตามข้อมูลสถิติของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) โดยมี
เบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2555 จ�ำนวน 4,276 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 26 จาก 3,404 ล้านบาทในปี 2554 โดยมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ประกันภัยลูกค้าบุคคล โดยเฉพาะ
การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำ 1 ใน 5 อันดับ
แรกของบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนธุรกิจปี 2556
• ขยายธุรกิจการรับประกันภัยส�ำหรับลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง
โดยร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ใ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน ภัยที่เหมาะสม
ส�ำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม พร้อมกับเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่
ค้ารายส�ำคัญ เพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจผ่านช่องทางขายที่
มิใช่ธนาคาร
• มุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ด้วยการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามช�ำนาญเฉพาะทาง รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการภายใน
โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการ
สินไหมทดแทน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการบริการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนการป้องกันความ
เสี่ยงไว้ ในหน่วยงานหลัก
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสารสนเทศส�ำหรับการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปิดเสรีของธุรกิจประกัน ภัยใน
อนาคต
• รักษาความแข็งแกร่งของเงินกองทุน เพื่อรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจ และน�ำหลักการจัดสรรเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
มาใช้เป็นแนวทางตรวจสอบผลการด�ำเนินการในแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
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โครงการปรับปรุงธนาคาร
ในปี 2544 ธนาคารได้รเิ ริม่ โครงการปรับปรุงธนาคารซึง่ ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงธนาคารอย่างรอบด้านโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ปรับเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลก�ำไรให้กบั ธนาคาร
ภายใต้ โครงการปรับปรุงธนาคาร ธนาคารได้ประสบความส�ำเร็จในการ
จัดท�ำโครงการทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญทัง้ ในด้านการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจและการด�ำเนินธุรกิจใหม่ การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพสูง และการพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร การ
ทีโ่ ครงการเหล่านีส้ �ำเร็จลุลว่ งอย่างทันการณ์เป็นปัจจัยส�ำคัญยิง่ ของการ
เติบโตและผลก�ำไรของธนาคารในช่วงทีผ่ า่ นมาและทีจ่ ะด�ำเนินต่อไป
โครงการปรับปรุงธนาคารแต่ละโครงการอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร โดยมีส�ำนักงานบริหาร
โครงการปรับปรุงธนาคารเป็นคณะเลขานุการท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุน
และให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินโครงการ ติดตามผลและรายงานความคืบ
หน้าของแต่ละโครงการ และสือ่ ความเกีย่ วกับโครงการปรับปรุงธนาคาร
ให้แก่พนักงานในกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

Rate Derivatives) และตราสารหนี้ (Fixed Income) เพือ่ รองรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และการขยายตัวของธุรกิจตราสาร
อนุพนั ธ์
• ติดตั้งระบบติดตามหนี้ (Debt Collection Management
System) กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศ โดยเริม่ จากลูกค้า
สินเชือ่ เคหะ ซึง่ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบติดตามหนี้
ที่ในอนาคตจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในติดตามหนี้ของธนาคารให้อยู่
ภายใต้ระบบงานเดียวกัน

จุดเด่นของปี 2555

• นับเป็นปีที่ 11 แห่งความส�ำเร็จของโครงการปรับปรุงธนาคาร
• เร่งสร้างความสามารถใหม่ๆ ให้กับธนาคารเพื่อรักษาความได้
เปรียบในการแข่งขันทางธรุกิจ

แผนธุรกิจปี 2556

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลโครงการปรับปรุง
ธนาคารโดยติดตามแนวทางการด�ำเนินงานและประสิทธิภาพของ
โครงการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการเติบโต
ของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ

• ปรับเปลีย่ นระบบ Core ATM เพือ่ รองรับการขยายตัวของการ
ท�ำธุรกรรมในอนาคตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• ติดตัง้ ระบบบริหารหลักทรัพย์จดั การกองทุน (Portfolio Asset
Management System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินใหม่ๆ ในธุรกิจการจัดการกองทุน
• ยกระดับแบบจ�ำลองความเสีย่ ง (Credit Risk Models) เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการประมาณการหนีส้ ญ
ู ให้มคี วามแม่นย�ำมาก
ยิง่ ขึน้
• ติดตัง้ ระบบการประเมินความเสีย่ งลูกค้าบุคคลใหม่ (Customer
Centric Risk Scoring Model) เพือ่ รองรับการพิจารณาสินเชือ่
ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการให้ความส�ำคัญกับลูกค้าของกลุม่ ลูกค้า
บุคคล
• ติดตัง้ ระบบอนุมตั สิ นิ เชือ่ ส่วนบุคคล (Retail Loan Origination
System) ซึ่งจะรองรับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อทั้งหมดของกลุ่ม
ลูกค้าบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าของธนาคาร
• ติดตัง้ ระบบ Loyalty Management System ส�ำหรับให้บริการ
ลูกค้าบัตรเครดิต เพือ่ ปรับปรุงการให้บริการบัตรเครติดในส่วน
ของการแลกคะแนนสะสมให้ลกู ค้ามีความสะดวกยิง่ ขึน้
• มีการน�ำ LEAN Methodology มาใช้ ในการปรับปรุงกลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบให้ดยี งิ่ ขึน้
• ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการปฏิบัติการของกลุ่มลูกค้า
บุคคลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• ด�ำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การปรับปรุงระบบ Core Banking System เพือ่ รองรับ
การเติบโตของธนาคารในอนาคต และยกระดับความสามารถ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ การน�ำระบบการรวมศูนย์การจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงมาใช้เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงจาก
การด�ำเนินงาน และกระบวนการตรวจสอบและก�ำกับ การปรับ
เปลีย่ นระบบ Core Insurance System เพือ่ รองรับธุรกิจใหม่
ของธุรกิจประกันชีวติ การใช้ระบบช�ำระเงิน (Payment System)
และระบบการค้าระหว่างประเทศ (Trade System) ใหม่ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ลกู ค้าขนาดใหญ่ และการใช้ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของธุรกิจหลักทรัพย์

ผลการดำ�เนินงานปี 2555

• ปรับปรุงการด�ำเนินงานของกลุม่ ลูกค้าบุคคลให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมุง่ เน้น
การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ของลูกค้าในแต่ละกลุม่ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
• การย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังศูนย์ข้อมูล (Data
Center) แห่งใหม่ ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลของธนาคารเป็นศูนย์ข้อมูล
แห่งแรกในประเทศไทยทีส่ ร้างตามมาตรฐาน Tier 4 ซึง่ ถือเป็น
มาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ และยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่ทัน
สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชีย
• ใช้ประโยชน์จาก Enterprise Data Warehouse ของธนาคาร
ให้สามารถเก็บข้อมูลรายรับและรายจ่ายได้อย่างละเอียด ท�ำให้
ระบบสามารถสนับสนุนการจัดท�ำรายงานเพือ่ การบริหารและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตั้งระบบงาน SmartSales ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
รวมถึง Call Center ท�ำให้ทั้งสองช่องทางสามารถให้บริการ
ลูกค้าภายใต้ระบบงานและข้อมูลเดียวกัน ระบบ SmartSales
เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยี
Cloud Computing ทีช่ ว่ ยปรับแนวทางการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ ของกลุม่ ลูกค้าบุคคลเป็นการให้ค�ำปรึกษาแก่
ลูกค้า ซึง่ จะท�ำให้ยอดขายเพิม่ สูงขึน้ เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
• ติดตั้งระบบเรียกเก็บเช็คด้วยภาพ (Image-Based Cheque
System) ที่สาขาทั้งหมดที่อยู่ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสาขาน�ำร่องระดับภูมิภาคตาม
แผนงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวจะ
ช่วยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บเช็ค ลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเช็ค และ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเช็ค
• ติดตัง้ ระบบงานใหม่ส�ำหรับการบริหารเงินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำธุรกรรมด้านตราสารอนุพนั ธ์ทางด้านดอกเบีย้ (Interest
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65 รางวัลแห่งความภูมิใจ

FinanceAsia, การเงินธนาคาร, The Banker, Global Finance, Euromoney, The Asset

ธนาคารไทยแห่งแรก กับ 6 รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ปี 2555

รางวัลด้านธนาคารยอดเยี่ยม จาก 6 สถาบัน
• Euromoney (UK) ปีที่ 2 ติดต่อกัน
• Global Finance (US) ปีที่ 7 ติดต่อกัน
• The Banker (UK)
• The Asset (HK) ปีที่ 5 ติดต่อกัน
• FinanceAsia (HK) ปีที่ 2
• วารสารการเงินธนาคาร
รวมทั้ ง ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ไทย
ในผลการจัดอันดับ “Forbes Global 2000” โดยนิตยสาร Forbes
(US) และ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “ธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุด
แห่งประเทศไทย” จาก The Asian Banker (SG)
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน
• Asia’s Best CEO และ Asia’s Best CFO จาก Corporate
Governance Asia (HK)
• Best CEO และ Best CFO กลุ่มธุรกิจการเงิน
จาก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• Corporate Governance Asia Recognition Award
(ปีที่ 6 ติดต่อกัน) จาก Corporate Governance Asia (HK)

จาก Asiamoney (HK)
• Best Local Cash Management Bank (ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
จาก Global Finance (US)
• Best Foreign Exchange Provider (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
จาก IFR Asia (HK)
• Thailand Bond House of the Year และ Thailand Capital
Market Deals
จาก Thomson Reuters (HK)
• Best Exchange Rate Contributor (ปีที่ 2)
จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• Top Underwriter (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
• Deal of the Year (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
• Dealer of the Year
• Most Creative Issue
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
• Best SME Bank จาก Asian Banking & Finance
และ Alpha SEA
กลุ่มลูกค้าบุคคล
• Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
จาก Alpha SEA
• Best Private Bank จาก The Asset
รางวัลด้านอื่นๆ
• รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จาก SET
• Thailand’s Top Corporate Brand Values
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Corporate Improvement Excellence
จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• Most Admired Brand หมวดธนาคาร และบัตรเครดิต
จากนิตยสาร BrandAge
• Trusted Brand หมวดธนาคาร (ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
จาก Reader’s Digest
และอีก 27 รางวัลยอดเยี่ยมจากสถาบันชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ

รางวัลด้านธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
จาก The Asset (HK)
• Best Domestic Investment Bank
• Best Domestic Bond House
• Top Bank in the Secondary Market
for Government Bonds
• Top Bank Arranger – Quality & Number
of Primary Corporate Bond Deals
• Best Transaction Bank (ปีที่ 6 ติดต่อกัน)
• Best Domestic Custodian (ปีที่ 6 ติดต่อกัน)
จาก FinanceAsia (HK)
• Best Local Currency Bond
• Best Thailand Deal
• Best Foreign Exchange Bank
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การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
การทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์มีผลการด�ำเนินงานขยายตัวต่อเนื่องในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา โดยมีขนาดสินทรัพย์ การด�ำเนินธุรกิจและจ�ำนวน
พนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งมีความซับซ้อนมากขึ้นท�ำให้ธนาคาร
ต้องให้ความส�ำคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน ความส�ำเร็จของธนาคารใน
ช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความคาดหวังที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง แต่ขณะเดียวกันอาจท�ำให้เกิดความนิง่ นอนใจขึน้ ในองค์กร
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารเชือ่ ว่าความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน และความสามารถในการท�ำก�ำไรของธนาคารทัง้ ในภาวะที่
เศรษฐกิจรุ่งเรืองและตกต�่ำ

•

•

ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กร ด้วยการ
ก�ำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Framework) รวมถึงกลไกก�ำกับดูแลการบริหารความ
เสี่ยง (Governance Structure) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ธนาคาร
สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การ
บริหารงานที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี

•

ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้าน
ได้แก่

•

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธุรกิจของธนาคาร
โดยรวม ประกอบด้วยการท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
กับลูกค้าและคูค่ า้ ความเสีย่ งทีส่ �ำคัญของธนาคารจ�ำแนกออกได้ 7
ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book)
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ซึ่งอธิบายภาย
ใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดความเสี่ยงในอนาคต
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
เพือ่ ใช้ ในการวัดความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านเครดิต และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม
3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Control) ธนาคารควบคุมความเสี่ยง โดยการก�ำหนดระดับ Key
Risk Indicator และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ทั้งในระดับ
ธนาคารโดยรวม ระดับลูกค้า ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับธุรกรรม และ
ระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายใน
เพือ่ ให้การจัดการความเสีย่ งเป็นไปตามนโยบาย และกระบวนการ
ที่ธนาคารก�ำหนด

2. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) ธนาคารใช้วิธีการ
แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการ
วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวัดความเสี่ยงจะใช้
Internal rating based approach หรือ Internal Model อื่นที่มี
ความเหมาะสมมาใช้เพื่อให้สามารถวัดระดับความเสี่ยงที่แท้จริง
ตัวอย่างเครื่องมือที่ธนาคารใช้วัดความเสี่ยงต่างๆ เช่น
• การวั ด ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ใช้ ก ารจั ด ล�ำดั บ ความเสี่ ย ง
(Borrower Risk Rating) เพื่อวัดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัด
ช�ำระหนี้ ใช้ Credit Scoring เช่น Application Score และ
Behavioral Score เพื่อวัดความเสี่ยงลูกหนี้รายย่อย
• ส�ำหรับการวัดความเสีย่ งด้านตลาดมีทงั้ ใช้เครือ่ งมือทางสถิติ
คือ Value at Risk (VAR) และเครื่องมือที่ไม่ใช่ทางสถิติ

4. การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) ความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ จะถูกรายงานไปยังผู้เกีย่ วข้อง และผูบ้ ริหารอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ ทั้งนี้
รายงานเกีย่ วกับความเสีย่ ง มีทงั้ ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน
ตลอดจนความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม
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อาทิเช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด
(Sensitivity Analysis) การวัดฐานะการถือครองของ Trading
Book
การวัดความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ธนาคารวัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยโดย
วัดผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income)
และผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of
Equity) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยภาย
ใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึงการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำหรั บ การวัด ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งธนาคารจั ด ท�ำ
รายงานประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สิน
และ Gap Analysis รวมถึงมีการปรับพฤติกรรมของกระแส
เงินสดและการวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ
ส�ำหรับการวัดความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ธนาคารมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Incident and loss
data) และการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง
(Risk and Control Self Assessment) เพื่อประเมินความ
เสี่ยงจากการด�ำเนินงานในแต่ละหน่วยงานธุรกิจ นอกจากนี้
ในส่วนของแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารยัง
ได้จัดท�ำการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis; BIA) ทุกปี เพือ่ ให้กระบวนการด�ำเนินงานด้านธุรกิจ
(Business process) และการกอบกู้ธุรกิจจากผลกระทบจาก
การหยุดชะงักของระบบ (IT disaster recovery) มีความ
สอดคล้องกัน
ในส่วนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ธนาคารประเมินความเสี่ยงการก�ำหนดปัจจัยความเสี่ยงและ
ตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลความเสี่ยง
(Governance Structure)

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความ
เสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ค ณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด ตลอดจนก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของทั้งธนาคาร

โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง จ�ำแนกออกได้ดังนี้
1. นโยบาย คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัตินโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร อาทิเช่น นโยบายสิน
เชื่อ (Credit Policy Guide) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด (Market Risk Policy) นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่
การค้า (Trading Book Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk
in Banking Book Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงาน (Operational Risk Policy) นโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
Policy) นโยบายความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Policy)
และนโยบายความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Policy)
รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(Risk Management Policy of SCB Financial Group) และ
นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (Intra
Transaction Policy of SCB Financial Group)

3.2 ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท ธนาคารยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน
ได้แก่
3.2.1 คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
(Assets & Liabilities Management Committee:
ALCO) เพือ่ บริหารความเสีย่ งด้านราคาตลาด ความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง
3.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น
(Equity Investment Management Committee)
เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากการลงทุนตราสารทุนของ
ธนาคาร

2. อ�ำนาจกระท�ำการ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
อ�ำนาจกระท�ำการของผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ อ�ำนาจ
กระท�ำการครอบคลุมทั้งอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนอ�ำนาจการ
รับความเสีย่ งประเภทต่างๆ โดยยึดหลักการในการกระจายอ�ำนาจ
ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
Authority) และภายใต้กรอบอ�ำนาจอนุมัติข้างต้น ธนาคารยังมี
การพิจารณาอ�ำนาจอนุมัติเป็นรายบุคคลลดหลั่นไปตามความรู้
ประสบการณ์ โดยก�ำหนดให้อยู่ในดุลยพินจิ ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อีกด้วย

3.2.3 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee: CC)
คณะกรรมการสินเชื่อรายย่อย (Retail Credit
Committee: RC) และคณะกรรมการแก้ ไ ข
สินทรัพย์ทมี่ ปี ญ
ั หา (Special Assets Committee:
SC) เพื่อท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภทตาม
อ�ำนาจกระท�ำการที่ก�ำหนด สินเชื่อที่เกินกว่าอ�ำนาจ
ที่ก�ำหนดจะเป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร ยกเว้นกรณีสินเชื่อที่ให้แก่กิจการที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะ
กรรมการธนาคาร

3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
3.1 ในระดับคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director) คณะ
กรรมการชุดย่อย 3 คณะที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง ได้แก่

3.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
(Underwriting Risk Committee) เพื่อพิจารณา
ทบทวน และอนุมตั ิ วงเงินการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ในส่วนความเสีย่ งด้านตลาด รวมถึงเสนอความเห็น
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการธนาคาร ในกรณีที่เกินอ�ำนาจที่
ก�ำหนดหรือเมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสีย่ งสูง

3.1.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
มีหน้าทีเ่ สนอแนะและให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบาย
การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารยังมี
อ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ อ�ำนาจอนุมัติการลงทุน และ
การบริหารด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด

4. การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับ
การจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล (Check and
Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ
ออกจากกันอย่างชัดเจน การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละ
ระดับ จะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามระดับความเสีย่ ง หรือระดับความ
สูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงิน การจัดล�ำดับความ
เสี่ยง (Borrower Risk Rating) และการจัดล�ำดับความเสียหาย
(Severity Class) ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Wholesale Credit)
ธนาคารก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อทั้งในรูปคณะกรรมการ และ
อ�ำนาจอนุมัติรายบุคคล ส่วนสินเชื่อรายย่อย (Retail Credit)
ธนาคารควบคุมดูแลการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ผ่านแนว
นโยบายสิ น เชื่ อ อ�ำนาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ โดยมี แ นวทางในการ
คัดเลือกคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ ในการพิจารณา
ความเสี่ยงสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ภายใต้กรอบของ

3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีหน้าที่สอบ
ทานความเพียงพอของการก�ำกับดูแลนโยบายและ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พร้อม
ทัง้ สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ
เสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์
3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee) มี ห น้ า ที่ เ สนอแนะ และให้ ค วาม
เห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
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ควบคุม และรายงานความเสี่ยงด้านด�ำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วย
งาน

Product Program/Risk Program ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนยัง
มีการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อรายย่อยโดยรวม (Retail Portfolio
Management) รวมถึงวัดผลและประเมินผลความเสี่ยงด้านสิน
เชื่อทั้งตามผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ด้วย

แนวป้องกันชั้นที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านบริหารความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน หน่วยงานด้านการก�ำกับและควบคุม
และกลุ่มผู้ช�ำนาญเฉพาะทาง (เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานบริหารป้องกันการทุจริต
เป็นต้น) มีหน้าที่สนับสนุนแนวป้องกันชั้นที่ 1 ในการบริหารความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ด้วยการพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน รวมทั้งทบทวน
รายงานให้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน

5. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารก�ำหนดเพดานการ
รับความเสีย่ งประเภทต่างๆ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งส�ำหรับธุรกรรม
ในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking
Book) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร ส�ำหรับความเสีย่ งด้านตลาดของ
ธนาคารทีส่ �ำคัญ คือ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงพิจารณา
จากข้อมูลจากการติดตาม และประเมินความเสี่ยงโดยวิธีการทาง
สถิติ Value at Risk (VaR) ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้าน
ตลาด (Sensitivity Analysis) และขนาดของฐานะการถือครอง
สูงสุด (Position Size) นอกจากนี้ธนาคารยังควบคุมความเสี่ยง
โดยการก�ำหนดระดับผลการขาดทุน (Loss Triggers) และผลการ
ขาดทุนภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Loss Trigger)

แนวป้องกันชัน้ ที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานด้านบริหารงานตรวจสอบ ซึง่
ท�ำหน้าทีท่ ดสอบกระบวนการและขัน้ ตอนทางธุรกิจอย่างอิสระ เพือ่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร มีความเชือ่
มั่นในประสิทธิภาพของระบบการควบคุมของธนาคาร
9. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารก�ำหนดให้กิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ได้มาตรฐานของธนาคารและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated
Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)” ซึ่งก�ำหนด
ให้กิจการในกลุ่มต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง
องค์กร เพดานการรับความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอด
จนการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตามกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งทีธ่ นาคารก�ำหนด ขึน้ อยูก่ บั ความเสีย่ งเฉพาะของกิจการ
แต่ละประเภท นอกจากนัน้ ธนาคารยังได้ก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรม
กับผู้ทเี่ กีย่ วข้อง (Related Parties) กับกลุม่ Solo Consolidation
อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตลอด
จนให้สินเชื่อ เงินลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือการท�ำธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มฯ จะต้อง
ขอความยินยอม และรายงานให้ธนาคารทราบ ส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี โดยการท�ำธุรกรรมระหว่างกันต้องไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อก�ำหนดพิเศษใดๆ ต่างจากปกติของการค้าทั่วไป ส�ำหรับ
บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเพียงผู้เดียว ซึ่งพิจารณาเสมือนเป็นหน่วย
งานหนึง่ ของธนาคารสามารถใช้ระบบงานหรือการบริการต่างๆ ร่วม
กับธนาคาร (Share Services/Resources) โดยการก�ำหนดราคา
หรืออัตราค่าบริการ หรือเงื่อนไขใดๆ ต้องเป็นราคาหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล

6. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร (Banking Book) ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานความ
เสีย่ งส�ำหรับความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
โดยวัดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net
Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้ (Economic Value of Equity) ซึง่ แบ่งการวัดความ
เสีย่ งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต นอกจากนีธ้ นาคารติดตาม
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารโดยจัดท�ำ
รายงาน Repricing Gap Report ในการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง และรายงานกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
7. การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการควบคุม
และบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีกระแสเงินสด
เพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
โดยใช้การจัดท�ำรายงานการประมาณการกระแสเงินสดเข้าและ
ออก (Cash flow report or Liquidity gap report) ซึ่งรายงาน
เหล่านีจ้ ะใช้ ในการติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
โดยธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงิน
ฝากและตั๋วแลกเงิน) พร้อมทั้งได้มีการดูแลและควบคุมปริมาณ
กระแสเงินสดออกสุทธิระยะเวลาต่อ 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้ทันเวลา

10. หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ธนาคารจัดตัง้ กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Group) ซึง่ รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะ
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงาน
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ กลุม่ บริหารความเสีย่ งมีความรับผิดชอบ
โดยตรง ในการผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกัน
ทั่วทั้งองค์กร

8. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ธนาคารมีการ
ก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแล (Governance Framework) การ
บริหารความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน ซึง่ น�ำหลัก “แนวการป้องกัน
3 ชั้น” มาใช้ก�ำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารมีการ
บริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
แนวป้องกันชัน้ ที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและความเสี่ยงของ
ตนเองดีที่สุด โดยหน่วยงานต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง โดยมีหน้าที่ในการระบุ ประเมิน
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ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่ลูกหนี้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไม่เกินร้อยละ
25 ของเงินกองทุนกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)

1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 เติบโตได้ดีจากการซ่อมสร้างระบบการ
ผลิตทีช่ �ำรุดเสียหายจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ปลายปี 2554 และ
การบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากนโยบาย
คืนภาษีสรรพสามิตแก่ผซู้ อื้ รถยนต์คนั แรก ซึง่ นโยบายเดียวกันนีไ้ ด้
ส่งผลให้อตุ สาหกรรมยานยนต์มยี อดการผลิตสูงเป็นประวัตกิ ารณ์
อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยได้รบั ผลกระทบตลอดปี 2555 จาก
วิกฤติหนี้สาธารณะและภาวะสินเชื่อหดตัวในยูโรโซน โดยการส่ง
ออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า และยางพารา หดตัว
จากความต้องการในตลาดโลกที่ลดลง

• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันของกลุ่มลูก
หนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนธนาคาร
รวมกันต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุนธนาคาร
ส�ำหรับการให้สินเชื่อตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องไม่มี
การกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งมากจน
เกินไป โดยจะพิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรม อัตราส่วน
ทางการตลาดเทียบกับระบบธนาคาร โอกาสของการสูญเสีย และ
โอกาสของการผิดนัดช�ำระหนี้เพื่อพิจารณามูลค่าเงินกองทุนที่ใช้
ภายใต้แต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำค่าดัชนี HerfindahlHirschman Index (HHI) เพือ่ ใช้วดั การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม

ธนาคารคาดว่าในปี 2556 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ร้อยละ 4.9
โดยปั จ จั ย หลักคือการบริโภคที่ขยายตัวจากก�ำลังซื้อที่เพิ่ม ขึ้น
ของครัวเรือน และการลงทุนจากภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นมากจากการ
ลงทุนในด้านบริหารจัดการน�้ำและแผนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งนี้ ผลบวกจากปัจจัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การเบิกจ่ายของภาครัฐ การส่งออกของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากการไหลเข้า
ของเงินทุนจากต่างประเทศ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้แก่
การแก้ปัญหาเพดานหนี้และการเจรจาตัดลดงบประมาณของ
สหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งอาจท�ำให้สหรัฐฯ ถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจท�ำให้รัฐบาล
สหรัฐฯต้องผิดนัดช�ำระหนี้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจยุโรปที่คาดว่าจะ
ยังคงหดตัวในปี 2556 จะยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก

3. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ของคู่
สัญญา
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญา
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญาโดยเฉพาะธุรกรรม
อนุพันธ์ทางการเงิน โดยทั่วไปธนาคารท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการ
เงินกับลูกค้าเพือ่ จุดประสงค์ ในการป้องกันและลดความเสีย่ งของ
ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญา
อัตราแลกเปลี่ยน สัญญาตราสารทุน และสัญญาอัตราดอกเบี้ย
ล่วงหน้า เป็นต้น และเพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
ให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด ธนาคารจะด�ำเนินการ
ลดความเสี่ยงบางส่วนหรือทั้งหมด (back-to-back) โดยการ
ท�ำสัญญาในฐานะที่ตรงกันข้ามกับสถาบันการเงินอื่น โดยเฉพาะ
ธนาคารต่างชาติในตลาดอนุพนั ธ์ทางการเงินระหว่างสถาบัน (OTC
Derivatives)

ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารมีการด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อราย
ลูกหนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพียงพอ และมีกระบวนการควบคุมติดตามพอร์ตในเชิงของ
การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถด�ำเนิน
กิจการได้หากมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ธนาคารได้สร้าง
กระบวนทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของ ICAAP ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์จะต้องมีกระบวนการดังกล่าว

ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสี่ ย งส�ำหรั บ คู ่ สั ญ ญาแต่ ล ะราย
(Policy Limit) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเหมือนกับการพิจารณา
เครดิตของลูกค้า ในการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งส�ำหรับคูส่ ญ
ั ญา
แต่ละรายนั้น ธนาคารพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของคู่สัญญา นอกจากนี้
ได้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign Limit)
ส�ำหรับแต่ละประเทศด้วย ในการติดตามความเสี่ยง ธนาคาร
ติดตามสถานการณ์ด้านเครดิตของคู่สัญญา จากมูลค่าของฐานะ
ความเสี่ยงทั้งหมด (Aggregate Exposure) การเปลี่ยนแปลง
ของ Credit Default Swap (CDS) spread การเปลี่ยนแปลง
ของอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Rating) และการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนในตลาดของคู่สัญญา (Equity
Price) เป็นต้น โดยรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นรายวัน
เพื่อใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจหรือการปรับลดระดับความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
การกระจุกตัว (Concentration) ของสินเชื่อ ท�ำให้เกิดความเสี่ยง
ในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจ
หนึ่ง หรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง หากธนาคารมีสินเชื่อในภาคธุรกิจ
นั้นๆ หรือลูกหนี้รายนั้นในปริมาณสูง ก็จะท�ำให้เกิดหนี้มีปัญหาสูง
กว่าปกติ เนื่องจากมีสินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้ราย
ใดรายหนึ่งมากเกินไป

ในการลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ธนาคารได้ตกลง
ท�ำสัญญา Credit Support Annex (CSA) ส�ำหรับคู่สัญญาหลัก
ของธนาคาร โดยการวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องสูง เมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญามีการเปลีย่ นแปลง
ไปเกินกว่ามูลค่าที่ก�ำหนดไว้ (Threshold)

ธนาคารได้มีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัวของ
เงินให้สินเชื่อโดยก�ำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละ
กลุ่มโดยพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสัดส่วน
ที่ใช้ ในการติดตามและควบคุม ได้แก่
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4. ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา (Country Risk)

ั ญาแต่ละราย และ
เพดานการรับความเสีย่ งส�ำหรับลูกค้าและคูส่ ญ
ก�ำหนดเพดานการรับความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา (Country
Risk) รวมทัง้ มีการติดตามความเสีย่ ง โดยการติดตามสถานการณ์
และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ การ
ค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ ในงบดุลส�ำหรับสัญญาอนุพันธ์
ทางการเงินนอกตลาด มีการประเมินมูลค่าตามวิธี Current
Exposure ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบัน (Mark to Market) และมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นในอนาคต (Add-ons)

ธนาคารติดตามความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อประเมินโอกาสความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามช่วง
เวลาที่เหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อประเทศหรือ
ธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งของประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา (Country Risk) โดยการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งสูงสุด
(Policy Limit) และก�ำหนดวงเงินการให้สนิ เชือ่ การลงทุน ก่อภาระ
ผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) โดย
พิจารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign
Scorecard) ควบคู่กับการใช้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อภายนอก

นอกจากนั้น ธนาคารยังป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์
(Derivatives) จากความผันผวนของราคาตลาด โดยการก�ำหนด
เพดานการรับความเสีย่ งประเภทต่างๆ เช่น Value at Risk (VAR),
ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยง (Sensitivities limits) ซึ่งรวมถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของ Option ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers)
และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)

5. ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
หนีด้ อ้ ยคุณภาพเป็นความเสีย่ งส�ำคัญของธนาคาร เนื่องจากหาก
ลูกหนีไ้ ม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ตามก�ำหนดย่อมท�ำให้ธนาคารขาดราย
ได้จากดอกเบีย้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทัง้ หมด จึง
กระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร ตลอดจนความพอเพียงของ
เงินกองทุนของธนาคาร

7. ความเสี่ยงจากการเสื่อมค่ าของมูลค่ าหลักประกันประเภท
อสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์
หากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา และราคาอสังหาริมทรัพย์ลด
ต�่ำลง ก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของธนาคาร ซึ่ง
อาจท�ำให้ธนาคารมีส่วนสูญเสียเมื่อเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ
สูงขึ้น ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกัน
และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ หรือซื้อ
จากการขายทอดตลาดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการ
บริหารความเสีย่ งด้านเครดิต โดยมุง่ หวังให้มลู ค่าหลักประกันและ
NPA สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงตามสภาวะทีเ่ ป็นปัจจุบนั ส�ำหรับการน�ำ
มูลค่ามาใช้ ในการค�ำนวณปริมาณเงินส�ำรอง ให้เพียงพอรองรับ
ความเสียหาย การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการด�ำรง
เงินกองทุนของธนาคาร

ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non Performing
Loans) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งสิ้น 33,590 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 31,544 ล้านบาทในปี 2554 แต่เมื่อเทียบเป็นร้อยละ
เท่ากับร้อยละ 2.0 ของสินเชื่อรวมในปี 2555 ซึ่งลดลงจากร้อยละ
2.3 ของสินเชื่อรวมในปี 2554 หนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้จ�ำแนก
ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จและอยู่
ระหว่างผ่อนช�ำระตามเงื่อนไขร้อยละ 41.8 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการ
เจรจาร้อยละ 20.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีร้อยละ 20.2
และกลุ่มที่อยู่ระหว่างบังคับคดีร้อยละ 17.9
ธนาคารบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้ด้อยคุณภาพ โดยการตั้ง
ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญให้พอเพียงกับความเสียหายทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารมีเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญทัง้ สิน้ 50,186 ล้านบาทหรือร้อยละ 149.4 ของหนีด้ อ้ ยคุณภาพ

ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน
ข้างต้น โดยก�ำหนดให้สินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องทบทวนราคาประเมินหลักประกันใหม่ทุก 5 ปี และส�ำหรับ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการตีโอน
ช�ำระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด (NPA) ธนาคารก�ำหนด
นโยบายให้มกี ารประเมินราคาหลักประกันของลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
(NPL) ทุก 3 ปี แต่หากต้องมีการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับมูลค่าหลัก
ประกัน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการประเมินเพื่อสะท้อน
มูลค่าที่แท้จริง ตามสภาวะที่เป็นปัจจุบันมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วน
NPA ก�ำหนดให้มีการประเมินมูลค่าทุกปี ในด้านผู้ประเมินมูลค่า
หลักประกัน ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ ใช้ผู้ประเมินราคาภายในส�ำหรับทุกระดับวงเงิน

6. ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันทีธ่ นาคารมีกบั ลูกค้าและคูค่ า้ จัดเป็นรายการนอกงบดุล
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit Risk) ที่อาจเกิด
ขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญา ความเสีย
หายจากความเสี่ยงประเภทนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่าย ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป ที่ความเสีย
หายจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายเดียว
ณ สิน้ ปี 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและการค�ำ้ ประกัน
การกู้ยืมเงิน ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
และภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมทั้งสิ้น 28,980
ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 15.3 จากสิ้นปีก่อน)

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ธุรกรรมของธนาคารที่อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ค่าของเงินตราต่างประเทศ มีทั้งธุรกรรมการค้าเงินตราต่าง
ประเทศ (Proprietary Trading) และธุรกรรมซึ่งธนาคารท�ำกับ
ลูกค้าเกี่ยวกับการโอนเงิน การช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าและ

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล โดยการ
ก�ำหนดให้ลูกค้าหรือคู่สัญญาตามภาระผูกพันนอกงบดุลที่กล่าว
ข้างต้น เป็นการให้สนิ เชือ่ ประเภทหนึง่ ซึง่ จะต้องผ่านกระบวนการ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ ตามปกติ ธนาคารมีการควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนด
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ดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว ผู้
ฝากก็อาจจะถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาครบก�ำหนด ซึ่งท�ำให้
ธนาคารมีต้นทุนสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด เป็นต้น

การลงทุนต่างประเทศ ท�ำให้ธนาคารอาจจะมีฐานะเงินตราต่าง
ประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศที่
ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ ก็จะท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในทางตรงกันข้าม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็
จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคาร
มีฐานะเป็นลูกหนีส้ ทุ ธิ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ ก็จะท�ำให้เกิดผล
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และจะเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ด้วยการก�ำหนด
เพดานการรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยกิจกรรมในบัญชีเพื่อ
การค้า (Trading Book) มีเพดานการรับความเสีย่ งประเภท Value
at Risk (VAR), Basis Point Value และความอ่อนไหวต่อ Yield
Curve ส่วนบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) มีการก�ำหนด
เพดานความเสี่ยงของผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย โดยวัดเป็น
ร้อยละของรายได้และเงินกองทุน

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการก�ำหนด
เพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดาน
ความเสีย่ งมีทงั้ ประเภททีเ่ ป็นค่าการค�ำนวณทางสถิติ ได้แก่ Value
at Risk และประเภทที่เป็นจ�ำนวนเงิน เช่น Intra-day Position,
Overnight Position และระดับผลขาดทุน (Loss Triggers)
เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพือ่ การค้า (Trading Book) มีคา่ VaR เป็นจ�ำนวนเงิน 175 ล้านบาท
ส�ำหรับ Banking Book ความเสีย่ งเมือ่ อัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1 ต่อปีเท่ากันทุกระยะเวลาครบก�ำหนด มีผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 1,101 ล้านบาทภายในระยะ
เวลา 1 ปี และมีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงเป็นจ�ำนวน
เงิน 1,464 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีฐานะเงินตราต่างประเทศ
เป็นเจ้าหนีส้ ทุ ธิเป็นจ�ำนวนเงินเทียบเท่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ สิน้
286 ล้านดอลลาร์ และมีค่า VaR เป็นจ�ำนวนเงิน 35 ล้านบาท

10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดประเภท
หนึ่งของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทย เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
อาศัยเงินทุนระยะสั้นจากการระดมเงินฝาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เงินฝากระยะสั้น เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น และเงินฝาก
ที่สามารถถอนได้ โดยไม่มีก�ำหนดเวลา เช่น เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากเดินสะพัด โดยธนาคารใช้เงินทุนที่กล่าวมานี้ในการ
ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีระยะเวลาครบก�ำหนดยาวกว่าเงินฝาก
และหรือไม่สามารถเรียกคืนได้กอ่ นระยะเวลาครบก�ำหนด จึงท�ำให้
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ให้เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลา
ครบก�ำหนดของหนี้สิน

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้
จ่ายทีเ่ ป็นดอกเบีย้ ของธนาคาร โดยธนาคารมีความเสีย่ งจากอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร จ�ำแนกเป็น 4 ประเภท คือ
• Repricing Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลาครบ
ก�ำหนดในการปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์และหนี้
สินไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ประเภทที่ส�ำคัญและมีผลกระทบมากที่สุด อาทิ หากธนาคาร
มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ามารถปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ได้ เ ร็ ว กว่ า หนี้ สิ น
(Positive Gap) หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะท�ำให้ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม หาก
ธนาคารมีสินทรัพย์ที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ช้ากว่า
หนี้สิน (Negative Gap) หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะท�ำให้
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น
• Yield Curve Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตรา
ดอกเบีย้ ตามระยะเวลาครบก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกัน เปลีย่ นแปลง
แตกต่างกัน

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการศึกษา
กระแสเงิ น สดที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของรายงานงบดุ ล
ธนาคาร เช่น การฝากเงิน การถอนเงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การ
ช�ำระคืนหนี้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณเงินที่จ�ำเป็นต้องใช้ ในแต่ละ
วัน และด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องรายวัน รวมถึงจัดเตรียมแหล่ง
สภาพคล่องให้พอเพียงกับความต้องการใช้เงินส�ำหรับการปล่อย
สินเชื่อ รวมถึงมีต้นทุนที่ยอมรับได้

• Basis Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สิน อยู่บนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่แตก
ต่างกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ อัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ย THBFIX เป็นต้น เมื่อ
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงเปลีย่ นแปลงแตกต่างกัน ก็จะท�ำให้อตั รา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่อิงอยู่บนอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพ
คล่องรายวันให้อยู่ในระดับไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 (ค�ำนวณจาก
สินทรัพย์สภาพคล่องรวมต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินรวม) โดย
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
ร้อยละ 26.48 ของเงินฝากรวมและตั๋วแลกเงิน ท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีสภาพคล่องอยู่ในระดับเพียงพอต่อสถานการณ์ปกติและ
สถานะการณ์ฉุกเฉิน

• Options Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีม่ ี Option แฝง
อยู่ในรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุล การ
ใช้สิทธิตาม Option อาจจะกระทบต่อการบริหารรายได้และ
ต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร เช่น เงินฝากมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตามระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หากอัตรา
รายงานประจำ�ปี 2555
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11. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

แล้ว พร้อมทัง้ มีการสรุปความเสีย่ งระดับธนาคารต่อผูบ้ ริหารระดับ
สูงเพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ส�ำหรับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ หน่วยงานจะระบุ
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามให้แน่ใจ
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ความเสียหายขึน้ นอกจากจะมี
กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้ว ธนาคารยังท�ำการเก็บข้อมูล
ไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการ และเสถียรภาพของธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต อาทิเช่น รายได้ ก�ำไร และเงินทุน อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ การตัดสินใจ
ด้านกลยุทธ์ที่ผิดพลาด การน�ำไปปฎิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือ
การที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ได้อย่างทันท่วงที

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Management :
BCM) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ
เช่น ธนาคารได้พัฒนาแผนบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis
Management Plan : CMP) แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) และการประเมินผล
กระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ธนาคารสามารถให้บริการธุรกิจส�ำคัญภายใต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร  ซึ่ง
เหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ถือเป็นบทพิสูจน์
ความส�ำเร็จในการให้บริการธุรกิจส�ำคัญแก่ลกู ค้าธนาคารอย่างต่อ
เนื่อง อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่หยุดนิ่งที่จะน�ำประสบการณ์ และบท
เรียนจากเหตุการณ์วกิ ฤตทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศมาพัฒนา
แผนที่มีอยู่ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่คาดคิด
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางแก่ธนาคารในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
คณะกรรมการธนาคารได้น�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์มาใช้ ในการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารได้ด�ำเนินการ
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ผ่านทางกระบวนการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไข 3) การด�ำเนินการและติดตามผล 4) การ
ประเมินผลและข้อเสนอแนะ และกระบวนการประเมินและติดตาม
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถน�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ ใน
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่กระบวนการ
ประเมินและติดตามความเสีย่ งทางด้านกลยุทธ์ เป็นไปเพือ่ ติดตาม
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายนอก และภายในทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินการของธนาคาร
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ รวมถึงการสนับสนุน
และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับ
สูง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product Process หรือ NPP) การจัดการด้านประกันภัย
(Insurance Management) การดูแลติดตามความเสี่ยงจากผู้ ให้
บริการภายนอก (Outsourcing) การรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการ
เงินหรือทางการ (Insourcing) เพือ่ ให้แต่ละหน่วยงานมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

12. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ธนาคารได้ ให้ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
หรือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยอ้างอิงจากค�ำจ�ำกัดความของ
Basel Committee of the Bank of International Settlements
(Basel II) ว่าหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่อง
มาจากความไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการ
ภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวม
ถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจาก
ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน แต่ไม่รวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ซึ่งปัจจัยในการเกิดความเสี่ยงอาจจะมาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร
กระบวนการ ระบบงาน ผลิตภัณฑ์ ภัยธรรมชาติ จลาจล เป็นต้น

13. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
ทางการ

ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยเสี่ยง
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ และให้ความส�ำคัญอย่างมาก
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและมีการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับของทางการหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงานของตน โดยใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และก�ำหนดแผนในการลด
หรือป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self Assessment) โดย
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่ท�ำมาในรอบที่

ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับ (Compliance) ภายใต้กลุ่มงานก�ำกับ
และตรวจสอบ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของธนาคารไม่เป็นการฝ่าฝืนและ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการ

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานถูกวิเคราะห์ สรุป และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกเดือนเพือ่ ประโยชน์
ในการบริหารความเสี่ยงและเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
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15 ความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน

14. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 คณะกรรมการบาเซิลด้าน
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ได้ประกาศใช้แนวทางการก�ำกับการดูแล
เกณฑ์ ใหม่เพือ่ เสริมสร้างความยืดหยุน่ ในภาคธุรกิจธนาคาร หรือ
ทีเ่ รียกว่า “Basel III” เมือ่ เดือนธันวาคม 2553 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนและก�ำหนดกรอบใน
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสดงความตัง้ ใจในการทีน่ �ำกรอบดังกล่าวมาใช้กบั ธนาคารพาณิชย์
ของไทยเพือ่ ให้มมี าตรฐานเปรียบเทียบได้กบั สถาบันการเงินในต่าง
ประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ซึง่ เป็นกรอบเวลาเดียวกับ
การเริม่ ใช้ Basel III ธนาคารพาณิชย์ไทยเริม่ ด�ำรงเงินกองทุนตาม
เกณฑ์ ใหม่ โดยถูกก�ำหนดให้ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่ งไม่ตำ�่ กว่าอัตราร้อยละ 8.5 แบ่งเป็นเงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็น
ส่วนของเจ้าของไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 4.5 และเงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ไม่
ต�ำ่ กว่าร้อยละ 6 นอกจากนี้ ธปท. ยังมีแนวทางทีจ่ ะก�ำหนดให้มี
การด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิม่ (Capital buffer) อีก 2 ส่วน ส่วน
แรกที่ประกาศใช้คืออัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผล
ขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ซึง่ ก�ำหนดให้ด�ำรง
เพิม่ จากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของอีกในอัตราร้อยละ
2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยก�ำหนดให้ทยอยด�ำรงเงิน
กองทุนส่วนเพิม่ ร้อยละ 0.625 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559
จนครบก�ำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2562 หากธนาคารพาณิชย์ ใด
ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ ตามทีก่ �ำหนด อาจมี
ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งวิธกี ารจัดสรรก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ อาทิ
เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายโบนัสพนักงานทีข่ นึ้ อยูก่ บั ผลการ
ด�ำเนินงาน และการซือ้ หุน้ คืน เป็นต้น เงินกองทุนส่วนเพิม่ ต่อมาคือ
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสีย่ งเชิงระบบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ซึง่ ธปท.
อาจก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนชั้นที่1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของเพิม่ เติมอีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของ
สาธารณชน ซึง่ ยากแก่การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะ
อาจจะได้รับอิทธิพลหรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในขณะหนึง่ ขณะใด รวมถึงเกีย่ วข้องกับความ
คาดหวังที่มีต่อธนาคารเป็นการเฉพาะด้วย
ในการบริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ธนาคารจึงยึดหลักการมีสว่ น
ร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�ำคัญ เพื่อให้ได้
รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การประเมินความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
คณะกรรมการธนาคาร ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาสนับสนุน
ธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม โดยจ�ำแนกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทในเครืออาจจะเข้าไป
มีส่วนร่วมในการท�ำธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม ผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขอความเห็นชอบในเบื้องต้น
จากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะ
เริ่มติดต่อเพื่อท�ำธุรกรรมนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
ท�ำธุรกิจ และรายงานให้นายกกรรมการ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทราบ และขั้นตอนที่สอง เมื่อจะมีการอนุมัติการท�ำธุรกรรม คณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายก
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ สายบริหารงานสื่อสารองค์กรของธนาคารมีหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางในการติดตามและประสานงาน
กับกลุ่มงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ประเมินและติดตามปัจจัยเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงของธนาคาร เช่น

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ธนาคารเริ่มใช้เกณฑ์การด�ำรง
เงินกองทุนแบบใหม่ของ Basel III ทัง้ ในระดับธนาคาร และเริม่ การ
ใช้ก่อนก�ำหนดส�ำหรับระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยที่ธนาคาร
ยังคงใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach) ในการวัดความ
เพียงพอของเงินกองทุนส�ำหรับความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ ง
ด้านตลาดส�ำหรับธุรกรรมฐานะในบัญชีเพือ่ การค้า และความเสีย่ ง
ด้านการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ ธนาคารยังคงบริหาร ติดตามผล และ
รายงานฐานะของเงินกองทุนผ่านกระบวนการประเมินความเพียง
พอของเงินกองทุน (ICAAP) รวมถึงการจัดท�ำประมาณการเงิน
กองทุน และการทดสอบภาวะวิกฤติ ธนาคารยังได้มีการก�ำหนด
เป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนในรายงาน ICAAP เพือ่ สะท้อนเป้า
หมายของเงินกองทุนต่อระดับความเสี่ยงที่ต้องการ และมีการจัด
ส่งรายงานแก่ธปท.เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม

1. ธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านชื่อเสียง
2. การด�ำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรก�ำกับ
ดูแล
3. การถูกร้องทุกข์จากลูกค้า หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับคุณภาพและบริการของธนาคาร
4. การมีเหตุการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียอันเกิดจากพนักงาน
5. ข่าวสารในเชิงลบของธนาคารที่ปรากฎในสื่อต่างๆ
6. สถานะความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร

ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2555 ภายใต้เกณฑ์ Basel II ธนาคารรายงาน
ฐานะเงินกองทุนรวม จ�ำนวน 250.6 พันล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน 165 พันล้านบาท (ร้อยละ10.9 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 85.5 พันล้านบาท
(ร้อยละ 5.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มียอดเงินกองทุนรวม จ�ำนวน 235.6 พันล้านบาท โดยนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน 159.2 พันล้านบาท (ร้อยละ10.6 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 76.4 พันล้านบาท
(ร้อยละ 5.0 ของสินทรัพย์เสี่ยง)

โดยรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในภาพรวม
และรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคารต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและคณะกรรมการ
บริหารของธนาคาร
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อนึ่ง หากธนาคารใช้หลักเกณฑ์ ใหม่ตาม Basel III ในการค�ำนวณ
ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารคาดว่าจะมีเงินกองทุน
ทั้งสิ้น 245.7 ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ จ�ำนวน 176.1 พันล้านบาท (ร้อยละ 11.5 ของสินทรัพย์
เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 69.6 พันล้านบาท (ร้อยละ
4.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะรายงาน
เงินกองทุนรวม จ�ำนวน 249.7 พันล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ จ�ำนวน 180.2 พันล้านบาท (ร้อยละ
11.7 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 69.6
พันล้านบาท (ร้อยละ 4.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง)
จากข้อมูลข้างต้น ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะเงินกองทุนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั มีเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ รวมถึงสามารถรองรับผลกระทบใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
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ธนาคารไทย แห่งแรก
ธนาคารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ปี 2555
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ประจำ�ปี 2555

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ จ ะท�ำให้ ธ นาคาร
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม และเชื่อว่า
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะ
กรรมการธนาคารจึงด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
ให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการหลายรางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ประจ�ำปี 2555 ที่ได้รับ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards
2012) รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2555 (Corporate
Governance Asia Recognition Award) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันจาก
Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นวารสารชั้นน�ำด้านธรรมาภิบาล
แห่งเอเชีย และยังได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2555 รวมถึงได้รับ
การประเมิน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553-2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป้าหมายทีจ่ ะมุง่ ไปสูม่ าตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ธนาคารได้น�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับปัจจุบันมาใช้ ในช่วง
ต้นปี 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจากนโยบายฉบับเดิมให้มีมาตรฐานที่
สูงขึ้น รวมถึงมีเนื้อหาที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยมี
การก�ำหนดหลักการต่างๆ ไว้ ได้แก่
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณของทัง้ ธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคาร และพนักงาน โดยที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก” และพันธกิจ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารครบวงจรชั้นน�ำ
ของประเทศ (The Premier Universal Bank) ที่มุ่งเน้นการให้
บริการในตลาดการเงินและกลุ่มลูกค้าหลักด้วยการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากการท�ำงานร่วมกันของกลุ่มธนาคาร และมีความ
มุ่งมั่นอย่างสูงที่จะเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ดีในการใส่ ใจและ
รับผิดชอบต่อสังคม
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของ
คณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การ
ปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัท
อื่น การแยกต�ำแหน่งระหว่างนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคารและผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ การวางแผนพัฒนา
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้
มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่
ก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษทั จดทะเบียน โดยมี
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รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล ความ
เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบวาระ
การประชุม อาทิ รายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า ค่าตอบแทน
กรรมการ ประวัติบุคคลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ค่าสอบบัญชี เป็นต้น รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจน
รายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดประกาศหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่ง
ของธนาคาร รวมถึงได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา
3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2554 ที่เป็นรูปเล่ม
ก่อนการประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อขอรับได้ทเี่ ลขานุการบริษทั

3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย อื่ น ๆ ในเรื่ อ งการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวได้แสดง
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ”

2) ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่ า เที ย มกั น โดยธนาคารส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดต่อนักลงทุน
สถาบันที่เป็นกองทุนหรือ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม และอ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า

การกำ�กับดูแลกิจการปี 2555
ในปี 2555 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารที่มุ่ง
เน้นให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิและสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้อย่างเท่าเทียม
กัน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของธนาคาร อาทิ การจ่ายเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไข
ข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติรายการพิเศษ
(หากมี) (ได้แก่ การเพิม่ ทุน การลดทุน การได้มาหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์
การเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งดังกล่าวตามรายะเอียดทีร่ ะบุไว้ ในหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หลักการทีธ่ นาคารใช้ ในการปฏิบตั ิ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏในเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” และ “สิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

3) ธนาคารได้จดั ให้มกี ารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมี
นโยบายก�ำหนดวัน และเวลาประชุมในวันท�ำการ และก�ำหนดสถาน
ทีจ่ ดั ประชุมทีส่ �ำนักงานใหญ่ของธนาคาร และในวันประชุม ธนาคาร
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ด้วยการ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และจัดจุด
ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูท้ มี่ าเข้าร่วมประชุม คือ ผูถ้ อื หุน้
บุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นกองทุนหรือ
Custodian โดยจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด พร้อม
ทัง้ จัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ทีม่ บี าร์ โค้ดเดียวกันกับบาร์ โค้ดของผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้ ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ อื หุ้นเพือ่ ใช้ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา
การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ในวันที่
5 เมษายน 2555 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีดังนี้

4) ระหว่างการประชุม นายกกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เป็น
จ�ำนวน 16 คน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สามัญ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 1
หุน้ และเพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะส�ำหรับ
บัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได้กระท�ำอย่างเปิดเผยด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้ระบบ
บาร์ โค้ดประกอบกับเครื่อง PDA โดยธนาคารได้มอบหมายให้
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ

1) ธนาคารมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และ
มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
รวมถึงสามารถเข้าถึงหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบวาระการประชุมได้ โดยง่าย โดยธนาคารได้
เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบ
ฉันทะทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และได้จัด
ส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2554 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้กับ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
รายงานประจำ�ปี 2555
87017_001-128_M2.indd 58

58

3/14/13 8:53 PM

1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครัง้ ที่ 12/2554 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยธนาคารได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของธนาคารเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2554 (24 วันนับจากวันทีค่ ณะ
กรรมการธนาคารมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และ

การมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง ส่งผล
ให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ
เป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมการน�ำเสนอข้อมูลในระบบสื่อหลายประเภทร่วม
กันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ (Multimedia) เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจง่ายและได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และ/หรือ
ได้ตอบค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จด
บันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการสลับวาระ การเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม

2) ธนาคารได้จา่ ยเงินปันผลส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 2.50
บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2555 (30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล)
1.3 การสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคาร

6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น (ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ) ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ธนาคาร ภายใน
วันท�ำการถัดจากวันประชุม โดยเปิดเผยมติที่ประชุมก่อนเวลา
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย
1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง และผูอ้ นื่ เพือ่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสรับทราบ
และศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
รวมถึง ได้จดั เก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบเพือ่ การตรวจ
สอบและอ้างอิง ทัง้ นี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกรายชือ่
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
สาระส�ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ และค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหาร
รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยสามารถขอคัดส�ำเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ที่กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้แก่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคาร
ใช้ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและค�ำถามต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเสนอผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอค�ำถาม วาระ รายชื่อ
กรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการ
บริษัท และอีเมล์ที่ company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอ
เรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคาร
เห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกัน
ส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอื่นที่จ�ำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้ ไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และเงินปันผลประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนิน
งานปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารใน
อัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 38.3 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2554 ตามงบการ
เงินรวมที่ไม่รวมก�ำไรพิเศษ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถอื
หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ กรรมการและส่งค�ำถามล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3
เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ
หรือค�ำถามแต่อย่างใด
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2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ตอบแทนอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี
โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จัดท�ำหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อเตรียมไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้ 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบ
ที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

2.6 การควบคุมภายใน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัวไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบ
ฉันทะเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แทน โดยเสนอรายชือ่ กรรมการอิสระ
ของธนาคาร จ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่ง
ธนาคารได้ ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ทีอ่ ยู่
การศึกษา การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของธนาคาร การมีสว่ นได้เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา เป็นต้น ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถทีจ่ ะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
ดังกล่าวหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรก็ได้ นอกจากนี้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค.
ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในการป้องกันไม่ให้กรรมการ
และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเรื่อง
การควบคุมภายในให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลของ
กรรมการและพนักงาน และก�ำหนดแนวทางในการเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารโดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ” “นโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ” และ
“การควบคุมภายใน” ดังนี้
1) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเปิด
เผยและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยมีวิธีการที่
ส�ำคัญดังต่อไปนี้

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารได้ ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และประมวลผล
คะแนนด้วยบาร์ โค้ดและเครื่อง PDA เพื่อให้กระบวนการนับคะแนน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดย
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและการบันทึก
คะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม และได้จัดเก็บบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อที่จะสามาถท�ำการตรวจสอบได้ ในภายหลัง

• จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บ
รักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แก่กรรมการ
ธนาคาร และพนักงานเพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป
• จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ให้มีการ
ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น

2.4 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี จะมีกรรมการของธนาคาร
ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีกรรมการ
ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 5 คน ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลง
คะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น และ
จดรายงานการประชุมโดยแสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือก
ตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลด้วย

• ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี รวมถึงก�ำหนด
ห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงหุน้ สามัญ
ของธนาคาร
• เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูม้ อี �ำนาจใน
การจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551) โดยกรรมการและผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ
มี ห น้ า ที่ จั ด ท�ำและรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
หลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารภายใน 3 วันท�ำการ
หลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมายังธนาคารและส�ำนักงานคณะ

2.5 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคาร กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
รายงานประจำ�ปี 2555
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ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ธนาคารกับกรรมการ ผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ และ/หรือ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต่อไป

กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริษัทจะท�ำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว เพือ่ บรรจุเป็นวาระเพือ่ ทราบในการประชุม
กรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกครั้ง

นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ให้ความ
เห็นการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ
หรือรายการใดๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลเพื่อให้การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไป
ตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
การด�ำเนินการของธนาคารในการก�ำหนดนโยบาย และขัน้ ตอนการ
อนุมัติ และด�ำเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรายการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนีเ้ ลขานุการบริษทั
เป็นผูจ้ ดรายงานการประชุมและความเกีย่ วข้องของกรรมการ
หรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรายงานการประชุม

3.1 หลักการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ ดังปรากฏตาม
วิสัยทัศน์ ในการด�ำเนินงานของธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก รวมทั้งยึดถือในจรรยาบรรณของ
ธนาคารที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงไว้ ใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” โดยสามารถสรุปหลักการและการ
ปฏิบัติของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

• ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการ
ท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก

ลูกค้า ธนาคารมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่าง
เหมาะสม โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
ไว้เป็นความลับ

• ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย) เป็นผูม้ อี �ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ และการลงทุนในกิจการทีม่ ี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธนาคาร กรรมการ และผูม้ อี �ำนาจใน
การจัดการ (ตามทีไ่ ด้นยิ ามไว้ ใน พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551)

การปฏิบัติของธนาคารตามหลักการดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้แสดงไว้ ในรายงานเรื่องการ
ด�ำเนินงานและแผนงานในหน้า 29 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผู้ถือหุ้น ธนาคารมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดย
ด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีเลิศ อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งมี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ

• ก�ำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ด้วยการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานในระดับบริหารชัน้ สูงขึน้ ไป และพนักงาน
ทุกคนที่สังกัดหน่วยงานที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้
ในระเบียบดังกล่าวได้รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานด้วย

การด�ำเนินการตามหลักการดังกล่าว พร้อมทั้งการด�ำเนินการตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม
ของธนาคาร (Market Capitalization) ทีค่ �ำนวณจากจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด
(หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 616.9 พันล้านบาท
ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการท�ำรายการระหว่าง
ธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้า 76 ของรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้
3) รายงานการมีส่วนได้เสีย

พนักงาน ธนาคารมุง่ สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มุง่ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริม
ให้พนักงานมีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่
ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ ย วข้อ งส่งให้เลขานุ การบริษัททุกสิ้นไตรมาสและเมื่อ มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดท�ำ
รายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังนายกกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธนาคารได้น�ำ

การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามหลักการดังกล่าว การเคารพในสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งการดูแลให้พนักงาน
ได้รับสวัสดิการและการพัฒนาที่เหมาะสม ได้แสดงไว้ ในรายงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล ในหน้า 87 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า ธนาคารปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่
แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่
แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

• Purple People Talk (purple_talk@scb.co.th) เป็นช่อง
ทางในการเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน หรือชี้ช่องทางการ
ทุจริตผ่าน email โดยพนักงานสามารถแสดงความประสงค์
ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ

เจ้าหนี้และคู่ค้า ธนาคารยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก�ำหนด

• HR Call Center โทร 4444 เป็นช่องทางส�ำหรับการสอบถาม
เสนอความคิดเห็น และร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนโดยมีคณะท�ำงานผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ
ความคิดเห็น รับร้องเรียนในการชี้ช่องทางการทุจริตจากพนักงาน
และด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทางลับ ซึ่งหากพบว่ามีมูล
ความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการด�ำเนินการทาง
วินยั โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้ อ้ งเรียนเป็นใคร เพือ่ ป้องกันการได้รบั ผล
กระทบจากการร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนในการด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้

สังคม ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และระมัดระวังในการพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ในเรื่องที่กระทบ
ต่อความรู้สึกของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้ธนาคารจะ
มุ่งด�ำเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากงานด้านธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสังคมและชุมชน และมีการด�ำเนิน
การและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้าน
ส�ำคัญอืน่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอแล้ว ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในการสร้าง
ให้พนักงานธนาคารมีจติ อาสาเข้าร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนทีม่ สี าขาของธนาคารตัง้ อยู่ โดยมีรายละเอียดตาม
รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน้า 97 ของรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้

• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนชี้ช่อง
ทางการทุจริตช่องทางต่างๆ โดยพนักงานสามารถแสดงความ
ประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรือ่ งทีเ่ สนอจะถูกเก็บเป็นความลับ
• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
หรือจากผู้เกี่ยวข้องในทางลับ และตอบความคืบหน้าให้กับ
พนักงานผู้แจ้งทราบ ในกรณีที่สามารถระบุผู้ ให้ข้อมูลได้

สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆ กับชุมชนใกล้เคียง และ
ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตส�ำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรื่องที่มีมูลความผิดจริง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบ
ธนาคาร หรือส่งเรือ่ งให้สายบริหารการป้องกันการทุจริตด�ำเนิน
การ

การปฏิบัติของธนาคารตามหลักการในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ได้แสดงไว้ ในรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในหน้า 97 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

• ธนาคารด�ำเนินแนวทางต่างๆ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่ง
ธนาคารจะไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูล หากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผล
กระทบกับผู้ ให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้
ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของธนาคารในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธนาคารได้ร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
เพือ่ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใ่ ส
สะอาด และมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ งทางสือ่ สารอืน่ ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้งข้อ
ร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ซึง่ เป็นช่องทางกลางทีส่ ามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่

3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

• ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้ โดยตรง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัทส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4221
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company_secretary@scb.co.th

- ลูกค้า สามารถติดต่อผ่านสาขาหรือเจ้าหน้าที/่ ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์
ที่ดูแล
- พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
รายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง โดย
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรือ่ งที่
เห็นว่าไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่แสดงตนได้ดังต่อไปนี้

โดยธนาคารมีการจัดท�ำแนวนโยบาย และวิธปี ฏิบตั งิ านต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทีช่ ดั เจน ในขณะที่
ข้อมูลดังกล่าวจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็นความลับ และจะมี
การด�ำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข (หากมี) ซึง่ จะได้น�ำไป
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป

• สายด่วนจรรยาบรรณ โทร 0-2544-2500 เป็นช่องทางการรับ
เรือ่ งร้องเรียนหรือการตอบข้อสงสัยในการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร
เพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 19B
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2544-2658
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th

1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันการณ์
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะ
กระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ผู้สอบบัญชี

3) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร

ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�ำหนด
จ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของ
การสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
หรือถือได้ว่าส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผล
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดตัวบุคคล และหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก�ำหนดเวลาของการเปิดเผยผลประกอบการ
ของธนาคาร ตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารเปิดเผยงบการเงินประจ�ำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของธนาคารและ
ในการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส ธนาคารได้จดั ท�ำค�ำอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการ
ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าบริการ
อื่นที่ธนาคารช�ำระให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ส�ำหรับปี 2555 ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี”
และ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจ�ำปีฉบับ
นี้ตามล�ำดับ

นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร โดยข้อมูลสรุปการเปลีย่ นแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของ
ธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 นั้นแสดงในหน้า 276
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน ซึ่งธนาคารเห็นว่า
เป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารมี
นโยบายในการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเพศของกรรมการ

ในปี 2555 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์/
Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)

จ�ำนวนครั้ง
160
4
9
4
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คณะกรรมการธนาคาร 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้หญิงจ�ำนวน 4 คน และผู้ชายจ�ำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล การรับ
ผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็น
ประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีกรรมการ
อิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56) ได้แก่ นายอานันท์
ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

และนายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส และมีกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร
งาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด) ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันธนาคาร ตามทีก่ �ำหนดไว้ ในข้อบังคับของธนาคาร ได้แก่ ดร. วิชติ
สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง
รายนามกรรมการธนาคารและจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ4)

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

2.
3.
4.
5.

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 20 ปี 2 เดือน (ปี 2535 – ปัจจุบัน)
13 ปี
9 ปี 10 เดือน
6 ปี 3 เดือน
ครั้งที่ 1: 1 ปี 8 เดือน (ปี 2541-2542)
ครั้งที่ 2: 5 ปี 11 เดือน (ปี 2550 – ปัจจุบัน)
9 ปี 9 เดือน
3 ปี 6 เดือน

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายมาริษ สมารัมภ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง3)

6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
7. รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา1)
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล1)
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม3)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ1)
13. นายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร
ศิริสัมพันธ์1) และ 2)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
หมายเหตุ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

1 ปี 9 เดือน
25 ปี 3 เดือน
ครั้งที่ 1: 3 ปี 2 เดือน (ปี 2539-2542)
ครั้งที่ 2: 13 ปี 9 เดือน (ปี 2542 – ปัจจุบัน)
13 ปี 11 เดือน

กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3 ปี 8 เดือน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ปี 9 เดือน
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6 เดือน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย

10 ปี 11 เดือน
10 ปี 11 เดือน

1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการตัวแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
3) นายชุมพล ณ ล�ำเลียง และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2552
4) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ซึ่งก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้องออก
จากต�ำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยให้
กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการทีจ่ ะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึง่ ในสาม ก็
ให้ ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออก
จากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด�ำรงต�ำแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของคณะ
กรรมการธนาคารอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานก�ำกับกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่แนะน�ำให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ ก�ำหนดให้ กรรมการธนาคารพาณิ ชย์ ส ามารถเป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม
ธุรกิจ

นอกจากนี้ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ได้ก�ำหนดหลักการในเรือ่ งวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระใน
กรณีปกติโดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการธนาคารแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับ
ต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัทท�ำ
หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
เพื่อให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
อื่นของกรรมการที่ธนาคารได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบในหน้า 254 ของ
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่ม
ธนาคารเกิน 2 บริษัท

5.3 การแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารได้มกี ารแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายกกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใส
ของการด�ำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการบริหารงาน นายกกรรมการมีหน้าที่ส�ำคัญในการ
ก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยเฉพาะเรือ่ งยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝา่ ยบริหาร
มีการน�ำเสนอข้อมูลทีช่ ดั เจน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจน
ดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นไปอย่างถูกต้อง และนายกกรรมการยังท�ำหน้าที่ประธานในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย นอกจากนี้ นายกกรรมการยังมีหน้าทีส่ �ำคัญในการ
ดูแลให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
อาทิ เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
และแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นต้น

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุง่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้มาตรฐานจริยธรรมที่
สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมี
ภารกิจและความรับผิดชอบตามทีก่ �ำหนดไว้ ในกฎหมาย รวมทัง้ หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะ
กรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�ำนาจตามที่
ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร อาทิ การก�ำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร รวมทั้งพิจารณา
อนุมตั นิ โยบายและทิศทางการด�ำเนินงานทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ และก�ำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างและก�ำหนดกระบวนการ
เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับและตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
และกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารได้แสดง
ไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การ
ก�ำกับดูแลกิจการ” “กฎบัตร” และ “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร”)

ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ กรรมการ
คนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มอี �ำนาจหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ
บริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ท�ำหน้าที่รับผิด
ชอบในการพัฒนาและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายทีส่ �ำคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจของธนาคาร และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ดูแล
การท�ำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจลงลายมือชือ่ ผูกพันธนาคาร ทัง้ นี้ กฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”

นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้หลักการ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม ข) การ
ด�ำเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ ง) การเปิดเผยเรื่อง
ผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ ฉ) การรับเงิน
ของขวัญ สันทนาการ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
ผู้บริหาร และพนักงาน ยังมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการและยึดถือในหลักการ
ในด้านต่างๆ ตามทีก่ �ำหนดไว้จรรยาบรรณธนาคารอีกด้วย (รายละเอียด

กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ - ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคารก�ำหนดให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร รวมถึงมีอ�ำนาจในการ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร
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(ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสุ เ มธ ตั น ธุ ว นิ ต ย์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุ ล ภั ท รา สิ โ รดม และนายเอกกมล
คีรีวัฒน์ โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริษ สมารัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์
ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
13 ครั้ง การด�ำเนินงานในปี 2555 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามรายงานหน้า 84 ของรายงานประจ�ำปี

เกี่ยวกับจรรยาบรรณธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร
ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”)
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หลักในการสรรหากรรมการและผู้มีอ�ำนาจจัดการ เสนอแนะ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดูแลให้ผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และก�ำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคาร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดตามทีก่ �ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร
หรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการด�ำเนินงานในปี 2555 ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวนหนึง่ และผูบ้ ริหารระดับรอง
ผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการธนาคารมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
(ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์ และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อีก 6 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน (ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล เป็ น
กรรมการอิสระ) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน ได้แก่
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง (ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละ
คนจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 8 ครั้ง การด�ำเนิน
งานในปี 2555 ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เป็นไปตามรายงานหน้า 74 ของรายงานประจ�ำปี

คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ �ำคัญในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร และควบคุมดูแล
กิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดย
มีความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา และพิจารณาอนุมัติเรือ่ ง
อื่นๆ ตามขอบอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 41 ครั้ง

• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การ
พัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ เป็นอนาคตของชาติ 2) การสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา โดยจะส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูล
และเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
ธนาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล รวมทัง้ สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
ทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามที่ก�ำหนด
ไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าทีส่ �ำคัญในการพิจารณาเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี
พร้อมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
ขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุ้นรวมถึงมีหน้าที่ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี

กรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมทุกคนเป็นกรรมการธนาคารและมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
(ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย คุณหญิงชฎา

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
รายงานประจำ�ปี 2555
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• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

วัฒนศิรธิ รรม ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการประชุม
8 ครัง้ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพือ่ สังคมของธนาคาร
ประสบความส�ำเร็จตามกรอบและนโยบายทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนดไว้ เป็นไปตามรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน้า 97 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
ก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมในปี 2555
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตราแลกเปลีย่ น

5.6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยด้ า นการจั ด การ (Committees
Related to Management)

• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการมี 6 ชุด ประกอบด้วย คณะ
กรรมการจั ด การ คณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการ
ลงทุนตราสารทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่
ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก�ำหนดแผนงานการลงทุนในตราสารทุนเพื่อน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ดิ งั กล่าว โดยในปี 2555 มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ก�ำหนด
ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนดวัน
ประชุมแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ธนาคารยั ง ก�ำหนดเป็ น นโยบายให้ มี ก ารประชุ ม กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานอย่างสม�ำ่ เสมอทุกครึง่ ปี ทัง้ นี้ ใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครัง้ กรรมการจะได้รบั เอกสาร
การประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม

• คณะกรรมการจัดการ
ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ
โดยในปี 2555 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาท
หน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และพิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งสิ้น
19 ครั้ง

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทัง้ สิน้ 12 ครัง้ (รวมการ
ประชุมนัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการ
ทีไ่ ม่ใช่กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ รายละเอียด
การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 แสดงในตารางที่ 2

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม และทบทวนนโยบายและ
กลยุทธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา
และวางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2555 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งตัง้ แต่ปี 2545 เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมทั้ง
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และ
ดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด�ำเนินการตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555
หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม

คณะกรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 189

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

12/12

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

12/12

3. นายมาริษ สมารัมภ์

12/12

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

10/12

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

12/12

6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

12/12

13/13

1/1

12/12

12/13

1/1

8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

12/12

10/12

9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

12/12

8/8

1/1

10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

12/12

6/8

1/1

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม2)

12/12

6/8

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
1)

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
3)

14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

37/41

8/8

1/1

7/8

1/1

13/13

1/1
7/8

1/1
8/8

1/1

1/1

1/1

7/7

1/1

12/12

8/8

1/1

9/12

5/8

1/1

5/5

3/3

-

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

11/12

39/41

16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายเทวัญ วิชิตะกุล4)

12/12
6/6

31/41

7/8

1/1
4/4

1/1
1/1

หมายเหตุ: 1) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2555
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อีกต�ำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
4) นายเทวัญ วิชิตะกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

ในปี 2555 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคารประจ�ำปี 2555 จากเดิมที่ด�ำเนินการ
เป็นการภายใน มาเป็นการจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในงานด้านนี้มาด�ำเนินการประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการประเมินให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทที่
ปรึกษาได้ด�ำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลของกรรมการ
ธนาคารทั้ง 3 ส่วนดังที่กล่าวข้างต้น จากนั้นจัดส่งแบบฟอร์มให้
กรรมการแต่ละท่านท�ำการประเมิน นอกจากนีบ้ ริษทั ทีป่ รึกษาได้ท�ำการ
สัมภาษณ์กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ความคิดเห็นในระดับที่
ลึกซึ้ง ตลอดจนประมวลผลที่ได้รับจากการด�ำเนินงานดังกล่าวและ
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยหัวข้อการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ ได้แก่ โครงสร้างของ
คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การติดตามและก�ำกับ
ดูแล ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อย การก�ำกับดูแล
กิจการ การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการประเมินนายกกรรมการใน
ด้านต่างๆ เช่น การปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ และ 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี
ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้น�ำมาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร อีกทั้งใช้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในการน�ำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซึ่ง
ออกตามวาระ
รายงานประจำ�ปี 2555
87017_001-128_M2.indd 68

68

3/14/13 8:53 PM

5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในรายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ธนาคาร
ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมทั้งได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะคน โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อ
โดยผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความ
เห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือ
และขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะ
กรรมการธนาคารหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ได้มีมติให้นายกกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จ�ำนวน 1.2
ล้านบาทต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2555
ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 17 คนมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 19.69 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการน�ำมาจัดสรร
กันเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานปี 2554 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม
11,897 ล้านบาท และเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2554 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 59.48 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยัง
มีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในล�ำดับต่อไป
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุดของกลุ่มงานและกลุ่มทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และน�ำเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร
ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบริษัทภิบาล และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย
5.10 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคาร
มีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานแสดงไว้ ใน
รายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

-

-

75,000
50,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธาน
กรรมการ
หมายเหตุ:

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2555 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 14 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 7.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2555
รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์1)
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม2)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ 3)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายเทวัญ วิชิตะกุล4)
18. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค5)
รวม

1.80

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
คณะกรรมการ
กรรมการ
สรรหา
กิจกรรมเพื่อ
ค่าตอบแทน
สังคม
และบรรษัทภิบาล
0.44

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.59
1.20
1.20
0.50

5.43

1.11
0.59
0.66
0.74
0.73
0.67

0.03
0.50
0.42
0.42

0.41
0.44
0.41
0.19

0.19

19.69

3.25

2.37

หน่วย : ล้านบาท
เงินรางวัลกรรมการ
ส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานปี 2554

2.33

3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
2.72
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.32
0.91
59.48

หมายเหตุ: 1) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2555
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อีกต�ำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
4) นายเทวัญ วิชิตะกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
5) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค หมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554
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5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะ
สมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส
และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความ
สามารถในการแข่งขันของธนาคาร เมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย

ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการ อบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการอบรม
สัมมนาในต่างประเทศ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ
ให้กรรมการทราบเพื่อพิจารณาการเข้าอบรมอย่างสม�่ำเสมอ

“ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2555 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว จ�ำนวน 11 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337.87
ล้านบาท และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไป ซึ่ ง ในปี 2555
ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว จ�ำนวน 74 คน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 966.58 ล้านบาท

ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร และสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการ
ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความ
ส�ำเร็จของธนาคาร ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร
ได้แสดงไว้ ในรายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87 ของรายงาน
ประจ�ำปี

5.11.3 ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

5.14 หน่วยงานสนับสนุนการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ในปี 2555 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้รับ
ผลประโยชน์ ในรูปสวัสดิการ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.51ล้านบาท ส่วน
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ประเภท
ต่างๆ รวมทั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2555 เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
จ�ำนวน 8 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 8.06 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยาม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป จ�ำนวน 69 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 29.98 ล้านบาท

ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎ
ระเบียบ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.14.1 หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้าผูก้ �ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ตรวจสอบและก�ำกั บ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทางการ ระเบียบปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดโดยหน่วยงานทางการ รวมถึง
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระและเป็นกลางในการตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของกลุม่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ตามหน้าที่สายการบังคับบัญชา และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง
ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการที่ส�ำคัญโดยประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อม
ทัง้ จัดให้มเี อกสารส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ประกอบ
การท�ำหน้าที่ ได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร รายงานประจ�ำปีเล่มล่าสุด
ของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญคือ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลธนาคาร อ�ำนาจอนุมตั ิ และ
ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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5.14.2 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางศิรบิ รรจง อุทโยภาศ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ไว้ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่
ต่อนายกกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทแสดงไว้ ใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท”
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการ
เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวได้แสดงไว้ ในหน้า 266 ของ
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของธนาคารประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบหลัก
ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของ
ธนาคารมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อหลักที่ได้รับการแก้ไขในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แก่ องค์ประกอบและ
คุณสมบัติ การประชุม ภารกิจและความรับผิดชอบ และนิยามของกรรมการอิสระ
2. ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ นายกกรรมการ และกรรมการรายบุคคล จากเดิมทีด่ �ำเนิน
การเป็นการภายใน มาเป็นการจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในงานด้านนี้มาด�ำเนินการประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการประเมินให้มากยิ่งขึ้น
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดย ผู้ถือหุ้นและกรรมการธนาคาร โดย
ค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
มีการแต่งตั้งต่อไป
4. พิจารณาค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาได้มีการก�ำหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการจ่ายเงินรางวัลกรรมการไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
5. เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการธนาคารต่อไป
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
7. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมส�ำหรับ
ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมของผู้บริหารระดับต่างๆ ตามโครงการ Talent Development Program ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลัก 2 โครงการคือ Executive
Development Program (EDP) ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ขึ้นไป และโครงการ Leadership
Development Program (LDP) ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Assistant Vice President - First Senior Vice President)

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการสอบบัญชีจ�ำนวนเงิน 25.9 ล้านบาทให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2555

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fees)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ดังนี้
1. การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. การตรวจสอบการใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
4. การตรวจสอบการออกจ�ำหน่ายตราสารหนี้
5. การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6. การตรวจสอบการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
7. การตรวจสอบรายงานทางการของสาขาตามข้อก�ำหนดของทางการ
8. บริการด้านภาษี
ค่าบริการอื่นจ�ำนวน 12.5 ล้านบาท ได้จ่ายไปในรอบปีบัญชี 2555 เป็นจ�ำนวน 5.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ�ำนวน 7 ล้านบาทจะต้องจ่ายในอนาคต
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รายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันของธนาคารได้ด�ำเนินการโดยใช้ราคาทีเ่ ป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเสมือนรายการ
ทีท่ �ำกับบุคคลอืน่ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มหี ลักเกณฑ์ควบคุมรายการระหว่างกันเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าได้ปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการต่างๆ ที่ก�ำกับดูแลธนาคาร รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2555 มีดังนี้
เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพันที่ให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2555
2554
เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง**
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
รวมบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ***
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอ�ำนาจควบคุม
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
รวม

กรรมการ / ผู้บริหาร

-

5

-

-

-

16
7

-

- นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
นาง กรรณิการ์ งามโสภี
-

-

5

-

-

-

23

-

-

71

-

32

-

64

-

32 นาย ศิริชัย สมบัติศิริ
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย เสรี วัฒนวรางศิกูร
นาย เสกสม อินทรลาวัณย์
นาย ทรงชัย บริสุทธิ์

-

71

-

32

-

64

-

32

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

- 4,612
- 4,612

500
500

-

- 1,523
- 1,523

900
900

-

- 593
114 620
114 5,901

70
27
597

2
35

13 166 270
133 476 155
146 2,252 1,325

2
35

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
** ขายไปในปี 2555
*** อยูร่ ะหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
2554
เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน

กรรมการ / ผู้บริหาร

บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
บบส.รัชโยธิน

-

77

-

-

-

202

-

-

นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาง วิรัสนา บุญญาสัย

Cambodian Commercial Bank Ltd. (ประเทศ
กัมพูชา)

-

93

-

-

-

116

-

-

บล.ไทยพาณิชย์

-

59

1,215 242

-

100

1,158 166

นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
นาย พิเศษ เสตเสถียร
นาย โสภณ อัศวานุชิต
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย

บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

-

271

150

48

-

96

150

48

นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาย รุง่ เรือง สุขเกิดกิจพิบลู ย์
นาย จิรวุฒิ บุญศิริ

บลจ.ไทยพาณิชย์

-

307

-

-

-

284

-

-

นาย ญนน์ โภคทรัพย์
นาย ธันว์ เหรียญสุวรรณ
นาย ชาญมนู สุมาวงศ์
นาย สมิทธ์ พนมยงค์
นางสาว Ellen Nora Ryan
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นางสาว ศรัณยา เวชากุล

บมจ.ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

-

707

-

-

-

2,145 310

-

นางสาว อารยา ภู่พานิช
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นาย พิเศษ เสตเสถียร

บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

-

2,766 384

1,229 -

1,906 -

416

นาย ญนน์ โภคทรัพย์
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาย ดีแพก ซาหรับ
นาย วีระชัย ตันติกุล

-

7

-

3

-

นาย วรวัจน์ สุวคนธ์
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย พันธ์ศักดิ์ ขาวประเสริฐ
นางสาว ณิชาภัทร
โชติพิทักษ์กุล
นาย ศศภณ ชูวงษ์
นาย บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ

นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
นาย ณัฐวุฒิ ฉกะนันท์

ธุรกิจบริการ
บจ.ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม

-

77
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
2554
เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน

กรรมการ / ผู้บริหาร

บจ.สยามพิธิวัฒน์

-

73

-

-

-

69

-

- นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาย ไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์
นาย สมภพ อมรรัตนศักดิ์
นาย เสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา
นาย เสรี วัฒนวรางศิกูร
นาง พิกุล ศรีมหันต์
นาย ไมตรี ชัยมงคลานนท์

บจ.ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ**

-

-

-

-

-

7

-

-

บจ.ไทยพาณิชย์พลัส

-

37

-

-

-

67

-

- นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นางสาว อารยา ภู่พานิช
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

-

100

-

-

-

150

-

- นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย พันธ์ศักดิ์ ขาวประเสริฐ
นาย อธิชาต มุกดาประกร
นาย บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ

บมจ.ส.อ.ก****

- 3,170

-

-

-

33

-

1 นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นาย ชาญมนู สุมาวงศ์

รวมบริษัทย่อย

- 7,667 1,749 1,519

- 5,178 1,618

บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง*****

-

-

-

-

-

16

-

-

VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)

-

5

-

-

-

7

-

- นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
นาง กรรณิการ์ งามโสภี

รวมบริษัทร่วม

-

5

-

-

-

23

-

-

บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์

-

71

-

32

-

64

-

32 นาย ศิริชัย สมบัติศิริ
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย เสรี วัฒนวรางศิกูร
นาย เสกสม อินทรลาวัณย์
นาย ทรงชัย บริสุทธิ์

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)

-

71

-

32

-

64

-

32

-

-

-

1

-

-

-

1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.มหิศร***

ธุรกิจอื่นๆ

631

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ******
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
2554
เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- 4,612

500

-

- 1,523

900

-

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

- 4,612

500

-

- 1,523

900

-

กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มี
อ�ำนาจควบคุม

-

593

70

2

13

166

270

2

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

114

620

27

-

133

476

155

-

รวม

114 13,568 2,346 1,554

146 7,430 2,943

666

กรรมการ / ผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

*
**
***
****

สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2555
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
กิจการทั้งหมดได้ โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน))
***** ขายไปในปี 2555
****** อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีดังนี้
ล้านบาท

งบการเงินรวม
2555
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

2554
ค่าใช้จา่ ย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ

16
-

65

18

รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
2
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ

607
-

1
31

127
16
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

30
-

14,099
16
-

2554
ค่าใช้จา่ ย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
144
65

79
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1,601
18

รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
70
-

11,669
606
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
105
1
31

1,047
122
16
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภท
หลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)*

ธนาคารพาณิชย์ หุ้นสามัญ
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่า หุ้นสามัญ
ซื้อและแฟ็กตอริ่ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
และทางอ้อม (%)
2555
2554

33.0
-

33.0
44.9

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2555
2554

วิธีส่วนได้เสีย
2555
2554

697
-

697
3

647
-

687
13

697

700

647

700

* ขายไปในปี 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
หลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
Cambodian Commercial Bank Ltd. (ประเทศกัมพูชา)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด

บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ จ�ำกัด*
บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จ�ำกัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มหิศร จ�ำกัด**
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สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
และทางอ้อม (%)
2555
2554

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2555
2554

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ประกันภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ
และแฟ็กตอริ่ง
ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0
100.0
60.9
99.1

100.0
100.0
100.0
100.0
58.9
99.1

634
25
2,107
222
967
10,719

634
25
2,107
222
547
10,719

หุ้นสามัญ

94.7

94.7

9,033

9,033

ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์จ�ำนองและ
ประเมินราคา
ทรัพย์สิน

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0

100.0
100.0

390
10

390
10

ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย
บริการเรียก
เก็บหนี้

หุ้นสามัญ

-

100.0

-

15

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

1

1

หุ้นสามัญ

-

100.0

-

1,138

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
หลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัทเงินทุน ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน)***
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)****

การพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
และทางอ้อม (%)
2555
2554

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2555
2554

หุ้นสามัญ

99.7

99.7

3,765

3,764

ธนาคารพาณิชย์ หุ้นสามัญ
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ หุ้นสามัญ
และแฟ็กตอริ่ง

33.0
-

33.0
37.6

697
-

697
3

28,570
(667)
27,903

29,305
(1,172)
28,133

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

* ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2555
** เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
*** กิจการทัง้ หมดได้ โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน))
**** ขายไปในปี 2555

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

ราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคาร ซึ่งต้องได้อนุมัติในรูปของมติคณะกรรมการ โดยผู้อนุมัติจะ
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ำรายการ และกรรมการที่มีส่วนได้
เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุม (หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ) และ
ออกเสียง ส�ำหรับการด�ำเนินการอนุมัติรายการการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกันทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขการค้าเป็นการทัว่ ไปและเป็นรายการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางต้องน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ขอมติเห็นชอบ ส่วน
รายการขนาดใหญ่ต้องน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการท�ำรายการ
ส�ำหรับรายการทีต่ อ้ งน�ำเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารจะ
น�ำเสนอขอความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและขอความเห็นจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหว่ า งกั น ตามข้ อ ก�ำหนดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การ
ท�ำรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็น
ธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือน
รายการที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญในปี 2555 และ 2554 ได้
แสดงรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำธุรกรรมประเภทการให้สนิ
เชื่อ การลงทุน ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และธุรกรรม
อื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจ รวมถึงการซื้อ/ขาย/เช่า/ให้เช่าทรัพย์สิน หรือ
ก่อภาระผูกพัน

การพิจารณาสินเชื่อ การลงทุน การก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่
มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือแก่
กิจการที่ธนาคาร กรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไปของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง ต้องไม่เกินอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ ทั้งนี้
กรรมการ หรือผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

ทัง้ นี้ นอกจากการก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการ
ระหว่างกันแล้ว ธนาคารได้จดั ให้มกี ระบวนการด�ำเนินงานเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่ามีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและกฎ
เกณฑ์ทางการทีก่ �ำหนดไว้ โดยวิธกี ารทีเ่ ป็นทัง้ การป้องกันการฝ่าฝืนกฎ
เกณฑ์และการติดตามการด�ำเนินงาน เช่น ระบบงานตรวจสอบรายชือ่
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบบุคคลทีต่ ดิ ต่อด้วย
ก่อนท�ำธุรกรรม และจัดให้มกี ารติดตามสอบทานการท�ำธุรกรรมระหว่าง
กันว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

การพิจารณาเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร หากพบว่า
เป็นการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร (ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการธนาคาร รองผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการสายขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
งบการเงินของธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ตามเกณฑ์การท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันให้พิจารณาประเภทการท�ำรายการ ขนาดรายการ เงื่อนไข
ทางการค้า โดยผู้อนุมัติจะต้องอนุมัติภายใต้หลักการที่สมเหตุสมผล มี
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้
มีการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของธนาคารตามข้อก�ำหนดเรื่องหลัก
เกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการรายงานการเปิดเผยข้อมูล โดย
หน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำงบการเงินของธนาคารเป็นผูร้ วบรวมข้อมูลจากหน่วย
งานต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
นโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไปและสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของกฏหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ ง
รายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นและเป็ น ไปตามกฏเกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยด้วย

การเปิดเผยนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตของธนาคาร อาจเกิดขึ้นตามการ
ด�ำเนินธุรกิจทั่วๆ ไป ซึ่งธนาคารมีการก�ำหนดมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติที่ชัดเจน

การก�ำกับดูแลความเสี่ยงการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม

รายการเกี่ยวโยงกัน

เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคารถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และทบทวนเป็นประจ�ำทุก
ปี โดยนโยบายครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ภายในกลุ่ม ซึ่งมีการควบคุมการท�ำธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ อีก
ทั้งยังควบคุมอัตราส่วนการท�ำธุรกรรมประเภทให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อ
ภาระผูกพัน และธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การก�ำกับดูแลเชิงปริมาณตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด

ในระหว่างปี 2555 ธนาคารไม่ได้มีการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันอันมีสาระส�ำคัญตามเกณฑ์การพิจารณาภายในของธนาคารที่
มีมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible assets) มากกว่า
ร้อยละ 0.03

นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมใดๆ ระหว่าง
กันภายในกลุ่ม ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดใดๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ
ทีต่ า่ งจากการค้าปกติทวั่ ไปทีม่ คี วามเสีย่ งระดับเดียวกัน และต้องมีการ
จัดท�ำสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลัก
ฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติให้สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้ดุลพินิจและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินนี้ ข้อมูลส�ำคัญ
เกีย่ วกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้
ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งแสดงความเห็นดังปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมถึงนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือความผิดพลาดในการด�ำเนินงานของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอเมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาด
ของธุรกิจของธนาคาร และเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สะท้อนให้เห็นสถานะ
ของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าวตลอดจนผลประกอบการของธนาคารและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำนวน 4 ท่าน รวมนายเอกกมล คิรวี ฒ
ั น์
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2555 ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
นายมาริษ
นายสุเมธ
ดร. กุลภัทรา
นายเอกกมล

สมารัมภ์
ตันธุวนิตย์
สิโรดม
คีรีวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในระหว่างปี 2555 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกีย่ วข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารของธนาคารเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง เพื่อให้มีการด�ำเนินการ
ในเรื่องที่เห็นสมควร
สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
• รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ที่มีการจัดท�ำ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตลอดจนพิจารณาผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และแผนในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารกลุ่มการเงินอย่างสม�่ำเสมอ
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของสายบริหารงานตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีภายนอก ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ภายนอกที่ก�ำกับดูแลธนาคารและบริษัทย่อย เพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องส�ำหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงสอบทานความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Plan) ของสายบริหารงานตรวจสอบ โดย
ในปี 2555 มีการวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการควบคุมระบบการปฏิบัติงานทั้ง Manual Controls และ Automated Controls
หรือทีเ่ รียกว่า Integrated Audit และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Auditing) ซึง่ ท�ำให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีความ
ครอบคลุมความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานให้สายก�ำกับและควบคุมมีการติดตามดูแลหน่วยงานของธนาคารและบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของสายก�ำกับและควบคุมเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าประเด็นต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข ติดตามอย่างใกล้ชดิ และ
มีการรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบถึงประเด็นที่ส�ำคัญและการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร และให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี 2555 (Annual Compliance Report) ที่น�ำส่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2556 มีการทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน แผนการสอบทานการปฏิบตั งิ าน และเรือ่ งต่างๆทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารและบริษทั ย่อย ตลอดจนมีการจัดหาระบบเข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางการ
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• การบริหารความเสี่ยง
พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของกลุม่ บริหารความเสีย่ ง
กลุ่มธุรกิจที่ดูแลลูกค้า เพื่อรับทราบและติดตามประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อธนาคารได้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยในปีที่ผ่านมา มีประเด็น
ส�ำคัญที่ติดตาม เช่น การให้สินเชื่อลูกหนี้รายใหญ่ การให้สินเชื่อต่างประเทศ และความเสี่ยงจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องมาตรการการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนความเพียงพอของเงินส�ำรองและ
เงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
• ผู้สอบบัญชีภายนอก
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานตรวจสอบใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2555
ส�ำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกลุ่มการเงินพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีธนาคาร โดยพิจารณาแล้วเห็นควรน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ธนาคารอีกวาระหนึ่ง เพราะมีความเป็นอิสระและเหมาะสม อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยดี
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ และสายก�ำกับและ
ควบคุม ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้
มั่นใจว่ามีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในปี 2555 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส
มีความเป็นอิสระ และถือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยมีการจัดท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิด
เผยข้อมูลเหมาะสมและเพียงพอ ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และสังคม ด้วยดีตลอดมา

(นายมาริษ สมารัมภ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานด้านทรัพยากรบุคคล
ความสามารถและความทุ่มเทของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา และยังเป็น
ปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
พลังความมุ่งมั่นของพนักงานท�ำให้ธนาคารสามารถตอบสนองได้
ทันท่วงทีตอ่ ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ และความคาดหวังของลูกค้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งสิ่งนี้ย่อมน�ำไปสู่ความยั่งยืนในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

ความส�ำเร็จของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรที่ส�ำคัญในปี 2555
ได้แก่
• การพิจารณาแนวทางการสือ่ สารค่านิยมองค์กร (Core Values)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในองค์กร
• การพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาและเนื้อหาหลักสูตร
รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดท�ำโครงการ Leadership
Development Program (LDP)
• การพิจารณาแนวทางปฏิบัติและรายชื่อสถาบันการศึกษาชั้น
น�ำส�ำหรับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่าง
ประเทศแก่พนักงาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เพิ่ม
ขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความ
ผันผวนและการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบจากธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
ต่างๆ ในธนาคารได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มกี ารเลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้สทิ ธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพใน
เกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

2. การพัฒนาค่านิยมองค์กร (Core Values)
ในปี 2555 ธนาคารได้ก�ำหนดค่านิยมองค์กร (Core Values) ขึ้น
ใหม่ และสื่อสารต่อพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยว
กับแนวคิดและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยค่านิยม
องค์กรคือสิง่ ทีพ่ นักงานเชือ่ มัน่ และให้ความส�ำคัญว่าเป็นสิง่ ทีท่ �ำให้
พนักงานทุกคนก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนร่วมกัน ทัง้ ความส�ำเร็จ
ของตนเองและของธนาคาร และเนื่องจากความส�ำเร็จนี้เกิดขึ้น
จากการรับรู้และตระหนักในค่านิยมองค์กร ธนาคารจึงเห็นว่าเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้ค่านิยมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และ
ประกาศให้เป็นที่รับรู้ โดยทั่วกัน

ส�ำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารในปี 2555 ธนาคาร
ยังคงเน้นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับ
กลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
พนักงานและการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีท่ า้ ทาย ตลอดจนการ
ส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน โดยธนาคารมีโครงการส�ำคัญๆ ที่
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ค่านิยมองค์กร (Core Values) ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ
“iSCB” โดย
i คือ innovation หรือ นวัตกรรม น�ำหน้า - “เราเปิดรับนวัตกรรม
เพื่อก้าวน�ำในวงการ”

1. การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ร (Organization
Development Committee หรือ ODC)

S คือ Social Responsibility หรือ สร้างคุณค่า สู่สังคม - “เรา
ร่วมสร้างคุณภาพที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายในธนาคารเป็นไปตามนโยบายและ
หลักการที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ People Development
Committee (PDC) อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2555 ธนาคารจึงได้
จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development
Committee หรือ ODC) ขึ้นโดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
• น�ำนโยบายจากคณะกรรมการ People Development
Committee (PDC) มาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการ
พัฒนาบุคลากรในทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดค่า
นิยมองค์กรร่วมกัน และมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่
สนับสนุนต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้เกิดความ
สอดคล้องกันในการพัฒนาบุคลากรของทุกกลุ่มธุรกิจภายใน
ธนาคาร
• ก�ำกับ ติดตาม และทบทวนการน�ำนโยบาย กลยุทธ์ และแผน
พัฒนาบุคลากรไปสูก่ ารน�ำไปปฏิบตั จิ ริงให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่

C คือ Customer Focus หรือ ลูกค้า ต้องมาก่อน - “เรามุ่งมั่น
สร้างสรรค์บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้า”
B คือ Building Our People หรือ สร้างองค์กร คือสร้างคน - “เรา
เห็นคุณค่าและใส่ใจดูแลพนักงานผู้สร้างอนาคตของเรา”
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3. การสร้างความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างความผูกพันของ
พนักงานเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พนักงานก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวไทยพาณิชย์ โดยผ่านกิจกรรมการดูแลพนักงานเข้าใหม่
(On-boarding Program) และการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
สร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง และเพือ่ นร่วมงาน ตลอด
จนครอบครัวพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น กิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building) กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพ กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันผูกพันประสานใจ กิจกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุตรพนักงาน กิจกรรมวันครอบครัวและวันปี
ใหม่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมของสมาคมสโมสรต่างๆ ของธนาคาร
ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของพนักงานในชมรมต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพือ่ เป็นสถานทีใ่ ห้พนักงานและครอบครัว
ได้ออกก�ำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะธนาคาร
เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการท�ำงาน พนักงานจะสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันกับธนาคาร และ
ร่วมใจทุ่มเทให้ธนาคารก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จอย่างต่อ
เนื่อง
ทัง้ นีธ้ นาคารได้จดั ให้มกี ารส�ำรวจความผูกพันของพนักงานอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม
โดยการส�ำรวจครัง้ ล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2555 มีพนักงานเข้าร่วม
การส�ำรวจถึง 97% และธนาคารได้ผลคะแนนความผูกพันโดยรวม
ทีร่ ะดับ 4.70 ซึง่ อยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 91 และเป็นผลคะแนน
ในระดับ World Class

“SCB Family Happiness on Earth” มหกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุข
ต้อนรับปีใหม่ ส�ำหรับครอบครัวพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “SCB
LOVE EARTH” ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อธนาคารในด้านต่างๆ ผ่านการส�ำรวจดังกล่าว
และการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเก็บรวมรวบ
ข้อมูลและประเด็นหลักในการหาแนวทางและแผนปฏิบัติงานใน
การ ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อธนาคารให้ดียิ่งขึ้น
จากความมุง่ มัน่ และจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับ
ธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล Gallup Great Workplace
ประจ�ำปี 2555 โดยนับเป็นองค์กรไทยที่ได้รับรางวัลที่สูงสุดถึง 4
ปีด้วยกัน

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสนับสนุนการ
ท�ำงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆ มีความคล่องตัว และประสานงานกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (เฉพาะธนาคาร)
จ�ำแนกตามระดับ
กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - President)
กลุ่มพนักงานบริหาร (Associate - Officer 4)
กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1-4)
กลุ่มพนักงานบริการ (Driver, Maid, Messenger)
อื่นๆ (Consultant, Advisor etc.)
จ�ำแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จ�ำแนกตามพื้นที่
กรุงเทพ
ต่างจังหวัด
จ�ำแนกตามอายุ
< 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 55 ปี
> 55 ปี
จ�ำแนกตามอายุงาน
< 4 เดือน
4 เดือน - <1 ปี
1 - <3 ปี
3 - <5 ปี
5 - <10 ปี
10 - <15 ปี
15 - <20 ปี
>= 20
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก (Ph.D)
ปริญญาโท (Master)
ปริญญาตรี (Bachelor)
ต�่ำกว่าปริญญาตรี (Below Bachelor)

2553

2554

2555

18,097

19,566

20,994

1,555
7,174
9,219
137
12

1,772
7,666
9,985
130
13

2,012
8,119
10,732
118
13

6,917
11,180

7,151
12,415

7,208
13,786

10,312
7,785

11,444
8,122

11,875
9,119

1,334
6,712
5,475
3,577
693
306

1,678
6,808
5,995
3,955
783
347

2,172
6,884
6,376
4,294
872
396

784
1,378
1,101
5,054
3,305
570
3,004
2,901

1,024
2,076
2,587
3,168
4,378
341
2,770
3,222

1,070
2,519
3,682
2,568
4,780
464
2,258
3,653

15
3,070
14,331
681

17
3,365
15,522
662

23
3,698
16,632
641

หมายเหตุ
- ข้อมูลพนักงาน ณ 31 ธันวาคมของแต่ละปี
- จ�ำนวนพนักงานครอบคลุมกลุ่มพนักงานประจ�ำ (Full-time) และพนักงานตามสัญญาจ้าง (Contractors)
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อัตราการลาออก (Turnover rate)
อัตราการลาออก

2553

2554

2555

จ�ำนวนพนักงานลาออกทั้งหมด (คน)
อัตราการลาออก (%)
จ�ำแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จ�ำแนกตามอายุ
< 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 55 ปี
> 55 ปี

1,510
8.6%

2,151
11.4%

2,974
14.6%

491
1,019

677
1,474

745
2,229

675
532
213
84
4
2

539
1,050
428
117
14
3

834
1,403
565
157
13
2

หมายเหตุ
- Turnover rate ค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงานที่ลาออกหารด้วยจ�ำนวนพนักงานเฉลี่ยในปีนั้นๆ
- พนักงานที่ลาออก ไม่นับรวมพนักงานที่พ้นสภาพเนื่องจากปลดออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ผรู้ ว่ มลงทุน คูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน โดยธนาคารจะพิจารณาเข้าท�ำสัญญาหรือ
ร่วมลงทุนกับผูท้ เี่ คารพและปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยเป็นหลัก

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
อย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล และยึดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามจรรยาบรรณพนักงาน (Code
of Conduct) ของธนาคาร

ความเท่าเทียมภายในองค์กร
(Diversity and Equal Opportunity)
ธนาคารมีการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลพนักงาน รวมถึงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความเสมอภาคของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็น
องค์กรแห่งความเท่าเทียมอย่างแท้จริง

ธนาคารมีเจตนารมณ์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐหรือการด�ำเนินธุรกิจที่ต้อง
ไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนและบุคคลภายนอก อาทิ สิทธิใน
ทรัพย์สิน สิทธิในการอยู่อาศัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน สิทธิในการ
แสดงออก ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของชนพื้นเมือง
เดิม เป็นต้น

สัดส่วนจ�ำนวนพนักงานชายและพนักงานหญิง พบว่า จ�ำนวน
พนักงานชายและพนักงานหญิงยังมีสดั ส่วนทีต่ า่ งกันอยูม่ ากโดยเฉพาะ
ในกลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1-4) เนื่องจากลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ดี ธนาคารให้สิทธิความเท่าเทียมกันในการท�ำงานโดยค�ำนึง
ถึงศักยภาพและลักษณะงานทีเ่ หมาะสมตามหลักการบริหารสายอาชีพ

สัดส่วนจ�ำนวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - President)
กลุ่มพนักงานบริหาร (Associate - Officer 4)
กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1-4)
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1.65
0.97
0.33

1.54

1.49
0.79
0.28

0.88
0.31
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สัดส่วนค่าจ้างโดยเฉลี่ยของพนักงานชายต่อพนักงานหญิง พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน
สัดส่วนค่าจ้างโดยเฉลี่ยของพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - President)
กลุ่มพนักงานบริหาร (Associate - Officer 4)
กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1-4)

2554

2555

0.96
1.18
1.09

0.95
1.18
1.08

0.97
1.20

1.11

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
และพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ภายใต้ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดขึ้น ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้
บังคับบัญชาและพนักงาน โดยการก�ำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้
วัดความส�ำเร็จ (Key Performance Indicator) และแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ�ำปี
ตลอดจนการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับพนักงาน ซึ่งหลักส�ำคัญที่ธนาคาร
ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานคือ การเป็นคนเก่ง
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และ/หริอทีมงานได้ และการเป็นคนดีโดยแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
ในการท�ำงานอย่างมืออาชีพและมีคณ
ุ ธรรม อันจะน�ำพาให้ธนาคาร
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้
บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัด
ให้มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
พิจารณาทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผล
การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ธุรกิจของธนาคารและดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ (Key Performance
Indicator) ในแต่ละปีตามที่ได้ ให้ค�ำมั่นต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งยังเปรียบ
เทียบความส�ำเร็จดังกล่าวกับผลการปฏิบัติงานของธนาคารใน
อดีต เพื่อประเมินความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของธนาคารในระยะ
ยาว แล้วจึงน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติ

แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งความต่อเนือ่ ง
ในการบริหารงานที่เหมาะสม และการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่า ธนาคารมีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการด�ำรงต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

1. แผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งงานของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้น�ำเสนอแผนกลยุทธ์ธรุ กิจของกลุม่
ธุรกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคารให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารมีหน้าทีต่ ดิ ตามผลการ
ปฏิบตั งิ านและประเมินความส�ำเร็จตามดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ (Key
Performance Indicator) ตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายใน
แต่ละปี โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบผลการประเมินตามที่
คณะกรรมการบริหารน�ำเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการหารือในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร และการประชุมอื่นๆ เพื่อสรรหาผู้น�ำที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารงานธนาคารให้มั่นคงและ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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2. แผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
และต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ

ต่างจังหวัด ธนาคารได้จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพสัญจรโดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลชั้นน�ำในจังหวัดนั้นๆ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้
พนักงานครอบคลุมพนักงานทุกเขตทั่วประเทศ หรือพนักงานสามารถ
เลือกเข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลที่พนักงานต้องการได้ตามช่วง
เวลาที่พนักงานพร้อมและสะดวก

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
เห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
งาน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ
ตามการน�ำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียม
ความพร้อมด้านก�ำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อ
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานหลัก (Key positions) ที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

เพื่อให้พนักงานสามารถซื้อทรัพย์สิน สินค้าและบริการที่จ�ำเป็นเพื่อ
ความมัน่ คงของครอบครัวและเพือ่ ความสะดวกสบายในชีวติ ประจ�ำวัน
ธนาคารได้จัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงานซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ธนาคารให้กับลูกค้าทั่วไป ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อฉุกเฉินกรณี
ประสบภัย เป็นต้น

ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้ก�ำหนดขัน้ ตอนการจัดท�ำแผน
พัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับ
สูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
• ก�ำหนดต�ำแหน่ ง งานหลั ก เพื่ อ จั ด ท�ำแผนทดแทน
ต�ำแหน่งงาน
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือก โดยระบุความรู้
ความสามารถ ทักษะที่จ�ำเป็น และคุณลักษณะของบุคคล
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละต�ำแหน่งงานหลัก
• คัดเลือกและประเมินความพร้อมของผู้บริหารที่ได้รับการ
พิจารณาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน และคัดเลือกผู้ที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน โดยประเมินระดับความ
พร้อม รวมทั้งระบุจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
• วางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณา โดยจัดท�ำแผนพัฒนาราย
บุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานใน
ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น
• ติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประเมินความ
พร้อมหลังการพัฒนา รวมทั้งสนับสนุน ติดตาม และ
ประเมิ น ผลส�ำเร็ จ จากการพั ฒ นาเตรี ย มความพร้ อ ม
ผู้บริหารเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนพัฒนา
รายบุคคลที่ก�ำหนด

นอกจากนี้แล้วจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554
ธนาคารมีมาตรการเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพือ่ สร้างขวัญ
ก�ำลังใจให้แก่พนักงานทีป่ ระสบอุทกภัย โดยให้ชว่ ยเหลือด้านทีพ่ กั และ
การซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย และทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย โดย
ธนาคารได้ ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น
กว่า 7,700 คน รวมความช่วยเหลือกว่า 300 ล้านบาท

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
ในการทำ�งาน
ธนาคารตระหนักและให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานใน
การปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานเสมอมา โดยธนาคารได้
จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ตาม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ รัชโยธิน ชิดลม แจ้งวัฒนะ
เชียงใหม่ และล�ำปาง เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย แนวทาง
และแผนปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านและนอกเวลา
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ในเรือ่ งความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับธนาคาร
นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ในพื้นที่ต่างๆ
ขึน้ ด้วย โดยมีหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาในการจัดสวัสดิการและเสนอแนะแนว
ทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ซึ่งธนาคารจัดให้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนจากคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และ คณะกรรมการสวัสดิการ
ทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลการด�ำเนินการต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารทราบ
และพิจารณา และจัดท�ำรายงานการประชุมส่งให้กับตัวแทนพนักงาน
เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบต่อไป

สวัสดิการพนักงาน
เพราะพนักงานเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่
จ�ำเป็นของพนักงาน ธนาคารได้จดั สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ได้แก่
สวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมโรงพยาบาลชั้นน�ำทั้งของ
รัฐบาลและเอกชนทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่าเมื่อยามเจ็บป่วยพนักงานจะได้รับ
การดูแลและรักษาอย่างดีที่สุด รวมถึงสวัสดิการด้านทันตกรรม และ
เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวของพนักงาน ธนาคารได้
จัดให้มกี ารประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุให้กบั พนักงาน และจัดให้มกี องทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของพนักงาน
ในอนาคตเมื่อเกษียณอายุ โดยธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทั้งหมดในปี 2554 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
1,058 ล้านบาท และในปี 2555 จ�ำนวน 1,170 ล้านบาท

ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย กลุม่ ทรัพยากรบุคคลของธนาคารจะเป็น
ผู้จัดหาและดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน ธนาคารมีการจัดมาตรฐาน
ด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดโดยจัดห้อง
พยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เพียง
พอต่อจ�ำนวนพนักงาน รวมไปถึงธนาคารยังจัดส่งชุดปฐมพยาบาล
ต่างๆ ให้กับสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิการด้านสุขภาพเพื่อรองรับปัญหา
ด้านสุขภาพของพนักงานไว้เพือ่ เป็นการช่วยเหลือพนักงานอีกทางหนึง่
ด้านความปลอดภัย ธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน
ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดท�ำมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ต่างๆ เช่น ป้ายเตือนบริเวณต่างๆ การรักษาความปลอดภัย และประตู
access ต่างๆ โดยหน่วยงานด้านบริหารงานอ�ำนวยการกลางจะเป็นผู้
ดูแลรักษาความปลอดภัย

ธนาคารได้จดั ให้มสี ถานพยาบาลในพืน้ ทีเ่ พือ่ ดูแลพนักงาน โดยมีแพทย์
ประจ�ำทุกวัน และมีแพทย์เฉพาะทางมาให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงาน ตลอด
จนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยการเชิญบุคลากรทางการ
แพทย์จากโรงพยาบาลมาให้บริการที่ธนาคาร ส�ำหรับพนักงานสาขา
รายงานประจำ�ปี 2555
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (%)

2553

2554

2555

ลาป่วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
อื่นๆ
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)

23.2%
0%
76.8%
3.0
0

23.4%
0%
76.6%
2.8
1*

23.1%
0%
76.9%

2.6
1*

* หมายเหตุ อุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการระบาดของโรค
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการ IRT (Incident Response Team)
เพื่อติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยร่วมกับกลุ่มทรัพยากร
บุคคลในการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชดิ โดยมีขนั้ ตอน คือ เมือ่ มีสญ
ั ญาณแสดงถึงโรคระบาดต่างๆ
ธนาคารจะสื่อสารให้พนักงานทราบถึงลักษณะอาการ สาเหตุ วิธี
การป้องกันตนเอง และติดตามจ�ำนวนผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชดิ เมื่อ
มีการเจ็บป่วยอย่างไม่ปกติจะด�ำเนินการปิดชัน้ ทีท่ �ำงาน วัดอุณหภูมิ
และฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน

• การด�ำเนินโครงการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action
Learning Project) ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ที่พนักงานจะ
น�ำประเด็นหรือปัญหาในที่เกิดขึ้นจริงในธนาคารมาร่วม
กันหาวิธีการแก้ปัญหา โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่ม
งานต่างๆ เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งการเรียนรู้ ในรูป
แบบนี้ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีมที่มา
จากหลากหลายกลุม่ งาน และเกิดความรอบรู้ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร และเกิดการเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานร่วมกัน
• การท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรภายในของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานแต่ละกลุ่มงานได้พัฒนา
ทักษะของตนเองให้มคี วามเชีย่ วชาญมากขึน้ และสามารถ
แปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้
เป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บได้ (Explicit Knowledge)
ในรูปแบบสื่อการสอนและ/หรือการท�ำเอกสารประกอบ
การบรรยาย ยังผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใน
ปี 2555 ธนาคารมีวิทยากรภายในจ�ำนวนทั้งสิ้น 430 คน

การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ
เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร และสนับสนุนให้
ผู้บริหารและพนักงานได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่ รวมถึงการได้รบั โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและเติบโต
ไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จของธนาคาร โดยในปี 2555 ธนาคารได้
ด�ำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

2 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ

1 การสร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ โ ดยมุ ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้
แบบผสมผสาน (Blended Learning & Development
Approach)

ธนาคารมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในทุก
ระดับ ตัง้ แต่แรกเข้าจนเกษียณอายุการท�ำงาน โดยการก�ำหนด
กลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยการ
พัฒนาให้เป็นคนเก่งที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจการเงินการธนาคาร และเป็นคนดีของ
องค์กรและสังคมด้วยการเสริมสร้างทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับค่านิยมของธนาคาร

ธนาคารเน้นความส�ำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญที่สนับสนุนให้ธนาคาร
ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการฝึกอบรมใน
ห้องเรียน (Class room training) แล้ว ผู้บริหารและพนักงาน
ยังได้รบั การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายวิธดี งั ต่อไปนี้

ในปี 2555 ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 472 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน
ธนาคารจ�ำนวน 267 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรม
ภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวน 205
หลักสูตร ซึง่ โดยเฉลีย่ บุคลากรของธนาคารได้รบั การฝึกอบรม
ประมาณ 7 วันต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนให้
พนักงานได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของตนเอง โดยได้มกี ารสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั พนักงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

• การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องในรูปแบบของ
Mentoring Program เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ และ
มุมมองส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อม
ในการท�ำงาน และเจริญเติบโตในหน้าที่งาน
• การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านสถานที่ ซึ่งในปี
2555 ธนาคารมีหลักสูตรที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึง
20 หลักสูตร

ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ธนาคารได้
จัดท�ำระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาฝึกอบรม
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมและผลกระ
ทบต่อธุรกิจ โดยในปี 2555 ธนาคารได้เริ่มประเมินผลการ
93
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พัฒนาฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ซึ่งมุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลักสูตรที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อ
ประเมินความส�ำเร็จในเชิงธุรกิจว่า หลังจากได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมแล้ว พนักงานสามารถน�ำความรู้และ/หรือทักษะไป
ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่สร้างรายได้ ให้
กับธนาคารได้

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนา
และฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น ธนาคารยังมีระบบ Employee SelfService ซึ่งเป็นระบบ Intranet Online ที่พนักงานสามารถ
ศึกษา Learning Path ลงทะเบียนการฝึกอบรม และตรวจ
สอบประวัติการฝึกอบรมด้วยตนเองได้

ข้อมูลด้านการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
การลงทุนด้านการฝึกอบรม (ล้านบาท)
สถิติการฝึกอบรม
Classroom (คน)
Online (คน)
Classroom (ชั่วโมง)
Online (ชั่วโมง)
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคน
กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - President)
กลุ่มพนักงานบริหาร (Associate - Officer 4)
กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1-4)
จ�ำนวนวันการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี
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34
66
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7.8

31
59
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36
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3 การสร้างความพร้อมของผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นผู้
บริหารระดับต่างๆ

สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สัมพันธ์ทดี่ ภี ายในธนาคารระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร ดูแลสวัสดิการ
และสภาพการท�ำงานของพนักงาน รวมทั้งช่วยเป็นสื่อกลางในการ
ชี้แจงนโยบายต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ
ที่เกิดจากการท�ำงานและจัดการผ่านกระบวนการแบบทวิภาคีที่มุ่งเน้น
ท�ำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างธนาคารกับพนักงาน โดยธนาคาร
ยอมรับในบทบาทของสหภาพแรงงาน รวมทั้งมีการจัดส�ำนักงานและ
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพ
และสมาชิก

ในการเสริมสร้างศักยภาพของผูบ้ ริหารเพือ่ เตรียมความพร้อม
สู่การเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆ ธนาคารได้มีการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการหลัก 2
โครงการดังนี้
• โครงการ Executive Development Program (EDP)
เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ขึ้นไป ให้มี
โอกาสในการศึกษาและสัมมนาเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะ
ความเป็นผู้น�ำ การคิดเชิงกลยุทธ์ และสร้างสัมพันธภาพ
หรือเครือข่ายการท�ำงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันของธุรกิจโลก โดยการ
เข้าร่วมหลักสูตร Advanced Management Program
หรือเทียบเท่าของสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในต่าง
ประเทศ เช่น หลักสูตรผูบ้ ริหารของ Harvard University,
USA หลักสูตรผู้บริหารของ Wharton , University of
Pennsylvania, USA หลักสูตรผู้บริหารของ Stanford
University, USA เป็นต้น หรือสถาบันในประเทศ เช่น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิทยาการตลาดทุน
เป็นต้น ซึง่ ในปี 2555 มีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการ
ใน 13 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 19 คน

ทั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คลและเครื อ ข่ า ยสาขาจะท�ำหน้ า ที่ ใ นการ
สื่อสารนโยบายและรับข้อเสนอแนะของสหภาพแรงงาน โดยธนาคาร
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งผู ้ แ ทนธนาคารกั บ คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ อันจะช่วยให้
เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน
ปัจจุบันธนาคารมีสหภาพแรงงาน 2 ชุด ได้แก่
1. สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
คณะกรรมการชุดปัจจุบันมี จ�ำนวน 11 คน โดยมีสมาชิกเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ

• โครงการ Leadership Development Program (LDP)
เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับผู้จัดการ
(Assistant Vice President - First Senior Vice
President) ผ่านหลักสูตร Senior Executive Program
(SEP) และหลักสูตร Management Development
Program (MDP) โดยธนาคารได้รว่ มกับสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Wharton, University of
Pennsylvania, USA และ Duke Corporate Education
(Duke CE), Duke University, USA ในการจัดท�ำหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารเชิง
กลยุทธ์ และการสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ บ ริ ห ารซึ่ ง ที่ จ ะเป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ของ
ธนาคารต่อไปในอนาคต โดยในปี 2555 มีผบู้ ริหารเข้าร่วม
หลักสูตรจ�ำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 121 คน

2. สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารไทยพาณิชย์
คณะกรรมการชุดปัจจุบันมี จ�ำนวน 22 คน โดยมีสมาชิกเป็น
พนักงานระดับหัวหน้างาน

การสื่อสารกับพนักงาน
ธนาคารจัดให้มกี ารสือ่ สารกับพนักงานทุกคนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านที่ ส�ำคั ญ ของธนาคารผ่ า นหลายช่ อ งทาง อาทิ
Intranet, email, SMS, ค�ำสั่ง, ประกาศ, จดหมายเวียน, การประชุม
Townhall เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวสารที่ส�ำคัญ
ของธนาคารอย่างครบถ้วน โดยผู้บริหารในระดับต่างๆ ยังท�ำหน้าที่
ในการสื่อความและถ่ายทอดข้อมูลลงสู่พนักงานในทุกระดับอย่าง
สม�่ำเสมอ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “ค่ายกล้าใหม่..ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชนปี 2555” จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี เพิ่มทักษะและกลยุทธ์ ในการท�ำงานร่วมกับชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

ต่างๆ ในลักษณะ “ต่อยอด” ขยายผล รวมทั้งยังมุ่งที่จะให้บุคลากร
ของธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนงาน และร่วมท�ำ ถือ
เป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงานของธนาคารทั่วประเทศ
มี “จิตอาสา” ท�ำงานเพื่อสังคม

ธนาคารตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม จึงยึดมัน่ ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับกรรมการธนาคาร ท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและการให้ความ
ส�ำคัญของธนาคาร นอกเหนือจากการให้ความสนับสนุน และการให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ส�ำหรับในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมนั้น คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ก�ำหนด
กรอบในการด�ำเนินการไว้ ใน 3 ประเด็นกล่าวคือ
1. ด้านพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
2. ด้านการสร้างเครือข่ายจิตอาสา
3. ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ด้านพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารมุ่งให้ความส�ำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนเป็นเป้าหมายหลัก
ด้วยตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ที่น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาเยาวชนโดยมุ่งเน้น การสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน
(Character Building) อันได้แก่ ส�ำนึกในการท�ำประโยชน์ตอ่ สังคม (Social
Awareness) ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน มีจติ อาสาทีจ่ ะ
ท�ำประโยชน์แก่ผอู้ นื่ เตรียมพร้อมเพือ่ ให้มคี วามสามารถปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ เป็น “คนเก่ง” ควบคูไ่ ปกับการ
เป็น “คนดี” ของสังคม น�ำความรูค้ วามสามารถควบคูก่ บั การมีคณ
ุ ธรรม
มาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุง่ เรืองในระยะยาว

อีกทั้งยังมี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนงานพัฒนา
เยาวชนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานและ
ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเยาวชนอื่นๆ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ท�ำเรื่อง
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (รายละเอียดโครงการติดตามได้ที่ www.
scbfoundation.com)

ในปี 2555 ธนาคารให้การสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาเยาวชน
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งผลของแต่ละ
โครงการน�ำไปสูก่ ารสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถานศึกษา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวมทีธ่ นาคารเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรมนั้น ธนาคารมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพของธนาคารในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
97
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เยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีม การรู้จักท�ำ
คุณประโยชน์ ให้กับชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้กับเยาวชนที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในอนาคต นอกไปจากนั้น
ยังได้ส่งเสริมและประกาศยกย่องคุณครูผู้เป็นต้นแบบและผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ให้กับเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับคุณครู
ผูท้ �ำประโยชน์ ให้กบั สังคมในท้องถิน่ ห่างไกล ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ต่างๆ ดังนี้

โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับ
ประถมศึกษา

กระบวนการถอดบทเรียนการท�ำงานของครูทใี่ ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน

1. โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัง้ แต่ปี 2548 ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ 40,000 โรงเรียน โดยสนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้อมที่
จะพัฒนาไปเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงด้านการศึกษา เพื่อท�ำหน้าที่เป็น “แม่ข่าย” ขยายเครือข่ายให้
กับโรงเรียนทั่วประเทศ ก�ำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้ 84 ศูนย์
การเรียนรู้ ในปี 2556 ขณะเดียวกัน สนับสนุนให้ โรงเรียนสร้าง
องค์ความรู้ ในการน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่
เป็นตัวอย่าง โครงการแบ่งเป็น 3 ช่วงกล่าวคือ ช่วงแรก: ช่วงการเรียนรู้
ค้นหาทุนและสร้างเครือข่าย มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 68
โรงเรียนจากทัว่ ประเทศ มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตลาดนัดความรู้
ให้กับครูและผู้บริหาร กระบวนการเพื่อกระตุ้นให้ครูและผู้บริหารมี
ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น สามารถน�ำไปใช้ ในชีวิตและ
งาน ช่วงที่สอง: สร้างความเข้มแข็งให้ โรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในแต่ละภูมิภาค มีการจัดกระบวนการเสริมศักยภาพอย่าง
เข้มข้น และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองเป็น “ศูนย์การเรียนรู้”
และขับเคลื่อนเครือข่ายด�ำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” สิน้ ปี 2555 มีจ�ำนวน 27 ศูนย์ฯ ทีเ่ ป็นสถานทีด่ ู
งานและเป็นแกนน�ำเครือข่ายขับเคลือ่ นในภูมภิ าค ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นที่เข้าไปสนับสนุนงานวิชาการของเครือข่ายเพื่อยกระดับการ
ท�ำงาน ก้าวสู่ ช่วงที่ 3: ขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ให้ได้ 84 ศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ - นักเรียนจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบค�ำถาม ระดับมัธยมศึกษา

โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ - โครงงานกระดาษใยไหม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ซึ่งน�ำหนอนไหมพันธุ์ราชภัฎเชียงราย 1 มาปรับกระบวนการเลี้ยง ท�ำให้เกิดการ
พ่นเส้นใยในแนวราบ เพื่อท�ำเป็น “กระดาษจากใยไหม”

สานต่อ “เครือข่ายเยาวชนกล้าใหม่...ใฝ่รู้” เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ส�ำหรับการแข่งขัน 3 ประเภทในปี พ.ศ.
2555 ปรากฏผลดังนี้
• การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ชลบุรี
• การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
• การแข่งขันโครงงานกล้าใหม่…สร้างสรรค์ชมุ ชน ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ท�ำโครงงาน
เกี่ ย วกั บ การน�ำหนอนไหมพั น ธุ ์ ร าชภั ฎ เชี ย งราย 1 มาปรั บ

2. โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ (SCB Challenge) โครงการด้านการ
พัฒนาเยาวชนที่ธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็น
โครงการทีส่ นับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกระดับชัน้
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทัว่ ประเทศแสดงความรูค้ วามสามารถ ความ
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ และการท�ำงานเป็นทีม มีเยาวชนเข้าร่วมเฉลีย่ ปีละ
กว่า 8,000 คน จาก 800 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ และมีการประกวด
โครงงานในระดับอุดมศึกษา มีโครงงานส่งเข้าประกวด 729 โครงงาน
จาก 131 สถาบัน รวมทั้งจัดกิจกรรมค่ายเสริมความรู้แก่เยาวชน และ
รายงานประจำ�ปี 2555
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องค์กรภาคธุรกิจทีร่ วมตัวกันท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม อาทิเช่น CSR Club
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย, องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Thailand Business Council Sustainable Development (TBCSD)
และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และการท�ำกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายจิตอาสาผ่านช่องการสื่อสารทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social networks) โดยโครงการและกิจกรรมหลักทีโ่ ดดเด่นคือ

กระบวนการเลี้ยงหนอนไหม เพื่อให้เกิดการพ่นเส้นใยในแนวราบ
กระทั่งได้เป็น “กระดาษจากใยไหม” ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้
กับเกษตรกร แทนการน�ำเส้นใยไปสาวและทอผ้าเพียงอย่างเดียว
(รายละเอียดของโครงการติดตามได้ที่ www.scbchallenge.com)
3. โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างกลไกรับผิดชอบการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น และสนับสนุนให้
เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลมีบทบาทใน
การสนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เชิงประเด็น” ถอดบท
เรียน และสังเคราะห์ความรู้ แบ่งปันความรูจ้ ากการท�ำงานร่วมกัน เพือ่
ยกระดับการท�ำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับชุมชน
และระดับประเทศ ผลการด�ำเนินงานเกิดเครือข่ายชุมชนในระดับพืน้ ที่
อบต. 64 แห่งและเทศบาลต�ำบล 5 แห่งมีแนวทางการพัฒนาเยาวชน
ของตนเอง มีตัวอย่างที่ดีที่มีครูภูมิปัญญา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการกว่า 1,500 คน มีแกนน�ำเยาวชนในพื้นที่กว่า 350 คน ได้
นวัตกรรมการจัดการ โดยเครือข่ายพัฒนาเยาวชนใน 13 พื้นที่ร่วมกัน
พัฒนาเยาวชน เกิดเป็นเครือข่าย “โรงเรียน-ครอบครัว-ชุมชน” เป็น
แกนขับเคลือ่ นการท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ากฐานของความยัง่ ยืน 3 ฐานความรู้
ได้แก่ รู้จักชุมชนตนเอง รู้จักอาชีพหลักของชุมชน และรู้จักหน้าที่ใน
ครอบครัวและชุมชน

1. โครงการ SCB ชวนกันท�ำดี เป็นโครงการหลักด้านการสร้างเครือข่าย
ที่ปลุกกระแสให้พนักงานเกิดความสมัครใจที่จะท�ำประโยชน์ ให้สังคม
และชุ ม ชนด้ ว ยการอุ ทิ ศ เวลาส่ ว นตั ว ท�ำงานจิ ต อาสาบนพื้ น ฐาน
ความต้องการของชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีพนักงาน
กว่า 5,700 คน ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคที่มาร่วมกันท�ำกิจกรรมแบ่ง
ปัน แบ่งแรง และแบ่งใจให้สังคมผ่านกิจกรรมและโครงการรวม 58
โครงการจากพนักงาน 18 เขตพื้นที่ และหน่วยงานส�ำนักงานใหญ่
อาทิเช่น รวมพลังปันความรู้สู่น้อง ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน�้ำท่วม พาน้อง
พิการและทุพพลภาพเที่ยวทะเล Beach Cleaning จัดท�ำแนวกันไฟ
โป่งดินเทียม งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯลฯ (รายละเอียดของ
โครงการติดตามได้ที่ www.scb.co.th) ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน
จิตอาสา ได้ก่อให้เกิดการเกื้อกูล พัฒนาคน พัฒนาชุมชนและสังคม
โดยรอบอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการมอบทุนการศึกษาและสือ่ การเรียนรู้ กว่า 30 ปี ทีธ่ นาคาร
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้รับทุน
การศึกษาในทุกระดับชั้นกว่า 350 ทุน จากโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนทัว่ ประเทศ มหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง โดยสนับสนุนทุนจนถึง
การศึกษาขั้นสูงสุดตามความตั้งใจของผู้รับทุน นอกจากนี้ธนาคารยัง
ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนในเครือข่าย 150 โรงเรียน
เป็นประจ�ำทุกปี ธนาคารจัดซือ้ หนังสือและสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าและ
มีประโยชน์จัดส่งเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเป็นประจ�ำ
5. โครงการรางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาเยาวชน ธนาคารให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ครู
ผู้เป็นต้นแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างของ
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี จึงได้ ให้การสนับสนุนในการ
ค้นหาและประกาศยกย่องคุณงามความดีแก่ครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน โดยร่วมมือกับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มอบรางวัล
“ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2552 ปีละ 9 รางวัล ให้กับ ครูต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา (ศศช.) สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นก�ำลัง
ใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งมีการจัดกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรูร้ ว่ มกันของครูผู้ได้รบั รางวัล เพือ่ ถอดบทเรียนความ
ส�ำเร็จและจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“แบ่งแรงเพาะกล้าป่าใหญ่” ครั้งแรกที่อาสา “โครงการแบ่งปัน 1 วัน ใน 1 ปี”
ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ช่วยชีวิตต้นไม้ที่
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทุ่งนางครวญ อุทยานแห่งชาติ ล�ำคลองงู จ.กาญจนบุรี

2. โครงการแบ่งปัน 1 วันใน 1 ปี ที่ชวนคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมล้นด้วย
พลัง ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ให้ออกมาร่วมแบ่งปัน
ท�ำสิ่งดีดีให้กับผู้อื่น โดยการ แบ่งแรง แบ่งไอเดีย แบ่งสิ่งที่มี อาทิ
เช่น แบ่งแรงแปลงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ แบ่งตาพาน้องเที่ยว แบ่ง
แรงเพาะกล้าป่าใหญ่ กลุ่มบีบอยหัวใจแบ่งปัน แบ่งเลือดแบ่งใจ ฯลฯ
(รายละเอียดของโครงการติดตามได้ที่ www.1day1year.com) ซึ่ง
โครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมืออันดีจากอาสาสมัครทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ และ
ประชาชนทั่วไปกว่า 8,600 คน ธนาคารยังใช้กิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาเพิ่มเติมในรูปแบบกิจกรรม online เพื่อให้ผู้ที่ไม่
สะดวกมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่สามารถท�ำความดีร่วมกันได้ผ่าน
สังคม online เช่น กิจกรรมแปลงเล่มเป็นไฟล์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ร่วมกันพิมพ์ ไฟล์แบบเรียนและวรรณกรรมเยาวชน เพื่อแปลงเป็น
อักษรเบรลล์ ให้กบั ผูพ้ กิ ารทางสายตา การท�ำกิจกรรมต่างๆ นีก้ อ่ ให้เกิด
การรับรู้และเข้าถึงเครือข่ายจิตอาสาทุกกลุ่ม

2. ด้านการสร้างเครือข่ายจิตอาสา
เพื่อส่งเสริมค่านิยมแห่งการใช้คุณค่าของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่
ผูอ้ นื่ ส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูล และเป็นพลังขับเคลือ่ น
ความดีงามในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจัดกิจกรรมกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายพนักงานจิตอาสาทีม่ คี วามเข้มแข็ง อีกทัง้ ได้
รวบรวมเยาวชนคนรุน่ ใหม่เป็นสมาชิกในกิจกรรมจิตอาสาท�ำความดีเพือ่
สังคม มีการพัฒนาต่อยอดทีไ่ ด้ขยายผลไปสูก่ ารท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือของ
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3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม คือหลักประกันความ
มั่นคงก้าวหน้าของสังคม โครงการต่างๆ ที่ธนาคารด�ำเนินการนี้
เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในเรื่องของการเสีย
สละ ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง หรือการ
มีสว่ นร่วมรณรงค์อนุรกั ษ์ปลูกฝังให้เกิดการรักษาสิง่ แวดล้อม ท�ำให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา
และขยายผลไปยังเครือข่าย พันธมิตร ลูกค้าและบริษัทในเครือ ให้
ร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างๆ ผ่านโครงการหลักที่ท�ำอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอดได้แก่

โครงการ SCB ชวนกันท�ำดี ร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม น�ำพนักงานจิตอาสาท�ำแนวกันไฟ
โป่งดินเทียม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สลักพระ จ.กาญจนบุรี

สามารถจัดหาโลหิตได้จ�ำนวน 32 ล้านซีซี ด้วยการใช้เครือข่าย
จิตอาสาและการสร้างสัมพันธภาพกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้
การด�ำเนินงานด้านการจัดหาโลหิตมีความคล่องตัวมากขึน้ ทีผ่ า่ นมาได้
ส่งมอบโลหิตให้กบั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมแล้ว
มากกว่า 90 ล้านซีซี โดยธนาคารได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบัน
การเงินที่สามารถจัดหาโลหิตบริจาคได้ ในปริมาณสูงสุด
2. โครงการไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส กว่า
ทศวรรษที่ธนาคารได้ ใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาขาและ ATM ของ
ธนาคารที่มีอยู่และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีจิตกุศลจ�ำนวนมาก
บริจาคสมทบกองทุน “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อ
ผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สาขารัชโยธิน เพื่อน�ำ
เงินไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และในปี 2555 ธนาคารยังใช้ขอ้ มูลทีผ่ า่ น
มาประเมินสถานการณ์เชิงตัง้ รับ เตรียมความพร้อมก่อนทีจ่ ะมีภยั พิบตั ิ
เพือ่ ช่วยเหลือได้ ในวาระต่างๆ และทันต่อเหตุการณ์ เป็นการช่วยเหลือ
ในกรณีเร่งด่วน อีกทั้งยังคงร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กองทัพอากาศ
และหน่วยงานราชการอืน่ ๆ โดยมีเครือข่ายสาขาของธนาคารเป็นกลไก
ในการขับเคลือ่ นโครงการ ธนาคารยังให้ความสนับสนุนและมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนื่ ๆ ทีเ่ ป็นโครงการสร้างสรรค์สงั คมของ
มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อาศัยเครือข่าย
สาขาในการรับบริจาคหรือระดมพลังความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
ดีๆ เพื่อสังคมส่วนรวม และยังเปิดโอกาสให้ ใช้สถานที่ของธนาคาร
หอประชุมมหิศรจัดงานหารายได้ ให้กบั มูลนิธหิ รือองค์กรสาธารณกุศล
ต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี มู ล นิ ธิ ก องทุ น ไทย มู ล นิ ธิ ส ่ ง เสริ ม ผู ้ สู ง อายุ
แห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

3.1) ด้านคุณภาพชีวิต

กิจกรรม “คืนรอยยิ้มให้น้องหลังน�้ำลด” ของพนักงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจหลังน�้ำท่วมให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดผาสุการาม จ.นครปฐม

3.2) ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารไทยพาณิชย์น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จ�ำนวน 2 คัน
ในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ในโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี รวมใจให้ โลหิต”

1. โครงการบริจาคโลหิต เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคาร และศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้พนักงาน
ธนาคารและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องมามากกว่า 17 ปี และในปี 2555 นี้ได้ จัดกิจกรรมบริจาค
โลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดย
ให้การสนับสนุนจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จ�ำนวน 2 คัน
คันละ 8 เตียง พร้อมอุปกรณ์ประจ�ำรถ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดยธนาคาร
รายงานประจำ�ปี 2555
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การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมถือเป็นหลักประกันความมัน่ คงก้าวหน้าของ
สังคมในอนาคต เริม่ ต้นจากการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดปริมาณขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า รวมถึงใน
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเองได้มีการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในองค์ประกอบหลัก 3 ด้านได้แก่
1. การด�ำเนินงานภายในองค์กร
ธนาคารให้ความส�ำคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ
คุณ ภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีการบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และด�ำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย
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- มีระบบแสงสว่างทีม่ ีความสว่างตามมาตรฐาน เปลีย่ นหลอดไฟฟ้า
เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5 ขนาด 28 วัตต์ ท�ำให้ลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ 30 จากปริมาณการใช้เดิม มีระบบดูแลอาคาร
BAS ควบคุมภายในอาคารและยังมีการช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากส่วนกลางในช่วงใช้ไฟฟ้าสูงสุด
- ติดตั้งระบบ BAS ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่าง,
ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในส�ำนักงานให้เกิดความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับติดตั้งระบบควบคุมปริมาณ
ลมของระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เพือ่ ควบคุมอุณหภูมภิ ายใน
พืน้ ทีส่ �ำนักงานให้เหมาะสม สามารถควบคุมอุณหภูมแิ ยกเป็นพืน้ ที่
ใช้งานได้ ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศได้
- ใช้ระบบ ice storage ในการท�ำความเย็นในอาคารส�ำนักงานใหญ่
แทนเครือ่ งท�ำความเย็นหลักของธนาคาร ท�ำให้ลดการใช้พลังงาน
ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง (On-Peak)
- จัดรถรับ-ส่งพนักงานจากส�ำนักงานใหญ่ไปยังสถานีรถไฟฟ้า และ
สถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนรองรับ เป็นการลดการใช้พลังงาน
ในการเดินทาง
- ออกแบบและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคโดยค�ำนึงถึงคุณ ภาพ
ชีวอนามัยของพนักงาน จัดให้มกี ารติดตัง้ ระบบปรับอากาศแบบทีม่ ี
กรอง 2 ชั้น เพื่อให้อากาศภายในส�ำนักงานมีความบริสุทธิ์ สะอาด
ปราศจากมลพิษและฝุ่นละออง
- มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และยังน�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้จากการบ�ำบัด
กลับมาใช้ประโยชน์ ในการรดน�้ำต้นไม้ ในพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ในห้องน�้ำ สามารถลดการใช้
น�้ำจากเดิมลงได้ร้อยละ 30
2. การด�ำเนินงานที่ค�ำนึง ถึง ลูกค้ า ธนาคารเป็นธนาคารแรกใน
ประเทศไทยที่เสนอให้ลูกค้าเลือกว่าจะไม่รับใบบันทึกรายการจาก
เครือ่ ง ATM จากรายละเอียดเล็กๆ ทีช่ ว่ ยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะสู่โครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ในเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2555 ธนาคารรณรงค์ ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา
ไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ม และการออกผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
ทีใ่ ห้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเพือ่ ช่วยลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และค�ำนึงถึงความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการของลูกค้าด้วย
3. การด�ำเนินงานร่วมกับองค์กรอื่น พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับภาคี
เครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันท�ำกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงรุก
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังเช่น
- โครงการ Shred2Share ที่ธนาคาร ร่วมกับบริษัทอินโฟเซฟ จ�ำกัด
ในธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Paper) เป็นปีที่ 5 ที่ส่ง
เอกสารเพื่อย่อยท�ำลายและน�ำกลับมา Recycle ได้เป็นจ�ำนวน
1,500 ตัน ท�ำให้สามารถ ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
การผลิต 390 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 165 ตัน ลดการใช้น�้ำ 75,650
ลบ.ม. และที่ส�ำคัญกระดาษ 1,500 ตันนี้ ได้รับเงิน 3,026,660
บาท น�ำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์
ให้ร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ในงานสัปดาห์อาหารอร่อย ซึง่ จัดขึน้ ที่อาคาร
ส�ำนักงานใหญ่

- โครงการชุมชนวิถชี วี ติ เป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ร่วมกับมูลนิธสิ บื
นาคะเสถียร เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโครงการจัดการผืน
ป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ ระยะที่ 2 ระหว่างมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการท�ำงานแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและความขัดแย้งร่วมกับชุมชน
และเจ้าหน้าที่พื้นที่คุ้มครองในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ทีส่ ามารถน�ำร่องการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่เบียดเบียนทรัพยากรในผืนป่าและ
มีชีวิตอย่างพอเพียง รวมถึงการหนุนเสริมเยาวชนที่มีความสนใจ
อนุรกั ษ์และพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้มโี อกาสเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมต่างๆ
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมและยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็น “พลเมืองดี” ของสังคมและ
มีหน้าทีต่ อ้ งดูแลสังคมด้วย ธนาคารได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social
Responsibility Awards) ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัล SET
Awards ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งธนาคารและ
บริษทั ในกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิเช่น บริษทั ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำกิจกรรมสร้างความรู้ เสริมอาชีพ และคุณค่า
วัฒนธรรมให้เยาวชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด ดูแลชุมชนรอบบริษัทภาย
ใต้ โครงการหนึง่ วันปันสุข บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์
จ�ำกัด เชิญชวนพนักงานท�ำโครงการ อาสาปันน�ำ้ ใจ..ให้นอ้ ง บริษทั หลัก
ทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด สนับสนุนเครือ่ งมือแพทย์และกองทุนปันน�ำ้ ใจ
ให้เด็กป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นความต้องการ
ของสังคมและชุมชนภายใต้กรอบและแนวทางเดียวกัน เพือ่ ก่อให้เกิด
ความต่อเนือ่ งและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ในสังคม บนเส้นทางการ
สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังตรวจสอบ)
ข้อสงวนสิทธิ
“ข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายนอก
ธนาคาร นอกจากนี้ การกล่าวถึงข้อมูลใดๆ ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ และผลลัพธ์อาจไม่เป็น
ไปตามที่ระบุไว้ ในเอกสารนี้ได้ ทั้งนี้ธนาคารมิได้ ให้ค�ำรับรองหรือรับประกันใดๆ ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบ
ถ้วน และสมบูรณ์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม”
ธนาคารไทยพาณิชย์รายงานผลประกอบการปี 2555 หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 40,220
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,007 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.9 จากก�ำไรสุทธิปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการ
ซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (SCB Life) ที่บันทึกในไตรมาส 1/2554) การเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิส่วนใหญ่เกิดจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของสินเชื่อรวมถึงสัดส่วนของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง การเติบโตอย่างมากของราย
ได้สุทธิจากการรับประกันภัย ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่
เพิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวส่วนหนึง่ สุทธิกบั ส�ำรองทีเ่ พิม่ ขึน้ บนพืน้ ฐานความระมัดระวัง ถึงแม้วา่ คุณภาพของสินเชือ่ ดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ธนาคาร
ได้ตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความระมัดระวังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 60,583 ล้านบาท จากจ�ำนวน 49,092 ล้านบาท (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน) ในปี 2554 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็นจ�ำนวน 43,612 ล้านบาทจากจ�ำนวน 41,758 ล้านบาทในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลจากก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ผลจากก�ำไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ (EPS) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.9 เป็น 11.83 บาทต่อหุน้ ในปี 2555 จาก 9.18 บาทต่อหุน้ ในปี 2554
(ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (ROAA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.4 และร้อยละ 1.9 ในปี 2554 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน) เป็นร้อยละ
19.9 และร้อยละ 2.0 ในปี 2555 ตามล�ำดับ
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กำ�ไรสุทธิและกำ�ไรเบ็ดเสร็จ

(ล้านบาท)

2555

งบการเงินรวม
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ไม่รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน*
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ก�ำไรสุทธิที่ไม่รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน*
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)
(ไม่รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน)*
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
(ไม่รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน)*
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
(ไม่รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน)*

เปลี่ยนแปลง
2554
(% yoy)

62,104
40,880
42,402
60,583
60,583
9,396
10,682
285
40,220
40,220
3,393
43,612

50,526
40,509
36,883
54,152
49,092
6,630
11,213
36
36,273
31,213
5,485
41,758

22.9%
0.9%
15.0%
11.9%
23.4%
41.7%
-4.7%
689.9%
10.9%
28.9%
-38.1%
4.4%

11.83

9.18

28.9%

19.9%

18.4%

2.0%

1.9%

* ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5.1 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2554

ก. งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม สำ�หรับปี 2555
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 62,104 ล้านบาทในปี 2555 จากจ�ำนวน 50,526 ล้านบาทในปี 2554 การเพิ่มขึ้น
ของรายได้ดอกเบีย้ เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชือ่ ร้อยละ 19.7 จากปีกอ่ น ผลจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าปีกอ่ น สัดส่วนของ
สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมีปริมาณเพิ่มขึ้น และขนาดเงินลงทุนที่ใหญ่ขึ้น ส�ำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากปริมาณเงินฝากที่เพิ่ม
ขึ้น (ร้อยละ 36.3 จากปีก่อน) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าปีก่อน การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (จ�ำนวน 20,000 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 และ
อีก 20,000 ล้านบาทในไตรมาส 3/2555) การออกหุ้นกู้ต่างประเทศ (จ�ำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2555 และ 500 ล้านเหรียญ
สหรัฐในไตรมาส 3/2555) และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และเงินสมทบสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ส่วนหนึง่ สุทธิกบั ปริมาณตัว๋ แลกเงิน และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับตัว๋ แลกเงินทีล่ ดลงอย่างมาก
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(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
รายได้ดอกเบี้ย
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- เงินลงทุน
- อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินกู้ยืม
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟืน้ ฟู/เงินสมทบสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก**
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับต้นทุน
ทางการเงิน (Spread)

2555

2554

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

103,399
78,966
4,789
8,170
11,469
6
41,295
26,567
1,617
6,449
6,657
5
62,104
3.18%
5.29%
6.14%
3.33%
2.94%
2.47%
2.37%

77,947
60,174
5,418
5,464
6,891
27,421
14,840
1,546
6,633
4,402
50,526
3.27%
5.04%
5.58%
3.95%
2.96%
2.03%
1.69%

32.7%
31.2%
-11.6%
49.5%
66.4%
NM
50.6%
79.0%
4.6%
-2.8%
51.2%
NM
22.9%
-0.09%
0.25%
0.56%
-0.62%
-0.02%
0.44%
0.68%

2.82%

3.01%

-0.19%

หมายเหตุ อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร ค�ำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยของต้นงวดและปลายงวดของตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
** ต้นทุนเงินฝาก รวมเงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และค่าธรรมเนียมของกองทุนฟื้นฟู

รายได้ดอกเบี้ยรวมปี 2555 มีจ�ำนวน 103,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 หรือจ�ำนวน 25,452 ล้านบาท จากจ�ำนวน 77,947 ล้านบาทใน
ปี 2554 โดยมีรายการหลักดังนี้
- รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สนิ เชื่อเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.2 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 78,966 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของ
เงินให้สินเชื่อร้อยละ 19.7 จากปีก่อน อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสัดส่วนของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น
- รายได้ดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 11.6 จากปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 4,789 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบีย้
เฉลี่ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 8,170 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อที่ร้อยละ 45.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ของธนาคารในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และการเติบโตอย่าง
มากของยอดขายรถยนต์ ใหม่ในปีนี้ จากนโยบายการคืนภาษีของภาครัฐส�ำหรับผู้ซื้อรถใหม่คันแรก
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.4 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 11,469 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขนาดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เติบโตถึงร้อยละ 42.4 จากปีก่อน เป็นผลจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนของธนาคาร
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ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 41,295 ล้านบาทในปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง การ
เติบโตของฐานเงินฝากร้อยละ 36.3 จากปีก่อน (รวมการย้ายมาของตั๋วแลกเงินบางส่วนที่ครบก�ำหนด) และการออกแคมเปญเงินฝากอัตรา
ดอกเบี้ยสูง ส�ำหรับดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 2.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณตั๋วแลกเงิน ซึง่ ส่วนหนึ่งสุทธิกบั การออก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ต่างประเทศ ดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อน จากปริมาณของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่าธรรมเนียมกองทุนฟืน้ ฟู/เงินสมทบสถาบันคุม้ ครองเงินฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.2 จากปีกอ่ น ตาม
การขยายฐานเงินฝากของธนาคาร รวมทัง้ การเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ส�ำหรับเงินกูย้ มื
บางประเภท เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.47 เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.40 ในปีก่อน
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารไทยพาณิชย์

11 มี.ค. 54 22 เม.ย. 54 8 มิ.ย. 54 19 ก.ค. 54 31 ส.ค. 54 22 ก.พ. 55 9 ก.ค. 55 22 ต.ค. 55 2 พ.ย. 55

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ (%)
MLR
6.625
6.75
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)*
ออมทรัพย์
0.75
0.75
ฝากประจ�ำ 3 เดือน
1.25-1.50 1.50-1.70
ฝากประจ�ำ 6 เดือน
1.60-1.80 1.80-2.00
ฝากประจ�ำ 12 เดือน 1.85-2.00 2.00-2.20
12 ม.ค. 54 9 มี.ค. 54
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของธปท.(%)
2.25
2.50

6.875

7.13

0.75
0.87
1.60-2.20 1.75-2.20
1.95-2.15 2.10-2.30
2.20-2.40 2.50-2.75
20 เม.ย. 541 มิ.ย. 54
2.75

7.25

7.125

0.87
1.90-2.20
2.35-2.50
2.75-3.00
13 ก.ค. 54

0.75
1.85-3.00
2.30-2.50
2.75-3.30
24 ส.ค. 54

3.25

3.50

3.00

7.125

7.00

7.00

0.75
0.75
0.75
1.85-3.00 1.75-2.10 1.65-2.05
2.30-3.35 2.15-2.35 2.00-2.25
2.75-3.30 2.50-2.75 2.35-2.50
30 พ.ย. 54 25 ม.ค. 55 17 ต.ค. 55
3.25

3.00

2.75

* ไม่รวมแคมเปญพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปให้อัตราดอกเบี้ยสูง แต่มีระยะเวลาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่มีรายได
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ และตนทุนทางการเงิน (%)
5.04%
อัตราผลตอบแทนจาก 4.13%
สินทรัพยที่มีรายได
สวนตางอัตรา 3.11%
ดอกเบี้ยสุทธิ

ตนทุนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนเงินฝาก
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3.27%

2.03%

5.29%

3.18%

2.47%

1.14%
2552

2553

2554

4.76%
1.22%
2.36%
1.02%

5.58%
3.95%
2.96%
1.69%

6.14%
3.33%
2.94%
2.37%
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ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 3.18 ลดลงร้อยละ 0.09 จากร้อยละ 3.27 ในปี 2554 เป็นผลมาจาก
ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ส�ำหรับ
เงินกู้ยืมบางประเภท และอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.47 เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.40 ในปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ปรับใหม่
ของธนาคารที่ร้อยละ 3.1-3.2 ส�ำหรับปี 2555

2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
(SCB Life) ในปี 2554) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 40,880 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
รายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิและรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย รวมทัง้ ก�ำไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึน้ (หาก
รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยทรงตัวจากปีก่อน) รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
- รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย (สุทธิจากค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.2 จากปีกอ่ น
มาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9) รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากธุรกิจบัตร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการให้สินเชื่อ
- ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณธุรกรรม
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ขนาดใหญ่หลายรายการในตลาดเงินตามความต้องการของลูกค้า
- ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมลดลงจาก 402 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจ�ำนวน 1 ล้านบาทในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยน
สถานะของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม (SICCO) จากบริษัทร่วมป็นบริษัทย่อย
- รายได้เงินปันผลรับลดลงร้อยละ 6.5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลรับลดลงจากกองทุนรวมวายุภักษ์ (374 ล้านบาทในปี
2555 เทียบกับ 641 ล้านบาทในปี 2554)
- รายได้อื่นลดลงร้อยละ 4.3 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการซื้อ SICCO ในปี 2554 โดยรับรู้ค่าความนิยมติดลบซึ่งถูกบันทึกเป็นราย
ได้อื่น
- ก�ำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 379.5 จากการขายพันธบัตรรัฐบาล (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจาก
การซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (SCB Life) จ�ำนวน 5.1 พันล้านบาทที่บันทึกในไตรมาส 1/2554)
(ล้านบาท)

(งบการเงินรวม)
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากธุรกิจหลักไม่รวมก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2555

2554

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

24,826
4,370
20,456
44,472
35,153
9,319
29,775
7,511
1
962
1,338
39,588
1,293
40,880

23,663
3,857
19,806
28,696
22,438
6,258
26,064
6,287
402
1,028
1,398
35,180
270*
35,449*

4.9%
13.3%
3.3%
55.0%
56.7%
48.9%
14.2%
19.5%
-99.6%
-6.5%
-4.3%
12.5%
379.5%*
15.3.%*

* ไม่รวมก�ำไรจากเงินลงทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5.1 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2554
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
(พันลานบาท)

+15.3% yoy1/
40.9
35.41/

กำไรจากเงินลงทุน

29.4

รายไดอ�น2/
กำไรจากธุรกรรมเพ�อคาและ
การปริวรรตเงินตราตางประเทศ

1/
2/

รายไดคาธรรมเนียมสุทธิและ
รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย

20.6

26.1

29.8

2553

2554

2555

42%

41%1/

40%

สัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม

30%

30%1/

29%

สัดสวนรายไดคาธรรมเนียมสุทธิ
และรายไดสุทธิจากการรับประกันภัย
ตอรายไดรวม

ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5.1 พันล้านบาท (หากรวมก�ำไรพิเศษ
ครั้งเดียวของเงินลงทุน รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2554 เท่ากับ 40.5 พันล้านบาท)
รายได้อื่น รวมส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ

ในปี 2555 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้รวม (ร้อยละ 41 ในปี 2554 ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับ
มูลค่าของเงินลงทุน หรือร้อยละ 44 ถ้ารวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน) ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับ
ประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม (เทียบกับร้อยละ 30 ในปี 2554 ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน หรือ
ร้อยละ 29 ถ้ารวมก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน) สัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยของธนาคาร
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 72 ในปี 2555 ธนาคารคาดหวังว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่มาจากธุรกิจขนาด
ใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อมจะเพิ่มขึ้น โดยจะให้ความส�ำคัญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมในธุรกิจ
เหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารมีสัดส่วนสูงขึ้นในระยะปานกลาง
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รายไดคาธรรมเนียมสุทธิและรายไดสุทธิจากการรับประกันภัยตามชนิดของผลิตภัณฑ
(รอยละ)
รายไดอ�น1/

12.2

10.4

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหสินเช�อ

10.7

12.7

คาธรรมเนียมจากการบริหารจัดการกองทุน

9.9

9.4

รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย

25.6

31.3

GMTS2/

17.9

12.2

ธุรกิจบัตร

23.7

23.9

2554

2555

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยตามประเภทธุรกิจ

2554

2555

%yoy

ธุรกิจขนาดใหญ่

5.6

4.8

-15.5%

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.3

3.4

45.4%

18.0

21.5

19.5%

(พันล้านบาท)

ลูกค้าบุคคล
1/

2/

Global Markets and Transaction Services (GMTS) รวมบริการบริหารเงิน (Cash management) การค้าต่างประเทศ (Trade finance) บริการการเงินเพื่อธุรกิจ
(Corporate finance) และบริการด้านหลักทรัพย์ (Corporate trust)
อื่นๆ รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ remittance

3. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 42,402 ล้านบาทในปี 2555 จากจ�ำนวน 36,883 ล้านบาทในปี 2554 การ
เพิ่มขึ้นมีสาเหตุดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
พนักงาน และผลจากการรวม SICCO ในงบการเงินรวม
- ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายบริการ และการพัฒนา
ระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.6 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จา่ ยส่งเสริมทางการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก และแคมเปญบัตร
เครดิตและสินเชื่อรถยนต์
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(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

2555

2554

18,736
9,148
3,682
105
10,730
42,402
41.2%

17,509
8,645
2,776
97
7,857
36,883
42.9%*

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)
7.0%
5.8%
32.7%
8.3%
36.6%
15.0%

* ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5.1 พันล้านบาท

ในปี 2555 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 41.2 ลดลงร้อยละ 1.7 จากร้อยละ 42.9 (ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนที่บันทึกในปีก่อน) ซึ่งดีกว่าเป้าหมายทั้งปี 2555 ของธนาคารที่ประกาศในปี 2555
ธนาคารยังคงด�ำเนินการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายเครือข่ายสาขา และการวางแผนพัฒนาระบบงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับรองรับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้ ในอนาคตอันใกล้ ในปี 2556 ธนาคารได้ประกาศเป้าหมายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 40-42

อัตราสวนคาใชจายตอรายได
(รอยละ)

4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2555 ธนาคารมีนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จ�ำนวน 1,500 ล้านบาทต่อไตรมาสในงบการเงินเฉพาะธนาคาร เพิ่ม
ขึ้นจากจ�ำนวน 900 ล้านบาทต่อไตรมาสในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ใน
ปี 2555 ธนาคารได้ตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้น 4,000 ล้านบาทบนพื้นฐานความ
ระมัดระวัง เพือ่ รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต จากสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ส่ง
ผลให้ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะธนาคารมี
จ�ำนวน 9,995 ล้านบาท

44.2
42.91/
41.2

2553
1/

2554

2555

ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี 2554 ถ้าหากรวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 40.5
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ส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวมมีจ�ำนวน 9,396
ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งน้อยกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นผลจากส�ำรองที่ได้คืนของบริษัทเงินทุน
สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้ง
สิ้น 51,956 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก 45,995
ล้านบาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหรือ
NPL ของธนาคารลดลงจากจ�ำนวน 36,200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554
เป็นจ�ำนวน 35,874 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 และอัตราส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 2.61 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 2.13 ณ สิ้นปี 2555 ในขณะเดียวกันสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 127.1 ณ สิ้นปี 2554
เป็นร้อยละ 144.8 ณ สิ้นปี 2555
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ข. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 2,270 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 422 พันล้านบาท (ร้อยละ 22.8) จากจ�ำนวน 1,848
พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมากของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินรวมดังนี้

1 สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�ำนวน 1,547 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 255 พันล้านบาท (ร้อยละ 19.7) จากจ�ำนวน 1,293
พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อมาจากการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นผลโดยตรงจาก
การผลักดันกลยุทธ์ของธนาคารในการมุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะกลุ่ม (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชือ่ เช่าซื้อ และสินเชือ่ เคหะ)
ซึ่งน�ำมาใช้ตั้งแต่ปี 2553 นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตน�้ำท่วมในไตรมาส 4/2554 และนโยบาย
การกระตุ้นของภาครัฐส�ำหรับผู้ซื้อรถใหม่คันแรก ในปี 2555 ธนาคารมีกลยุทธ์หลักในการมุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การรักษาความเป็นผู้น�ำในสินเชื่อเคหะ และการสร้างส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
กลยุทธ์ของธนาคารได้สง่ ผลต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธนาคาร เห็นได้จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชือ่ โดยรวมทีเ่ ติบโตถึงร้อยละ
19.7 ในปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ปรับใหม่ทั้งปีของธนาคารที่ร้อยละ 17-19 ในปี 2555 ในปี 2556 ธนาคารได้ประกาศเป้าหมายใน
การเติบโตของสินเชื่อที่ร้อยละ 12-15 โดยยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 3 กลุ่มหลักเช่นเดียวกับในปี 2555 (ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเคหะ)
1.1 สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
(ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า

31 ธ.ค. 55

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อเคหะ*
- สินเชื่อเช่าซื้อ
- สินเชื่ออื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

594,889
299,166
653,431
407,582
172,735
73,113
1,547,486

เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 54
(% yoy)
541,741
238,365
512,577
336,122
118,391
58,065
1,292,683

9.8%
25.5%
27.5%
21.3%
45.9%
25.9%
19.7%

* รวมสินเชื่อเคหะทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อบุคคล

111

87017_001-128_M2.indd 111

รายงานประจำ�ปี 2555
3/14/13 8:54 PM

รายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี้
- สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 9.8 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าขนาดใหญ่
และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
- สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขยายตัวร้อยละ 25.5 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นอย่างมากของส่วนแบ่งตลาดมาจากความ
ส�ำเร็จของกลยุทธ์ ในการเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะลูกค้าขนาดย่อม รวมทั้งการแนะน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่
และการขยายเครือข่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม และเพิ่มสถานะทางการตลาด
- สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 จากปีก่อน
- สินเชือ่ เคหะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.3 จากปีกอ่ น เป็นผลจาก 3 ปัจจัยหลัก: ธนาคารมีแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่งในตลาดสินเชือ่ เคหะ ประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ ในการจัดกลุ่มลูกค้า (segmentation) และความส�ำเร็จของการออกแคมเปญสินเชื่อ “My home my cash” (เป็นสินเชื่อ
ประเภทหนึ่งที่ให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะ)
- สินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9 จากปีก่อน เป็นผลจากกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และการขยายตัวของ
ยอดขายรถยนต์ตลอดปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายการกระตุ้นของภาครัฐส�ำหรับผู้ซื้อรถใหม่คันแรก
- สินเชื่ออื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
และการมีเครือข่ายลูกค้าบุคคลที่แข็งแกร่งของธนาคาร
จากการเติบโตของสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลให้มีสัดส่วนรวมร้อยละ 61 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2555
เมื่อเทียบกับร้อยละ 58 ณ สิ้นปี 2554 และผลจากการเปลี่ยนพอร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงและสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น สินเชื่อเงินสดที่น�ำบ้านมาเป็นหลักประกัน และสินเชื่อส�ำหรับรถใช้แล้ว (Used car) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนโดยรวม
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2555
เงินใหสินเช�อตามกลุมลูกคา
(%)

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเช�อตามประเภทธุรกิจ
(%)
+19.7% yoy
1,293

1,059
สินเช�อบุคคล
สินเช�อธุรกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
สินเช�อ
ธุรกิจขนาดใหญ

6.53%

42%

40%

40%
17%

7.22%

1,547
41.2%

18%

สินเช�อบุคคล
สินเช�อธุรกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม

19%

43%

42%

39%

2553

2554

2555

สินเช�อ
ธุรกิจขนาดใหญ

5.71%

6.82%

6.25%

5.25%
4.80%

5.13%

3.82%
2553

2554

2555

อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล (ร้อยละ)
สินเชื่อเคหะ
4.5
5.3
6.0
สินเชื่อเช่าซื้อ
5.6
5.4
5.7
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1.2 สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท)

(งบการเงินรวม)
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย*
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

12,889
519,896
115,502
200,982
371,254
326,963
1,547,486

14,592
469,598
94,838
172,507
321,784
219,364
1,292,683

-11.7%
10.7%
21.8%
16.5%
15.4%
49.1%
19.7%

* จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีบ้านเป็นหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อนี้ถูกจัดอยู่ในสินเชื่ออื่นๆ ตามการจัดประเภทสินเชื่อของ
ทางการ)

ส�ำหรับสินเชือ่ ตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ สินเชือ่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์คดิ เป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของสินเชือ่ รวม ตามด้วยสิน
เชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.1 จากปีก่อน ตามด้วยสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 จาก
ปีก่อน สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของสินเชื่ออื่นๆ มีจ�ำนวน 173 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 118 พันล้านบาท ณ
31 ธันวาคม 2554

2. เงินฝาก

(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

เงินฝาก (งบการเงินรวม)
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
บัตรเงินฝาก
รวมเงินฝาก
ตั๋วแลกเงิน
เงินฝาก + ตั๋วแลกเงิน
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน

51,730
789,048
773,282
170,408
319,638
283,236
1,614,059
25,765
1,639,824
95.9%
94.4%

เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 54
(% yoy)
47,046
621,733
515,534
172,550
137,439
205,545
75
1,184,388
216,668
1,401,056
109.1%
92.3%

10.0%
26.9%
50.0%
-1.2%
132.6%
37.8%
NM
36.3%
-88.1%
17.0%

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 1,614 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 จากจ�ำนวน 1,184 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2554 การเพิ่มขึ้นอย่างมากของฐานเงินฝากเป็นผลมาจากการออกแคมเปญในการระดมเงินฝาก และการย้ายตั๋วแลกเงินมาเป็นผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากในปี 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากและตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 1,640 พันล้านบาท
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ตั๋วแลกเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนเงินฝากที่ไม่ได้รับการค�้ำประกันได้ถูกใช้เพื่อดึงดูดทั้งจากลูกค้าขนาดใหญ่และลูกค้าที่มีฐานะในปี 2554 ตามกฎ
เกณฑ์ ใหม่ของทางการที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ก�ำหนดให้ธนาคารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินส�ำหรับตัว๋ แลกเงิน โดยค่าธรรมเนียมใหม่นไี้ ด้สง่ ผลให้ความน่าสนใจของตัว๋ แลกเงินลดลง ธนาคารจึงได้ชะลอการออกตัว๋ แลกเงิน ส่งผล
ให้ตั๋วแลกเงินลดลงร้อยละ 88.1 จากปีก่อน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของตั๋วแลกเงินได้ถูกย้ายมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ และจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0 ร้อยละ 26.9 และร้อยละ 10.0 ตาม
ล�ำดับจากปีกอ่ น โดยการเติบโตของเงินฝากประจ�ำเพิม่ ขึน้ จากการย้ายของตัว๋ แลกเงิน ส่งผลให้สดั ส่วนเงินฝากออมทรัพย์และจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เมื่อเทียบกับฐานเงินฝากทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 52.1 ในปี 2555 เทียบกับร้อยละ 56.5 ณ สิ้นปี 2554

เงินฝาก
(พันลานบาท)

กระแสรายวัน
ออมทรัพย

ประจำ

+36.3% yoy
1,614
52
1,092
46
619

1,184
47

789

622

427

516

2553

2554

773

2555

สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์
(ร้อยละ)
61
56
52
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ในปี 2555 ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการหาแหล่งเงินทุนผ่าน
แคมเปญเงินฝากผ่านเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ สัดส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 95.9
ณ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงจากร้อยละ 109.1 ณ สิ้นปี 2554 อย่างไร
ก็ตาม สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 94.4 จากร้อยละ 92.3 ณ สิ้นปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การลดลงของตัว๋ แลกเงิน จากการแข่งขันด้านเงินฝากทีเ่ ข้มข้น สัดส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ในระดับที่เหมาะสมของ
ธนาคารจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 94-96
ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดเตรียมแหล่ง
เงินทุนให้พร้อมในต้นทุนทีย่ อมรับได้ ซึง่ ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นผูก้ �ำหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่อง
ของธนาคาร ทั้งนี้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดว่า
ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของ
เงินฝากรวม
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องรายวันให้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 (ค�ำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องรวมต่อเงินฝากและ
ตั๋วแลกเงิน) และหากอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงต�่ำกว่าร้อยละ 20
ธนาคารได้มีแนวทางในการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสม โดย ณ 31
ธันวาคม 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 26.5
ดังนั้น ธนาคารมีความมั่นใจในสภาพคล่องของธนาคารส�ำหรับเผชิญ
หน้ากับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่
ไม่ใช่เงินสด ซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาล
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3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 459 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จากจ�ำนวน 322 พันล้านบาท
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นผลจากการโยกเงินลงทุนจากตลาดระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน อันเป็นผลมาจากมุมมองของธนาคารเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินลงทุนสุทธิ*
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

458,297
20,243
327,750
109,550
754
647
458,943

321,672
8,343
215,235
97,858
236
700
322,371

42.5%
142.6%
52.3%
11.9%
219.5%
-7.6%
42.4%

* จ�ำนวนเงินลงทุนสุทธิได้มีการปรับปรุงใหม่ส�ำหรับปี 2554 ตามการเปลี่ยนนโยบายบัญชีจากการบันทึกที่วันที่ท�ำการซื้อขาย (Trade-date accounting) เป็นวันที่ช�ำระ
เงิน (Settlement-date accounting) ในปี 2555

4. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 48.2 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 133 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
การลดลงอย่างมากของตั๋วแลกเงินของธนาคาร (ลดลงร้อยละ 88.1 จากปีก่อน) ถึงแม้ว่าตั๋วแลกเงินเหล่านี้ไม่ได้มีการต่ออายุ แต่ผู้ถือตั๋วแลก
เงินส่วนใหญ่ได้ถูกแนะน�ำให้เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร
ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ�ำนวน 20 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2555 และอีก 20 พันล้านบาทในไตรมาส 3/2555 เพื่อเพิ่มเงินกองทุนชั้น
ที่ 2 ก่อนการน�ำหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ส�ำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 นอกจากนี้ ธนาคารออกหุ้นกู้ต่าง
ประเทศจ�ำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2555 และ 500 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 3/2555 เพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อ
สกุลเงินต่างประเทศ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

งบการเงินรวม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

20,752
111,825
132,577

เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 54
(% yoy)
197,417
58,426
255,843

-89.5%
91.4%
-48.2%

5. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิทรงตัวจากปีก่อนที่จ�ำนวน 11 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน
ธันวาคม 2554
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6. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 218 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 หรือ 32 พันล้านบาท จากจ�ำนวน 186
พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรระหว่างปี ซึ่งถูกลดทอนลงจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 8.5 พันล้านบาท
(2.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2555 และเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 3.4 พันล้านบาท (1.00 บาทต่อหุ้น) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนสิงหาคม 2555
มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็น 64.02 บาทต่อหุ้น (จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555
รวม 3,399 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นจาก 54.68 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2554

ค. รายการนอกงบดุล: หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าทั้งสิ้น 318 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 พันล้านบาท (ร้อยละ 4.6)
จากจ�ำนวน 304 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
การค�้ำประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด และการรับอาวัลตั๋วเงิน ตามที่ได้
แสดงในตารางด้านล่าง
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

(งบการเงินรวม)
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
ลูกหนี้/เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน*
การค�้ำประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่นๆ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 54
(% yoy)

3,487
578
8,413
16,502

1,532
548
6,370
25,770

127.6%
5.4%
32.1%
-36.0%

6,482
159,907
122,089
95
317,553

50,514
113,884
104,514
505
303,637

-87.2%
40.4%
16.8%
-81.2%
4.6%

* จ�ำนวนลูกหนี/้ เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ ขายเงินลงทุนได้มกี ารปรับปรุงใหม่ส�ำหรับปี 2554 ตามการเปลีย่ นนโยบายบัญชีจากการบันทึกทีว่ นั ทีท่ �ำการ (Trade-date accounting)
เป็นวันที่ช�ำระเงิน (Settlement-date accounting) ในปี 2555

ง. เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ร้อยละ 16.47 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.85 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 5.62 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังไม่ได้รวมก�ำไรสุทธิของครึ่งหลัง
ของปี 2555 ถ้าหากรวมก�ำไรสุทธิของครึ่งหลังของปี 2555 เงินกองทุนรวมและเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะเท่ากับร้อยละ 17.65 และร้อยละ 12.03
ตามล�ำดับ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารประกอบไปด้วยเงินกองทุนที่มีตัวตน (Tangible equity) เป็นส่วนใหญ่
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินรวม อยู่ที่ร้อยละ 15.64 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ร้อยละ 10.57 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 5.07
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ธนาคารจะน�ำหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ตามงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยผลกระทบจากการใช้ Basel III เป็นผลดีต่อธนาคาร
ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1) เนื่องจากว่าธนาคารได้รับการยกเว้นจากการหักเงินลงทุนที่เป็น
investment outside scope of consolidation ที่มากกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของภายใต้หลักเกณฑ์ Basel
III (ใน Basel II ไม่มีการยกเว้นดังกล่าว) นอกจากนี้ บางส่วนของก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม เช่น ก�ำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนบางอย่าง และ
ทรัพย์สนิ บางชนิดจะถูกนับเป็นเงินกองทุนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ จากเดิมนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 และให้นบั เป็นเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารคาดว่าเงินกองทุนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจะเท่ากับร้อยละ 11.7 ตามงบการเงินรวม ซึ่งสูง
กว่าตามหลักเกณฑ์ Basel II ร้อยละ 1.1 (ปัจจุบันเงินกองทุนขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์ Basel III ประกอบไปด้วยเงินกองทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 และเงินกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5)
ธนาคารเชื่อว่าเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการมีระดับส�ำรองหนี้สูญที่สูง จะเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยท�ำให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อการเติบโตอย่างทันท่วงทีเมื่อโอกาสทาง
ธุรกิจเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป ธนาคารเชื่อว่าเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะท�ำให้ธนาคารอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับธนาคารที่มีเงินกองทุน
ที่ต�่ำกว่าเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเข้มงวดมากขึ้นของมาตรการทางการในอนาคตข้างหน้า ธนาคารคาดว่าจะรักษาระดับของเงินกองทุนเกิน
กว่าขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนดตลอดปี 2556

เงินกองทุนตามกฎหมาย
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน�้ำหนัก

31 ธ.ค. 55
(Basel II)

31 ธ.ค. 54
(Basel II)

165,038
10.85%
85,515
5.62%
250,553
16.47%
1,521,035

140,159
11.15%
42,637
3.39%
182,796
14.54%
1,257,473

อัตราสวนเงินกองทุน (งบการเงินรวม)1/
15.1%
3.6%

15.6%
13.7%

5.0%

2.8%

16.2%
4.5%

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ

11.5%

10.9%

10.6%

11.7%

2553

2554

2555

2555E

Basel ll

Basel lll

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนรวม
เงินกองทุนชั้นที่ 1

15.5%
11.6%

14.5%
11.2%

16.5%
10.9%
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1/ ก่อนหน้านี้รายงานข้อมูลรายไตรมาสตามงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ธนาคาร
ได้น�ำหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้เป็นปกติตามงบการเงิน
รวม ดังนั้นการเปรียบเทียบต่อไปจะเปลี่ยนเป็นแบบงบ
การเงินรวม
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จ. สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวม ลดลงเป็นจ�ำนวน 35.9 พันล้านบาท
(ร้อยละ 2.13 ของสินเชื่อรวม) ณ สิ้นปี 2555 จากจ�ำนวน 36.2 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.61) ณ สิ้นปี 2554 ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 17.0 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.02) ณ สิ้นปี 2555 จากจ�ำนวน 14.4 พันล้านบาท (ร้อยละ
1.05) ณ สิ้นปี 2554 คุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นในปี 2555 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารมีกลยุทธ์ ในการป้องกัน
การเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพใหม่ มีการปรับกระบวนการติดตามหนี้และแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
และส่วนหนึ่งจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีตลอดปี 2555

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท
ล้านบาท

35,874
2.13%
51,510
446

36,200
2.61%
45,406
590

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

51,956
144.8%

45,995
127.1%

(งบการเงินรวม)
สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรอง (gross NPLs)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร*
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าและเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของธนาคาร
* ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สินเช�อดอยคุณภาพ และอัตราสวนคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเช�อดอยคุณภาพ (%)
144.8%
อัตราสวนคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอสินเช�อดอยคุณภาพ (%) 127.1%

สำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
(พันลานบาท)
+41.7% yoy
9.4*

107.5%
6.6*

3.25%
สินเช�อดอยคุณภาพ (%)

2553
NPL ตามประเภทธุรกิจ (%)
ธุรกิจขนาดใหญ่ 2.9%
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม
8.5%
ลูกค้าบุคคล
2.5%
สินเชื่อเคหะ
2.8%
สินเชื่อเช่าซื้อ
2.1%

4.7
2.61%
2554

2.13%
2555

2553

2554

2555

* รวมส�ำรองทีต่ งั้ เพิม่ 3.3 พันล้านบาทในปี 2554 และ 4.0 พันล้านบาทในปี 2555

2.4%

2.0%

5.7%
1.9%
2.0%
2.5%

4.2%
1.8%
1.8%
2.1%

สัดส่วนส�ำรอง
หนี้สูญต่อ
สินเชื่อ

47

56

66

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 52 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 6 พันล้านบาทจากจ�ำนวน 46 พันล้านบาท
ณ สิ้นปี 2554 สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 144.8 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จากร้อยละ 127.1
ณ สิ้นปี 2554
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ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (gross NPLs) เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 33.6 พันล้านบาท
(ร้อยละ 2.01) ณ สิ้นปี 2555 จากจ�ำนวน 31.5 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.32) ณ สิ้นปี 2554 ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (net NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 16.4 พันล้านบาท (ร้อยละ 0.99) ณ สิ้นปี 2555 จากจ�ำนวน 12.7 พันล้านบาท (ร้อยละ 0.94) ณ สิ้นปี
2554 การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกค้าธุรกิจ 2-3 ราย และการโอนย้ายสินเชื่อด้อย
คุณภาพของบริษัท SICCO มาที่ธนาคารจากการปิดกิจการของบริษัท SICCO ในไตรมาส 4/2555
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษมีจ�ำนวน 25 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้น 8 พันล้านบาทจากสิ้นปี 2554 สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน เนื่องจากการที่ธนาคารใช้พื้นฐานความระมัดระวังในการจัดชั้นลูกหนี้ลูกค้าธุรกิจหนึ่งรายในไตรมาส 3/2555 ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
น�้ำท่วมจากการครบระยะเวลาผ่อนผัน และการลดชั้นของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้ว
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้
และดอกเบี้ย
สงสัยจะสูญ
ค้างรับ

(งบการเงินรวม)
สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

1,489,739
25,278
9,878
4,463
21,591
1,550,949

31 ธันวาคม 2554
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้
และดอกเบี้ย
สงสัยจะสูญ
ค้างรับ

14,284
1,211
4,099
1,541
13,359
34,494
17,016
51,510

1,242,234
17,168
6,748
6,223
23,310
1,295,683

11,938
144
3,033
4,819
11,323
31,257
14,149
45,406

ตามที่ปรากฏในกราฟด้านล่าง ณ สิ้นปี 2555 สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนช�ำระคิดเป็นสัดส่วนที่สูงสุด ตาม
ด้วยสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินคดี ในปี 2555 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ลดลงจากการช�ำระหนี้ การประมูลและยึดทรัพย์ การปรับ
โครงสร้างหนี้ การตัดหนี้สูญ และการขาย NPL การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพ
ของลูกค้าสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากการครบระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือนจากผลกระทบน�้ำท่วม
NPL แบงตามประเภทของสถานะ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
16.4%

17.9%

อยูระหวางบังคับคดี

26.1%

20.2%

อยูระหวางดำเนินคดี

20.1%

อยูระหวางเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้

41.8%

ปรับโครงสรางหนี้เสร็จ
และอยูระหวางผอนชำระ

24.7%

32.7%
2554

การลด NPL ตามประเภทของวิธี
20.0%
การชำระหนี้, การประมูล
และยึดทรัพย

26.5%

การปรับโครงสรางหนี้

6.2%

การขาย NPL

24.4%

การตัดหนี้สูญ

24.5%
21.9%

33.6%
2554

2555
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สินเช�อดอยคุณภาพเกิดใหม
0.6%

0.56%

NPLs เกิดใหม (% ของสินเช�อรวม)

0.5%

0.41%1/

0.4%

0.39%3/
0.31%2/

0.3%

0.24%

0.26%

0.2%

0.19%

0.1% 1Q10 2Q10 3Q10
NPLs เกิดใหม 2.8
5.6
2.1
(พันลานบาท)
1/
2/
3/

0.17% 0.16%
4Q10
2.0

0.14%

0.13%
2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
1.8
5.7
3.3
2.1

1Q11
2.0

0.18%
2Q12 3Q12 4Q12
2.8
5.3
6.6

การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่หนึ่งรายซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจัดอยู่ในชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ และได้มีการ
ตั้งส�ำรองไว้เพียงพอแล้ว
การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกค้าธุรกิจ 2-3 ราย
การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกค้าในสินเชื่อเคหะและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีต่างๆ กัน ซึ่งรวมถึงการรับโอนสินทรัพย์ และหุ้นทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ และ
การผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน
ณ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 33 พันล้านบาท ลดลงจากจ�ำนวน 31 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 โดยสินเชื่อบางส่วนเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ และ
ได้รวมอยู่ในสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ได้กล่าวในตารางด้านล่าง

31 ธ.ค. 55

(งบการเงินรวม)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้
- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ยอดหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

32,734
7,846
24,888
10,125
1,795

31 ธ.ค. 54
30,795
8,349
22,446
6,759
1,795

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 9.5 พันล้านบาท ลดลง 2.3 พันล้านบาท (ร้อยละ 19.6 จากปีก่อน)
จากจ�ำนวน 11.8 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2554

ฉ. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2555 แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารคือเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 71.1 ของแหล่งเงินทุน หากรวมตั๋วแลกเงินซึ่งเปรียบเสมือน
เงินฝากที่ไม่ได้รับการค�้ำประกัน เงินฝากและตั๋วแลกเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.2 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ส�ำคัญได้แก่ แหล่ง
เงินทุนจากผูถ้ อื หุน้ คิดเป็นร้อยละ 9.7 จากการกูย้ มื โดยการออกตราสารหนี้ (ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน) คิดเป็นร้อยละ 4.7 และการกูย้ มื ระหว่างธนาคาร
คิดเป็นร้อยละ 4.7
ส�ำหรับการใช้ไปของเงินทุน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ ร้อยละ 68.2 เป็นเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 20.2 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สุทธิ และร้อยละ 7.2 เป็นการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ 31 ธันวาคม 2555 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออันได้แก่ Moody’s Investors Service,
Standard & Poor’s และ Fitch Ratings มีรายละเอียดดังนี้

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
Moody’s Investors Service
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินต่างประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวโน้ม
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน MTN
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน MTN
Other Short Term
Standard & Poor’s
เงินฝาก (Certificate of Deposit)
Counterparty Credit Rating
ASEAN Regional Scale Rating
แนวโน้ม
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
Fitch Ratings
สกุลเงินต่างประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Issuer Default Rating)
ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Issuer Default Rating)
แนวโน้ม
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
อันดับเครดิตสนับสนุน (Support)
อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต�่ำ
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโน้ม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
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มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
A3/P-1
Cมีเสถียรภาพ
(P) A3
(P) Baa1
(P) P-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
axA+/axA-1
มีเสถียรภาพ
BBB+

BBB+
F2
มีเสถียรภาพ
BBB+
bbb+
2
BBBAA (tha)
F1+ (tha)
มีเสถียรภาพ
AA-(tha)
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การเปิดเผยข้อมูลการดำ�รงเงินกองทุน
ตาม Pillar III มิถุนายน 2555
บทนำ�
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้น�ำหลักการบริหารเงินกองทุนรูปแบบใหม่ ตาม
เกณฑ์ Basel II มาใช้ ในการบริหารเงินกองทุนของธนาคารตั้งแต่
สิ้นปี 2551 เป็นต้นมา โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
Basel II ประกอบด้วยหลักการทั้งหมด 3 หลักการที่แตกต่างกัน โดย
แต่ละหลักการล้วนมีบทบาทส�ำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงิน ดังนี้
• หลักการที่ 1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการค�ำนวณเงินกองทุนขั้น
ต�ำ่ เพือ่ รองรับความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• หลักการที่ 2 เสนอหลักการก�ำกับดูแลโดยทางการและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• หลักการที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพของ 2 หลักการแรก โดย
ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดทัง้ ในเรือ่ ง
ความเพียงพอของเงินกองทุนและกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกตลาดช่วยในการก�ำกับ
ดูแลอีกทางหนึ่ง
ธนาคารได้ ใช้วธิ มี าตรฐาน (Standardized Approach) ในการวัดความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เพื่อการด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับรองรับความเสี่ยงในแต่ละด้าน
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนตามหลักการ Pillar III
จะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับธนาคารไทยพาณิชย์และระดับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินเครือธนาคารไทยพาณิชย์1/ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้มกี ารน�ำส่งการเปิดเผยตาม Pillar III
ทุกงวด 6 เดือน คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม และ จะถูกน�ำมา
เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ในงบการ
เงิน โดยผ่านช่องทางเว็บไซด์ของธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์ http://www.scb.co.th/en/about-scb/invester-relation/
financial-information/pillar
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งน�ำ
เสนอข้อมูลเชิงปริมาณของโครงสร้างและความเพียงพอของเงิน
กองทุน รวมถึงองค์ประกอบของสินทรัพย์เสี่ยง ในส่วนของรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปีจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
1/

อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ต้องได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผย
นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ภายในธนาคารและเป็นข้อมูลชุด
เดียวกับที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

การบริหารเงินกองทุน
วัตถุประสงค์หลักของธนาคารในด้านนโยบายการบริหารเงินกองทุน
คือการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินกองทุนของธนาคาร
• จะสามารถรองรับความสูญเสียที่ไม่ได้คาดไว้ (Unexpected
losses) อันเกิดจากความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีระดับ
การด�ำรงเงินกองทุนทีส่ งู กว่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ไว้ตลอดเวลา และ
• มีความเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานและ
การเติบโตของธนาคารทีเ่ กิดจากกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ รวมทัง้
สามารถต้านทานต่อความเสียหายในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำได้
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้ร่วมกันพิจารณาและสอบทาน
ความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การเปลีย่ นแปลงในหลักเกณฑ์
ของทางการที่อาจจะเกิดขึ้น มุมมองของผู้เกี่ยวข้องในระบบการเงิน
และสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจเกิดใหม่

ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เงินกองทุนนั้นมีความส�ำคัญในการรองรับ
ความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ด้วยเหตุนี้การด�ำรงเงิน
กองทุนในระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสมจึงมีความส�ำคัญยิง่ ต่อธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ำรงเงิน
กองทุนขั้นต�่ำเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ำกว่า 8.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งใน
ระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ เพื่อครอบคลุมความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ทัง้ นีธ้ นาคารพาณิชย์ยงั ต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ขัน้ ต�่ำที่
4.25 % ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ หมดและด�ำรงเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไม่เกิน
อัตราส่วนของการด�ำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1
แผนภาพและตารางด้านล่าง แสดงรายละเอียดองค์ประกอบเงิน
กองทุน สินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน และ
เงินกองทุนขั้นต�่ำตามประเภทความเสี่ยง

โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 1) Full Consolidation (ในที่นี้เรียกว่า ‘Consolidated’) ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือที่อยู่
ภายใต้เกณฑ์ Solo และ Non-Solo consolidation 2) Solo Consolidation ซึ่งหมายถึงธนาคารและกลุ่มบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้ Solo Consolidation
- บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation หมายถึง บริษัทในเครือของธนาคารที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ โดยธนาคารเข้าถือหุ้นไม่ต�่ำกว่า 75% ของทุนจด
ทะเบียนที่ช�ำระแล้วทั้งหมด
- บริษัทในกลุ่ม Non-Solo Consolidation หมายถึงบริษัทในเครือของธนาคารที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนทางการเงิน และถือหุ้นโดยธนาคารไม่ต�่ำกว่า 50% ของทุน
จดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว และมีผู้บริหารธนาคารเป็นผู้ควบคุมดูแลธุรกิจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีที่ธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมกิจการ โดยที่ธนาคารถือหุ้นในบริษัทใน
เครือนั้นไม่ต�่ำกว่า 20%
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ทัง้ หมดของธนาคารไทยพาณิชย์และกลุม่ ธุรกิจการเงินในเครือธนาคาร
ไทยพาณิชย์อยู่ที่ 15.23% และ 14.44% ตามล�ำดับ โดยมีสัดส่วนสูง
ขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 0.69% และ 0.71% ตาม
ล�ำดับ ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารฯและกลุม่
ธุรกิจทางการเงินฯ นัน้ อยูท่ รี่ ะดับ 10.61% และ 10.35% ตามล�ำดับ ซึง่
แม้ว่าจะลดลงจากสิ้นปี 2554 เท่ากับ 0.54% และ 0.57% ตามล�ำดับ
แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่ำที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนดไว้มาก

คุณภาพขององค์ประกอบเงินกองทุน

แผนภาพที่ 1 : อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Standardized Approach)

ขยายระดับเงินกองทุนรองรับการเติบโตของสินทรัพย์

• ประมาณ 70% ของเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร (หรือ
72% ของเงินกองทุนของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินฯ) จัดเป็นเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพที่สุด ชี้ให้เห็น
ถึงความสามารถของเงินกองทุนของธนาคารในการรองรับ
ผลกระทบและความเสียหายในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ ซึ่งเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ของหุ้นสามัญและก�ำไรสะสม

• การด�ำรงเงินกองทุนไว้ ในระดับสูงเป็นไปเพื่อรองรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจของธนาคาร โดยมีการขยายพอร์ตสินเชื่อภายใต้
หลักการของผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งธนาคารถือ
ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

อัตราส่วนที่วัดระดับของเงินกองทุนเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
เพื่อแสดงความสามารถของเงินกองทุนในการรองรับความเสี่ยงจาก
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย
15.23%

8.5%
เงินกองทุนขั้นต่ำ

14.54%

4.62%

3.39%

10.61%

11.15%

กลุมธุรกิจทางการเงิน
เครือธนาคารไทยพาณิชย
14.44%

13.73%

4.09%

2.81%

10.35%

10.92%

แผนภาพที่ 3: เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ
สัดส่วนเงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
ธนาคารไทยพาณิชย
2.91%

4.25%
เงินกองทุน
ชั้นที่ 1
ขั้นต่ำ

2.93%

9.40%

118,146
ลานบาท
ธ.ค. 54
มิ.ย. 55
เงินกองทุนชั้นที่ 1

มิ.ย. 55
ธ.ค. 54
เงินกองทุนชั้นที่ 2

88.15%

ความเสี่ยงดานเครดิต

• อั ต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ทั้ ง หมดและ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินฯ ยังคงแข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ต�่ำที่
ก�ำหนด

147,506 (70%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

• ในช่วงครึ่งปีแรก ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ มีเงิน
กองทุนขั้นต�่ำคิดเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 118,146 ล้านบาท และ
117,294 ล้านบาท ตามล�ำดับ สูงกว่าเงินกองทุนขัน้ ต�่ำในงวด
สิ้นปีของปี 2554 อยู่ 10.54% และ 10.15% ตามล�ำดับ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของสินเชือ่ ในช่วงครึง่
ปีแรกของปี 2555

หน�วย : ลานบาท

ธนาคาร
ไทยพาณิชย

ความเสี่ยงดานตลาด

เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
• ธนาคารไทยพาณิชย์ : 106,885 ล้านบาท
• กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ : 106,483 ล้านบาท

โครงสรางเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
142,866 (72%)

87.67%

ระดับของเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรง

แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างเงินกองทุน
กลุมธุรกิจ
ทางการเงิน
เครือธนาคาร
ไทยพาณิชย

117,294
ลานบาท

64,161 (30%)

ฐานะเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด

199,306
56,441 (28%) รวม 100%

• ความเสี่ยงด้านเครดิตยังคงเป็นความเสี่ยงหลักของธนาคาร
ซึ่งคิดเป็น 88.15% ของเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงทั้งสิ้น
ของระดับธนาคารไทยพาณิชย์ และ 87.67% ส�ำหรับระดับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือฯ

211,667
64,161 (30%) รวม 100%

เงินกองทุนชั้นที่ 2
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8.94%

กลุมธุรกิจทางการเงิน
เครือธนาคารไทยพาณิชย
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ตารางที่ 1 : โครงสร้างเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท

30 มิ.ย. 55

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
ขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นละ 50% *
สินทรัพย์ประเภทภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งหมด
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นละ 50% *
รวม เงินกองทุนชั้นที่ 2 ทั้งหมด
รวม เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพย์เสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รวม สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 54

กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ

30 มิ.ย. 55

31 ธ.ค. 54

33,992
11,124
7,000
95,404
-

33,992
11,124
7,000
88,056
-

33,992
11,124
7,000
99,399
84

33,992
11,124
7,000
92,586
365

(14)
147,506

(14)
140,159

(804)
(7,729)
(201)
142,866

(804)
(7,392)
(132)
136,739

8,024
1,375
14,761
40,000

8,085
1,240
13,312
20,000

8,024
1,384
14,761
40,000

8,085
1,245
13,312
20,000

64,161
211,667

42,637
182,796

(7,729)
56,441
199,306

(7,392)
35,250
171,989

1,225,278
40,390
124,282
1,389,950

1,116,510
27,520
113,443
1,257,473

1,209,802
40,451
129,675
1,379,928

1,105,493
28,344
118,902
1,252,739

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งสิ้น (%) **
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%) **

15.23%
10.61%

14.54%
11.15%

14.44%
10.35%

13.73%
10.92%

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำ (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่1 ขั้นต�่ำ (%)

8.50%
4.25%

8.50%
4.25%

8.50%
4.25%

8.50%
4.25%

* รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละ 50% ซึ่งก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เงินลงทุนในธุรกิจประกันภัย
** ก�ำไรที่ได้รับจัดสรรภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดในครึ่งปีแรกของปี 2555 ไม่ได้ถูกน�ำมารวมค�ำนวณองค์ประกอบเงินกองทุน (หากรวมเอาก�ำไรจัดสรรนี้เข้า
เป็นเงินกองทุน อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งหมดและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.50% และ 11.88% ตามล�ำดับ และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 15.72% และ 11.63% ตามล�ำดับ)
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ตารางที่ 2 : เงินกองทุนขั้นต�่ำตามประเภทความเสี่ยง
ธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท

30 มิ.ย. 55

ความเสี่ยงด้านเครดิต - Standardized Approach
ลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้รัฐบาล, ธนาคารกลาง, ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ(MDBs)1 และ PSEs2 ทีใ่ ช้นำ�้ หนักความเสีย่ งเหมือน
กับลูกหนี้ภาครัฐบาล
ลูกหนีส้ ถาบันการเงินและ PSEs2 ทีใ่ ช้นำ�้ หนักความเสีย่ งเหมือน
กับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เอกชน3 และ PSEs2 ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
First-to-Default credit derivatives and securitization
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด – Standardized Approach
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – Standardized Approach
เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรงเพือ่ รองรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
รวมเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงทั้งสิ้น
1
2
3

31 ธ.ค. 54

กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ

30 มิ.ย. 55

31 ธ.ค. 54

85

74

335

260

1,270

1,590

1,285

1,596

61,896
21,051
10,451
8,079
1,316
104,149

56,708
17,151
9,648
8,261
1,471
94,903

61,894
21,633
10,451
5,828
1,407
102,833

56,780
18,059
9,648
6,049
1,574
93,967

2,900
79
455
3,433

1,819
78
442
2,339

2,900
83
455
3,438

1,819
148
442
2,409

10,564

9,643

11,022

10,107

118,146

106,885

117,294

106,483

Multilateral development banks (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
Non-central government public sector entities (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ)
รวมลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายและผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของลูกหนี้รายย่อย
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เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

หน่วย: พันล้านบาท

2555

2554

2553

2552

25511/

2,269.9

1,848.4

1,443.3

1,294.0

1,275.1

1,547.5

1,292.7

1,058.6

940.2

916.9

-52.0

-46.0

-41.6

-42.9

-41.7

1,495.5

1,246.7

1,017.0

897.3

875.2

458.9

322.4

149.9

165.4

155.2

9.5

11.8

12.7

13.0

12.0

2,050.7

1,661.2

1,288.2

1,153.1

1,147.2

- เงินฝาก

1,614.1

1,184.4

1,092.1

955.9

911.5

- เงินกู้ยืม

132.6

255.8

62.6

57.2

82.4

219.2

187.2

155.1

140.9

127.9

สินทรัพย์รวม
- เงินให้สินเชื่อ
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินให้สินเชื่อสุทธิ
- เงินลงทุนสุทธิ
- ทรัพย์สินรอการขาย
หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)
ส�ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

หน่วย: พันล้านบาท

2555

2554

2553

2552

25511/

103.4

77.9

52.7

53.9

63.3

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

41.3

27.4

12.9

16.4

19.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

62.1

50.5

39.8

37.5

44.3

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

40.9

40.5

29.4

23.9

25.1

103.0

91.0

69.1

61.4

69.5

หัก ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

42.4

36.9

30.5

28.0

34.3

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า

60.6

54.2

38.6

33.4

35.1

9.4

6.6

4.7

5.5

5.0

หัก ภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจวบคุม

11.0

11.2

9.7

7.2

8.8

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

40.2

36.3

24.2

20.8

21.4

รายได้ดอกเบี้ย

รวมรายได้

หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
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อัตราส่วนสำ�คัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย: ร้อยละ

2555

2554

2553

2552

25511/

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

2.0

2.2

1.8

1.6

1.8

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

19.9

21.3

16.4

15.5

18.0

3.2

3.3

3.1

3.2

3.9

39.7

41.22/

42.5

38.9

36.2

41.2

40.5

44.2

45.6

49.4

2.1

2.2

2.2

2.2

2.8

9.6

10.1

10.7

10.8

10.0

95.9

109.1

96.9

98.4

100.6

16.54

14.54

15.52

16.47

15.2

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/

10.9

11.2

11.6

12.3

11.0

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/

5.65

3.39

3.89

4.2

4.2

2.1

2.6

3.3

4.4

5.1

144.8

127.1

107.5

95.4

83.3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม

3.4

3.6

3.9

4.6

4.5

ดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

2555

2554

2553

2552

25511/

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น -EPS (บาท)

11.83

10.67

7.12

6.11

6.30

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - BVPS (บาท)

64.02

54.68

45.40

41.23

37.42

4.50

3.50

3.00

2.50

2.00

มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)

616.9

396.0

351.8

294.9

164.0

จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

3,399

3,399

3,399

3,399

3,399

ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์
สถานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
การด�ำรงเงินกองทุน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/

คุณภาพสินทรัพย์
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ข้อมูลหลักทรัพย์4/

เงินปันผลต่อหุ้น5/ (บาท)

1/
2/
3/
4/
5/

ตามรูปแบบงบการเงินเก่า
ไม่รวมก�ำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 1/2554
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2555 เป็นไปตามข้อเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2556 (เงินปันผลระหว่างกาล 1 บาทต่อหุ้น)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 48 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ำมาแสดงนี้น�ำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และหลังจากการปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 48

(สุพจน์ สิงห์เสน่ห์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2826
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานประจำ�ปี 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่)*

(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)
เงินสด

31,322,453

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

9

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

10

เงินลงทุนสุทธิ

11, 48

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

12

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

13

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

33,468,934

162,754,864 125,003,304 149,540,753 114,794,032
28,759,539

28,198,279

28,781,792

28,198,279

458,296,782 321,671,755 346,600,314 240,521,620
646,652

3,463,427

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

699,561

27,902,519

28,132,697

2,999,976

3,308,810

2,833,752

1,572,247,931 1,309,393,136 1,565,104,784 1,285,418,578

หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

31,218,439

1,568,784,504 1,306,393,160 1,561,795,974 1,282,584,826

ดอกเบี้ยค้างรับ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

33,701,257

(21,298,794) (13,710,151) (21,153,819) (12,210,373)
13.4, 17 (51,510,103) (45,405,542) (49,739,941) (41,333,964)
18

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

(445,628)

(589,811)

(445,628)

(561,772)

1,498,993,406 1,249,687,632 1,493,765,396 1,231,312,469

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

192,219

110,194

192,219

110,194

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

19

9,455,896

11,765,050

9,437,572

11,573,083

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

20

35,392,512

34,772,020

33,955,214

33,240,646

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

21

11,420,142

11,256,139

1,479,453

1,272,059

3,770,019

10,998,360

-

-

ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี

22, 48

12,660,556

6,273,675

12,660,556

6,273,641

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

23, 48

16,218,515

14,240,939

9,781,286

10,490,324

2,269,883,555 1,848,378,165 2,145,315,513 1,739,387,978

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่)*

(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)
หนี้สิน
เงินรับฝาก

25

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

26

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

10

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

27

ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินอื่น

107,063,207

53,431,298 111,907,302

55,005,273

9,602,881

6,905,019

9,562,679

6,897,938

24,972,679

28,818,615

24,979,741

28,818,615

132,576,966 255,842,963 132,487,594 256,302,963
192,219

110,194

192,219

110,194

6,154,980

5,139,207

5,844,837

4,759,166

107,302,084

89,040,860

-

-

29

13,442,623

8,914,689

13,722,933

8,644,997

30, 48

35,361,331

28,604,607

26,377,283

22,873,143

28

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี

1,614,059,199 1,184,387,802 1,614,588,618 1,179,458,199

รวมหนี้สิน

2,050,728,169 1,661,195,254 1,939,663,206 1,562,870,488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่)*

(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 3,584,968,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

35,849,680

35,855,882

35,849,680

35,855,882

หุ้นสามัญ 3,415,031,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

34,150,320

34,144,118

34,150,320

34,144,118

54,558

60,296

54,558

60,296

33,937,364

33,931,626

33,937,364

33,931,626

21,335

23,578

21,335

23,578

11,102,856

11,100,613

11,102,856

11,100,613

24,554,427

20,921,165

22,847,407

20,499,582

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 5,455,769 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,393,736,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

31

ยังไม่ได้จัดสรร

140,930,675 112,833,679 130,688,787 103,901,795

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

217,601,215 185,870,957 205,652,307 176,517,490

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1,554,171

รวมส่วนของเจ้าของ

1,311,954

-

-

219,155,386 187,182,911 205,652,307 176,517,490
2,269,883,555 1,848,378,165 2,145,315,513 1,739,387,978

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

รายงานประจำ�ปี 2555
87017_129-286_M2.indd 132

132

3/14/13 9:24 PM

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(พันบาท)
รายได้ดอกเบี้ย

39

103,399,392

77,946,828

98,330,926

73,909,322

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

40

41,294,910

27,420,781

41,309,210

27,417,325

62,104,482

50,526,047

57,021,716

46,491,997

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

41

24,826,040

23,662,965

29,946,610

26,342,506

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

41

4,369,820

3,856,868

4,060,174

3,452,967

41

20,456,220

19,806,097

25,886,436

22,889,539

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

42

7,511,370

6,286,726

7,496,359

6,289,908

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

43

1,292,525

5,329,579

195,090

512,190

1,457

401,980

-

-

962,094

1,028,474

5,142,049

5,627,866

รายได้จากการรับประกันภัย

44,471,860

28,695,761

-

-

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

1,338,117

1,398,352

764,188

624,706

138,138,125 113,473,016

96,505,838

82,436,206

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย

35,153,266

22,437,521

-

-

102,984,859

91,035,495

96,505,838

82,436,206

18,735,657

17,508,629

16,174,157

15,325,116

105,145

97,110

94,847

87,295

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

9,148,354

8,645,280

8,292,076

7,798,839

ค่าภาษีอากร

3,681,998

2,775,503

3,551,557

2,676,269

อื่นๆ

10,730,417

7,856,962

11,144,867

8,127,288

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ

42,401,571

36,883,484

39,257,504

34,014,807

9,396,164

6,630,491

9,995,013

6,856,064

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

51,187,124

47,521,520

47,253,321

41,565,335

ภาษีเงินได้

10,682,204

11,212,786

8,373,985

9,693,565

ก�ำไรสุทธิ

40,504,920

36,308,734

38,879,336

31,871,770

รวมรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(พันบาท)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(3,865)

5,568,365

(3,865)

5,533,439

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

4,099,793

(132,889)

2,630,573

(65,902)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ด�ำเนินงานในต่างประเทศ

(58,157)

82,651

-

-

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

(507,938)

-

(474,054)

-

(40,940)

(19,514)

-

-

3,488,893

5,498,613

2,152,654

5,467,537

43,993,813

41,807,347

41,031,990

37,339,307

40,219,900

36,272,651

38,879,336

31,871,770

285,020

36,083

-

-

43,612,455

41,757,579

41,031,990

37,339,307

381,358

49,768

-

-

11.83

10.67

11.44

9.38

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

45

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

60,296 33,931,626

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

-

โอนไปก�ำไรสะสม
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ซึ่งอ�ำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

-

-

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

5,423

(5,423)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

32

65,719 33,926,203

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ

-

-

-

2,121

23,578 11,100,613

-

-

-

(2,121)

25,699 11,098,492

16,277,033

-

(318,176)

5,557,049
5,557,049

-

11,038,160

4,933,670

-

-

(135,258)
(135,258)

-

5,068,928

(330,478)

-

-

82,651
82,651

-

(413,129)
-

-

(318,176)

-

-

-

-

40,940 20,921,165 7,000,000

-

-

(19,514) 5,484,928
(19,514) 5,484,928

-

60,454 15,754,413 7,000,000

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

รวม
789,429 155,105,071

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

-

(4,688)

36,272,651
5,484,928
41,757,579

631,563

3,629

36,083
13,685
49,768

631,563

(1,059)

36,308,734
5,498,613
41,807,347

112,833,679 185,870,957 1,311,954 187,182,911

-

313,488

36,272,651
36,272,651

(10,197,576) (10,197,576) (162,435) (10,360,011)
-

86,445,116 154,315,642

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร
ก�ำไร (ขาดทุน)
การเปลี่ยนแปลง (ขาดทุน) จากการแปลงค่า ส่วนแบ่ง
รวม
ในส่วนเกินทุน จากการวัด งบการเงินจาก ก�ำไรขาดทุน องค์ประกอบ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จากการตีราคา มูลค่าเงินลงทุน การด�ำเนินงาน เบ็ดเสร็จอื่นใน อื่นของส่วน ทุนส�ำรอง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ
สินทรัพย์
เผื่อขาย
ในต่างประเทศ บริษัทร่วม ของเจ้าของ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
(พันบาท)

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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-

-

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

โอนไปก�ำไรสะสม
-

54,558 33,937,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

5,738

(5,738)

-

-

-

32

60,296 33,931,626

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หุ้นสามัญ
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมโดยอ�ำนาจควบคุม
ไม่เปลี่ยนแปลง
การขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมซึ่งอ�ำนาจควบคุม
เปลี่ยนแปลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ

-

-

-

-

2,243

-

21,335 11,102,856

-

-

-

-

(2,243)

-

23,578 11,100,613

15,996,954

(277,319)

(3,865)
(3,865)

-

1,105

-

-

16,277,033

8,935,543

-

4,001,873
4,001,873

-

-

-

-

4,933,670

(388,635)

-

(58,157)
(58,157)

-

-

-

-

(330,478)

-

-

(40,940)
(40,940)

-

-

-

-

40,940

รวม

-

11,670

-

-

(277,319)

-

-

-

-

280,625

259,620

-

3,306

(284,358)

271,290

-

623

3,929

285,020 40,504,920
96,338 3,488,893
381,358 43,993,813

- (284,358)

11,670

-

- 40,219,900 40,219,900
- (506,356) 3,392,555
- 39,713,544 43,612,455

-

-

-

- (11,897,173) (11,897,173) (115,026) (12,012,199)

10,565 24,554,427 7,000,000 140,930,675 217,601,215 1,554,171 219,155,386

-

- 3,898,911
- 3,898,911

-

10,565

-

-

- 20,921,165 7,000,000 112,833,679 185,870,957 1,311,954 187,182,911

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ขาดทุน
ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
ก�ำไร
จากการแปลงค่า ส่วนแบ่ง การเปลี่ยนแปลง รวม
ในส่วนเกินทุน จากการวัด งบการเงินจาก ก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรสะสม
สัดส่วน องค์ประกอบ
ส่วนได้เสียที่
จากการตีราคา มูลค่าเงินลงทุน การด�ำเนินงาน เบ็ดเสร็จอื่นใน การถือหุ้นใน อื่นของส่วน ทุนส�ำรอง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
รวมส่วนของ ไม่มีอ�ำนาจ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ
สินทรัพย์
เผื่อขาย ในต่างประเทศ บริษัทร่วม
บริษัทย่อย ของเจ้าของ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม
(พันบาท)

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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33,931,626

60,296

โอนไปก�ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

5,423

-

(5,423)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

33,926,203

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

65,719

32

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

23,578

-

-

(2,121)

25,699

11,100,613

-

-

2,121

11,098,492

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

15,869,489

(312,279)

5,533,439
5,533,439

-

10,648,329

4,630,093

-

(65,902)
(65,902)

-

4,695,995

20,499,582

(312,279)

5,467,537
5,467,537

-

15,344,324

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร
การเปลี่ยนแปลง
(ขาดทุน)
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน
สินทรัพย์
เผื่อขาย
ของเจ้าของ
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

7,000,000

-

-

-

7,000,000

103,901,795

312,279

31,871,770
31,871,770

(10,197,576)
-

81,915,322

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

176,517,490

-

31,871,770
5,467,537
37,339,307

(10,197,576)
-

149,375,759

รวม
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33,937,364

54,558

โอนไปก�ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

5,738

-

(5,738)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

33,931,626

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

60,296

32

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

21,335

-

-

(2,243)

23,578

11,102,856

-

-

2,243

11,100,613

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

15,586,741

(278,883)

(3,865)
(3,865)

-

15,869,489

7,260,666

-

2,630,573
2,630,573

-

4,630,093

22,847,407

(278,883)

2,626,708
2,626,708

-

20,499,582

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลง
ก�ำไร
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
เผื่อขาย
ของเจ้าของ
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

7,000,000

-

-

-

7,000,000

130,688,787

278,883

38,879,336
(474,054)
38,405,282

(11,897,173)
-

103,901,795

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

205,652,307

-

38,879,336
2,152,654
41,031,990

(11,897,173)
-

176,517,490

รวม

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

(ปรับปรุงใหม่)*

2554
(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
ค่าความนิยมติดลบ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์อื่น

51,187,124

47,521,520

47,253,321

41,565,335

2,771,764
11,629,690
(27,387)
(39,510)
(1,292,525)
(2,099)
(7,511,370)
(1,457)
56,714,230
(62,104,482)
(962,094)
104,074,385
(38,098,442)
973,759
(10,867,670)

2,803,391
7,466,649
(222,674)
8,284
(5,329,579)
(10,239)
(6,286,726)
(259,233)
(401,980)
45,289,413
(50,526,047)
(1,028,474)
78,163,029
(22,373,266)
1,014,407
(12,105,801)

2,544,303
10,852,758
(27,387)
(38,305)
(195,090)
21,088
(7,496,359)
52,914,329
(57,021,716)
(5,142,049)
99,043,870
(38,067,240)
5,142,049
(8,929,662)

2,504,045
7,581,685
(222,674)
8,284
(512,190)
(3,948)
(6,289,908)
44,630,629
(46,491,997)
(5,627,866)
74,556,636
(22,413,470)
5,629,123
(10,582,637)

49,729,686

38,433,261

47,939,581

39,700,418

(38,762,970)
6,052,310
(11,586,707)
(264,400,118)
7,353,673
7,228,341
(8,720,505)

31,834,014 (35,074,226) 31,637,974
3,390,926
6,050,288
3,390,926
(7,321,568) (11,751,785) (6,758,177)
(230,315,525) (277,197,408) (235,588,456)
4,440,230
6,898,579
3,933,759
(10,429,740)
23,178,822 (5,677,475) 21,993,329

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่)*

(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

429,671,397 82,058,940 435,130,419 88,962,940
53,631,909
5,226,426 56,902,029
5,093,691
2,697,862
21,797
2,664,741
31,787
(3,845,936)
(316,617) (3,838,874)
(316,617)
(196,679,131) 185,064,737 (197,228,504) 186,724,737
27,307,429
5,988,844
6,847,205 (21,367,927)
59,677,240 131,254,547 31,664,570 117,438,384

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
(414,779,318) (260,500,988) (376,440,680)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
305,940,454 147,000,256 276,391,614
(12,109,116) (11,424,701) (1,048,364)
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
41,111 10,153,743
9,122,904
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
(108,341)
(15,477)
(45,180)
53,985
8,477
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
20,375
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
- (10,836,744)
(420,596)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
767,907
99,567
135,735
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(3,150,709) (2,885,838) (2,915,024)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
322,516
500,068
133,590
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(657,177)
(556,686)
(645,266)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(123,678,688) (128,458,323) (95,710,892)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ

(227,952,920)
119,766,072
(1,053,295)
8,242,663
(583)
6,332
(10,914,107)
1,104,825
(2,436,816)
270,733
(505,945)
(113,473,041)

73,693,000
7,909,383 73,693,000
6,529,383
(11,897,173) (10,197,576) (11,897,173) (10,197,576)
(115,026)
(162,435)
61,680,801 (2,450,628) 61,795,827 (3,668,193)
(58,157)

เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

82,651

(2,378,804)
428,247
33,701,257 33,273,010
31,322,453 33,701,257

-

-

(2,250,495)
297,150
33,468,934 33,171,784
31,218,439 33,468,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

1

ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายสาขาทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาและบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท
ประกันขนาดใหญ่อีกสองแห่ง รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้
เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 35
การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
จากการที่ธนาคารได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) จนเป็นบริษัทย่อยในเดือนกันยายน 2554 และได้
จัดท�ำงบการเงินรวมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าท�ำสัญญา
รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
โดยเป็นการโอนสินทรัพย์ หนี้สินและรวมถึงภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2555 และ/หรือหนี้สินที่อาจมีขึ้นในอนาคตมายังธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยสินทรัพย์สุทธิที่รับโอนเป็นจ�ำนวน
เงิน 4,542 ล้านบาท และหลังจากนั้นบริษทั เงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ได้หยุดด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด และได้คืนใบอนุญาต
ให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและได้แสดงรายการตามข้อ
ก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับ
งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47
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(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่ส�ำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้
- ตราสารอนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
- สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้าและเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

(ค)

สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้
แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้
จ�ำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.25
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
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3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ธนาคารได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการรับรูก้ ารซือ้ และขายเงินลงทุนจากวันทีท่ �ำสัญญาเป็น
วันที่ช�ำระราคา เพื่อให้งบการเงินสอดคล้องกับรายงานผู้บริหาร ซึ่งวิธีนี้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีนใี้ ช้วธิ ปี รับปรุงย้อนหลังส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารทุกงวดบัญชีทมี่ ผี ลกระทบในปี 2554 ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

2554

2554

2554

2554

(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนสุทธิลดลง

(8,402)

(3,851)

(7,543)

(3,851)

สินทรัพย์อื่นสุทธิลดลง

(21,056)

(29,580)

(21,056)

(29,580)

หนี้สินอื่นสุทธิลดลง

(29,458)

(33,431)

(28,599)

(33,431)

ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของงวดที่น�ำมา
เปรียบเทียบล่าสุด ทั้งนี้การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ
วันที่ 1 มกราคม 2554 คิดเป็นร้อยละ 2 ของยอดรวมสินทรัพย์ ทางผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มีสาระส�ำคัญ

4

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�ำ่ เสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4.1

เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “ธนาคารและบริษัทย่อย”) และส่วนได้
เสียในบริษัทร่วม
การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ�ำนาจในการควบคุม ธนาคารต้องน�ำสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการ
พิจารณา วันทีซ่ อื้ กิจการคือวันทีอ่ �ำนาจในการควบคุมนัน้ ได้ถกู โอนไปยังผูซ้ อื้ การก�ำหนดวันทีซ่ อื้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับ
การโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ซึ่ง
วัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
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สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่ธนาคารก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของ
เดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ�ำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของธนาคาร ผลขาดทุนใน
บริษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมแม้วา่ การปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจ
ควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้ จากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อยรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญ
เสียอ�ำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่
กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
บริษัทร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีธ่ นาคารมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการ
เงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อ
ธนาคารมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธสี ว่ นได้เสียของบริษทั ทีถ่ กู ลงทุน) โดย
รับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท�ำรายการดังกล่าว
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุน และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของธนาคารภายหลังจากการปรับปรุงนโยบาย
การบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของธนาคารนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัย
ส�ำคัญนัน้ สิน้ สุดลง เมือ่ ผลขาดทุนทีธ่ นาคารได้รบั ปันส่วนจากบริษทั ร่วมมีจ�ำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม มูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้
ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีทธี่ นาคารมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพือ่ ช�ำระภาระผูกพันแทนในนามบริษทั ร่วม

รายงานประจำ�ปี 2555
87017_129-286_M2.indd 144

144

3/14/13 9:24 PM

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จา่ ยทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัท
ร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของส�ำนักงานใหญ่ สาขาทั้งในและต่างประเทศและบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นอยู่เกิน
ร้อยละ 50 โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไม่รวมบริษัทที่อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชีและไม่ได้รวม
งบการเงินที่ธนาคารและ/หรือบริษัทย่อยถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
เนื่องจากธนาคารและ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถูกจัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ได้แก่
ร้อยละของทุนที่ช�ำระแล้ว
2555

2554

97.6

97.6

บริษัทที่ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
บริษทั ฟีนกิ ซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

บริษัทดังกล่าวมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายและผลก�ำไรเป็นจ�ำนวนเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นนัยส�ำคัญต่อ
งบการเงินรวม
4.2

เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

4.3

เงินลงทุน
ธนาคารได้จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็น
เงินลงทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยมีความตั้งใจที่จะถือไว้เป็นระยะเวลาสั้นเพื่อหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมบันทึกเป็นรายได้จากธุรกรรม
เพื่อค้าสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยรับของหลักทรัพย์เพื่อค้าบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่จัดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด และ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยก�ำไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของจนกว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป ตราสาร
หนีท้ ธี่ นาคารมีความตั้งใจและมีความสามารถทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ทจี่ ะถือจนครบก�ำหนด ซึง่
แสดงตามราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคย
บันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ย
ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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ตัว๋ สัญญาใช้เงินและสิทธิทจี่ ะได้รบั ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีโ่ อนเปลีย่ นมือไม่ได้ทไี่ ด้รบั จากการท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของธนาคารและบริษัทย่อยให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด
ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดและที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุน
ทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อย
ค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ถือหุ้นเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดแสดงไว้ ในเงินลงทุนทั่วไปและหลักทรัพย์เผื่อขายโดยมิได้บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและมิได้จัดท�ำงบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารค�ำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้ภาครัฐใช้ราคาเสนอซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ล่าสุดของสมาคมตราสารหนีไ้ ทย ในกรณีทไี่ ม่มรี าคาเสนอ
ซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ล่าสุดจะใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุด ในกรณีทไี่ ม่มที งั้ ราคาเสนอซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ล่าสุดและราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุด
จะค�ำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐบวกค่าความเสี่ยง (Risk Premium)
ส�ำหรับตราสารหนี้ ภาคเอกชนและตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนจะใช้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับ
ด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ส�ำหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
ส�ำหรั บ ตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น ที่ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศ ราคาตลาดใช้ ร าคาเสนอซื้ อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศนัน้ ๆ เมือ่ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีม่ ใิ ช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในต่างประเทศใช้ราคาประเมินของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เชื่อถือได้
ในกรณีที่หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนในก�ำไรหรือขาดทุน
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีทธี่ นาคารและบริษทั ย่อยจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนทีจ่ �ำหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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4.4

เงินให้สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีในรายที่ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปและเงินให้
สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการ
หักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอด
คงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ม
แรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี

4.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการส่วนสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่รายงาน ค่า
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต�ำ่ ได้ตงั้ ตามเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ดงั กล่าวก�ำหนดให้ธนาคารจัดชัน้ เงิน
ให้สินเชื่อทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อแต่ละชั้นในอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับราคาสูงสุดของหลักประกันทีจ่ ะน�ำมาใช้ ในการตัง้ ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ เกณฑ์ดังกล่าวยังก�ำหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไม่มีการ
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือปรับโครงสร้างหนี้
นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินต้องมีการสอบทานคุณภาพของเงินให้
สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินจะต้องรายงานผลของการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำ
ส�ำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภท คือ เงินให้สินเชื่อรายใหญ่ (Corporate loans) ธนาคารได้พิจารณาจากความ
สามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายจากประวัติการช�ำระหนี้ที่ผ่านมา และพิจารณามูลค่าของหลักประกันใน
กรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่ายช�ำระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ขนาดกลาง ขนาด
ย่อมและเงินให้สนิ เชือ่ รายย่อย ธนาคารได้ ใช้ขอ้ มูลทางสถิตขิ องสินเชือ่ ในการวิเคราะห์ทางสถิตขิ องการเลือ่ นชัน้ ของเงินให้
สินเชื่อ (Migration Analysis) เพื่อประมาณการการเสื่อมค่าของลูกหนี้และค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับหนี้จัดชั้น
สงสัย ส�ำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ธนาคารกันเงินส�ำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ โดยพิจารณา
จากผลขาดทุนจากประสบการณ์ ในอดีตของสินเชื่อแต่ละชั้น
ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะมีการจัดชั้นหนี้ดังกล่าวใหม่ โดยส�ำหรับลูกหนี้ที่เคยจัดชั้นสงสัยและชั้นสงสัยจะ
สูญจะปรับเป็นชั้นหนี้ตำ�่ กว่ามาตรฐาน และส�ำหรับชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานหรือที่กล่าวถึงเป็นพิเศษจะคงจัดชั้นเดิม จนกว่าจะ
ได้รับช�ำระครบ 3 งวด หรือ 3 เดือนแล้วแต่อย่างใดจะนานกว่า จึงจะมีการปรับเป็นชั้นหนี้ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ำรองประจ�ำปีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน หนี้สูญที่ได้รับคืน
น�ำไปเป็นรายได้ โดยแสดงยอดสุทธิกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน
การตัดจ่ายลูกหนีเ้ ป็นหนีส้ ญ
ู น�ำไปลดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี ส�ำหรับลูกหนีท้ ธี่ นาคาร
ได้ตดิ ตามทวงถามจนถึงทีส่ ดุ แล้วแต่ไม่ได้รบั การช�ำระหนี้ ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือซักซ้อมความ
เข้าใจของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี

147

87017_129-286_M2.indd 147

รายงานประจำ�ปี 2555
3/14/13 9:24 PM

4.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
แนวทางการปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หามีหลายวิธี คือ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการช�ำระหนี้ การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์
ช�ำระหนี้ การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้
ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วธิ หี ลักประกันเพือ่ ค�ำนวณส่วนสูญเสียและ/หรือใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดในการคิดลด ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรายการ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ ในก�ำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้
การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ช�ำระหนี้ การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน อาจท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากการ
ลดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารบันทึกบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
ส�ำหรับการโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือ การแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อช�ำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารบันทึก
บัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ต้องไม่สูงกว่า
เงินลงทุนในลูกหนีบ้ วกดอกเบีย้ ทีเ่ จ้าหนีม้ สี ทิ ธิได้รบั ตามกฎหมายทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ก�ำไรหรือขาดทุนรับรู้ ณ วันโอน ทัง้ นี้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ
วันที่ในงบการเงินทุกงวดสามเดือน และปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า เมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การ
ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ ณ วันที่ในงบการเงินทุกงวดสามเดือนจะค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ท�ำให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้
สูงกว่าเงินให้สินเชื่อ

4.7

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ตำ�่ กว่า
ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่าจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�ำหน่าย

4.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ธนาคารแสดงทีด่ นิ ในราคาทีป่ ระเมินใหม่ตามวิธรี าคาตลาด และแสดงอาคารในราคาทีป่ ระเมินใหม่ตามวิธรี าคาเปลีย่ นแทน
ณ วันที่มีการประเมินหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตี
ราคาใหม่ จ�ำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสม
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สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชีย่ วชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ ตามข้อก�ำหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
จากมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีร่ ายงานมูลค่าของสินทรัพย์สว่ นทีต่ เี พิม่ ขึน้ จะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็น
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีทเี่ คยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ลดลงและรับรูข้ าดทุนในก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชนิ้ เดียวกันนัน้ แล้ว ในกรณีทมี่ ลู ค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�ำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่
เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัด
บัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในราคาทุนเดิมและโอน
โดยตรงไปก�ำไรสะสม ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะ
โอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิด
ขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ

15-50 ปี
10 ปี
5 ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
4.9

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
หักขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 ค่า
ความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงใน
ราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สิทธิการเช่าแสดงเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์
ทีส่ ามารถระบุได้ทเี่ กีย่ วข้องนัน้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดขึน้ ภายในรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ ในอนาคต
จากสินทรัพย์นนั้ ตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึง่ ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริม่ ตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมือ่ สินทรัพย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะให้ประโยชน์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ส�ำหรับปีปจั จุบนั และปีเปรียบ
เทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สิทธิการเช่า

5-10 ปี
1-30 ปี

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
4.10

การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษทั ย่อยได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรือ่ งการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้
ในส่วนของเจ้าของ
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่า
ยุตธิ รรมในปัจจุบนั ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ ซึง่ เคยรับรูแ้ ล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดและลูกหนีท้ บี่ นั ทึกโดยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ส�ำหรับลูกหนี้
ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ
การกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจ
ประเมินได้ ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสด
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รับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น
เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิม่ ขึน้ นัน้ สัมพันธ์ โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คยรับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีบ่ นั ทึก
โดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้ โดยตรง
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มกี ารกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการ
เงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา
หรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.11

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธนาคารและบริษทั ย่อยรับรูภ้ าระทีต่ อ้ งส่งคืนหลักทรัพย์ทยี่ มื มาเป็น “เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการขายชอร์ตในก�ำไรหรือขาดทุน เงินสดที่น�ำไปวางเป็นหลักประกันแก่คู่สัญญาจะบันทึก
ในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง

4.12

ผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารได้จัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ท�ำงานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�ำไร หากธนาคารและ
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณให้กบั พนักงานทีเ่ ข้าเงือ่ นไขโดยแบ่ง
เป็นโครงการต่างๆ ดังนี้
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โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึง่ ธนาคารจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินทีแ่ น่นอนไปอีก
กิจการหนึ่งแยกต่างหากและจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระ
ผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ท�ำงานให้กับธนาคาร
ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยบนพื้นฐานความสมัคร
ใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงาน
ทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพัน
สุทธิของธนาคารจากโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ถกู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลด
เพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทัง้ นีไ้ ด้สทุ ธิจากต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันทีร่ ายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบก�ำหนดช�ำระภาระผูกพันของธนาคาร และมีสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ธนาคาร
และบริษัทย่อยรับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผล
ประโยชน์เป็นรายการหนึ่งในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�ำนาญ เป็น
ผลประโยชน์ ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ซึง่ ภาระผูกพันดังกล่าว
ค�ำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
4.13

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระ
ภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งที่
มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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4.14

การรับรู้เมื่อเริ่มแรก
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การซื้อและการขายเงินลงทุนในวันที่ช�ำระราคา สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
อื่นๆ รวมทั้งเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจะถูกรับรู้ ในวันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็น
วันที่ธนาคารและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาภายใต้ข้อก�ำหนดของตราสารการเงินนั้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบ
ทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิถูกจัดประเภทเป็นทุนหากไม่มีการระบุการบังคับไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทั้งนี้การจ่าย
เงินปันผลเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นการจัดสรรภายในส่วนของทุนเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

4.15

รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดจากเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้าง
ช�ำระนานเกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีความไม่แน่นอนของความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายช�ำระจะถือเป็นรายได้ เมื่อได้รับช�ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิก
รายได้ดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้ไว้แล้วตามเกณฑ์คงค้างออกทัง้ หมด ดอกเบีย้ จากรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินและจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้
สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้างหนี้ใหม่ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดการช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ในกรณีทดี่ อกเบีย้ หรือส่วนลดได้คดิ รวมอยู่ในตัว๋ เงินหรือเงินให้สนิ เชือ่ แล้ว ดอกเบีย้ หรือส่วนลดดังกล่าวจะตัง้ พักไว้และตัด
จ�ำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่าๆ กัน ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น

4.16

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
ธนาคารรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)
รายได้จากลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ทีค่ า้ งช�ำระนานเกินกว่าสามเดือนนับตัง้ แต่วนั ทีค่ รบก�ำหนดช�ำระจะถูกกลับรายการเพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

4.17

รายได้เงินปันผล
ธนาคารรับรู้รายได้เงินปันผลในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

4.18

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.19

เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จ�ำนวนเงินน�ำส่งเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.20

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากก�ำไรส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำ
ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ธนาคารและบริษทั ย่อยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ ธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่าได้ตั้งภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการ
ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยน
การตัดสินใจโดยขึน้ อยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

4.21

ก�ำไรต่อหุ้น
ธนาคารและบริษทั ย่อยแสดงก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับหุน้ สามัญ ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรของผูถ้ อื
หุน้ สามัญของธนาคารด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกจ�ำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญทีซ่ อื้ คืน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลง หุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยผลรวมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

4.22

รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กิจการในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมือ่ มีการช�ำระหนีร้ ายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนีห้ รือเจ้าหนีก้ บั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่ รายการดังกล่าวมิได้คาดหมาย
ว่าจะมีแผนการช�ำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
รายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนัน้ ออกไป
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4.23

รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีวิธีการรับรู้รายการ ดังนี้
1 เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้าจะถูกบันทึกบัญชีในขัน้ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการ
ท�ำรายการดังกล่าวบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
2 กลุม่ อนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของรายการทีร่ บั รูต้ ามเกณฑ์คงค้างบันทึกเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

4.24

การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
รายการขายลดตัว๋ เงินประเภทผูซ้ อื้ มีสทิ ธิไล่เบีย้ ซึง่ ไม่มธี นาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเป็นหนีส้ นิ ภาย
ใต้บญ
ั ชี “ภาระจากการขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน” บริษทั จะโอนบัญชีเงินให้สนิ เชือ่ ตามตัว๋ เงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขาย
ลูกหนี้ตั๋วเงิน” เมื่อตั๋วเงินนั้นถึงก�ำหนดช�ำระและผู้จ่ายเงินได้จ่ายเงินตามตั๋วเงินแล้ว

4.25

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
4.25.1 การรับรู้รายได้
เบีย้ ประกันชีวติ บันทึกเป็นรายได้เมือ่ ได้รบั ช�ำระเบีย้ และกรมธรรม์มผี ลบังคับใช้ส�ำหรับเบีย้ ประกันรับปีแรก ส�ำหรับ
เบี้ยประกันรับปีต่อมาจากการต่ออายุบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน โดยที่เบี้ยประกันค้างรับบันทึกเพิ่มเติม
เป็นรายได้ ในกรณีที่กรมธรรม์นั้นยังมีผลคุ้มครองต่อไปและอยู่ในระหว่างการเรียกเก็บ
4.25.2 เงินส�ำรองประกันชีวิต
ส�ำรองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ำรองสะสมส�ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลคุ้มครองอยู่ ณ วันที่รายงาน ซึ่ง
ถูกจัดสรรไว้ส�ำหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต เงินส�ำรองประกันชีวิตค�ำนวณตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการค�ำนวณรวมไปถึงอัตรามรณกรรม อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดและอื่นๆ ที่ถูกก�ำหนดขึ้น ณ
วันที่ท�ำสัญญา
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�ำหรับการประกันภัยกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมระยะสั้น ค�ำนวณตาม
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือของแต่ละกรมธรรม์
4.25.3 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตค้างจ่าย
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตค้างจ่ายบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแต่ยัง
ไม่ได้ช�ำระ ณ วันที่รายงาน โดยการอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้บริษัทยังได้พิจารณาประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน
ด้วย โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีตของบริษทั ย่อย ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่รายงานกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจริงจะบันทึกรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนของปีถัดไป
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4.26

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันภัย
4.26.1 การรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่อ
รายได้เบี้ยประกันภัยรับรู้เป็นรายได้ตามวันที่มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและ
ยกเลิก และปรับปรุงด้วยเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษทั ย่อยบันทึกรายได้จากการรับประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์สว่ นของความคุม้ ครองทีเ่ กินกว่า 1 ปีเป็นเบีย้ ประกัน
ภัยรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ รวมทั้งบันทึกรายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจ่ายล่วงหน้า บริษัทย่อยรับ
รู้รายการรับหรือจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้เอาประกันต่อ
4.26.2 เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันได้ส�ำรองเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันรับเป็นเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ ดังต่อไปนี้
ประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยขนส่งทางทะเล (เฉพาะเที่ยว)
ประกันการเดินทาง

- วิธเี ฉลีย่ เป็นรายเดือนจากเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
(วิธเี ศษหนึง่ ส่วนยีส่ บิ สี)่
- เต็มจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวัน
ย้อนหลัง
- เต็มจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวัน
ย้อนหลัง

4.26.3 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทย่อยบันทึกบัญชีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ
โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรือผูป้ ระเมินของบริษทั ย่อยแล้ว
แต่กรณี บริษทั ย่อยได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึน้ แต่ยงั มิได้รายงานให้บริษทั ทราบ (Incurred
but not yet reported) ซึ่งถูกประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
4.27

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทลีสซิ่ง
4.27.1 รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนตามสัญญาเช่าบันทึกเป็นลูกหนี้ ผลต่าง
ระหว่างลูกหนี้เบื้องต้นและมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนตามสัญญาเช่าบันทึกเป็นรายได้ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น
และรับรู้รายได้ ในลักษณะของดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest
Method)
4.27.2 รายได้จากสินเชื่อโอนสิทธิเรียกร้อง
รายได้จากการให้สินเชื่อโอนสิทธิเรียกร้องบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)
ตลอดอายุสัญญาและไม่บันทึกรายได้ดอกเบี้ยส�ำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างช�ำระเกิน 90 วัน
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4.27.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ย่อยได้มกี ารพิจารณาค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าระยะยาว และ
ลูกหนี้เช่าซื้อซึ่งมีการบอกเลิกสัญญา โดยพิจารณาตามวิธีกันเงินส�ำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
ซึ่งเป็นวิธีการพิจารณาส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีต ส�ำหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม
(Historical Loss Experience)
บริษัทย่อยได้บันทึกบัญชียกเลิกการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน ส�ำหรับลูกหนี้
และดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีที่ค้างช�ำระนานเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำหรับลูกหนี้โอนสิทธิเรียก
ร้อง ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ และลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราที่ก�ำหนดตามระยะเวลาค้างช�ำระหนี้ในแต่ละชั้น โดย
ไม่มีการหักหลักประกัน 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)

5

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
1
2
100
100
100

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการควบคุมดูแลกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและ
บริษัทย่อย คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา การน�ำ
ไปปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคารและบริษทั ย่อยในด้านทีเ่ ฉพาะเจาะจง โดยจะรายงานกิจกรรม
การด�ำเนินงานที่ได้จัดท�ำต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคารและบริษทั ย่อยได้ถกู จัดท�ำขึน้ เพือ่ ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับธนาคารและบริษทั
ย่อย เพือ่ จัดการและควบคุมดูแลความเสีย่ งให้อยู่ในขอบเขตทีย่ อมรับได้ นโยบายการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สินค้า และบริการที่ให้แก่ลูกค้า ธนาคารและบริษัทย่อยมุ่งที่จะพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับและการควบคุมโดยผ่านการน�ำไปปฏิบัติและการควบคุมดูแลนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงขั้นตอนการด�ำเนินงานและการ
วัดผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อที่จะให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบที่ถูกต้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบกรอบการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยค�ำนึง
ถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร นอกจากนีห้ น่วยงานตรวจสอบภายในได้ชว่ ยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตรวจสอบการ
ควบคุมและวิธีการควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบจะถูกรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
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5.1

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ ความเสีย่ งจากการทีล่ กู หนีไ้ ม่สามารถช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้ตามสัญญา หรือกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญา
ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทัง้ นี้ ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท
ทัง้ ธุรกรรมทีอ่ ยูบ่ นงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กยู้ มื เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ เงิน ตลอดจนลูกหนีต้ ามสัญญาประเภทอืน่ ๆ
และธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือค�้ำประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น
ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงาน
อนุมัติสินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน และก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับ ตามระดับความเสี่ยง หรือระดับ
ความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญต่างๆ โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร อาทิเช่น
• แนวนโยบายสินเชื่อ
• นโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ หรือซื้อจากการ
ขายทอดตลาด
• นโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ การกันเงินส�ำรอง และการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี
• นโยบายธรรมาภิบาลแบบจ�ำลองความเสี่ยงด้านเครดิต
• นโยบายการให้ Rating ส�ำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่ใช่ลูกหนี้รายย่อย
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงคู่สัญญา
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
ความเสีย่ งด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชือ่ จึงมีการใช้วธิ กี ารวัดระดับความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้
การใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสถิติที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนความ
เสี่ยงในสินเชื่อแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารก�ำหนดให้มกี ารรายงานความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างสม�่ำเสมอ ข้อมูลการรายงานความเสีย่ งด้านเครดิตของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งในเรื่องของการขยาย
ตัวสินเชื่อ คุณภาพหนี้ การกระจุกตัวด้านเครดิตและการกระจายการลงทุน เป็นต้น

5.2

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อันจะมีผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ดอกเบีย้
สุทธิในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากโครงสร้างและลักษณะของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ
ธนาคารได้ท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สิน
ของธนาคารและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงิน
นีต้ อ้ งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีค่ ณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงมีการสอบทานและการควบคุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2555
87017_129-286_M2.indd 158

158

3/14/13 9:24 PM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้

งบการเงินรวม
2555
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย 1 - 3 3 - 12 1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
เดือน เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

31,322

31,322

3,523 129,657

2,482

3,204

5,074

-

20,029

163,969

11,305 58,299 207,621 67,864

90,841

-

22,367

458,297

859,483 289,341 141,617 216,800

4,065

35,873

-

-

-

874,311 477,297 351,720 287,868

99,980

35,873

77,488 2,204,537

712,849 380,803 406,093 62,694

-

-

51,620 1,614,059

4,262 42,177

-

-

8,527

107,063

2,094 18,658 51,794

60,031

-

-

132,577

-

-

-

8,673

8,673

รวมหนี้สินทางการเงิน

723,928 423,915 429,013 156,665

60,031

-

ผลต่าง

150,383 53,382 (77,293) 131,203

39,949

35,873

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

-

-

307 1,547,486
3,463

3,463

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

11,079 41,018

ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

-

หนี้สินอื่น

-

-

-

68,820 1,862,372
8,668

342,165

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
2554
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย 1 - 3 3 - 12 1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
เดือน เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

33,701

33,701

3,936 99,016

5,056

569

2,251

-

15,027

125,855

271 33,540 112,038 74,049

77,452

-

24,322

321,672

728,912 277,204 132,673 112,754

4,640

36,200

-

-

-

733,119 409,760 249,767 187,372

84,343

36,200

76,350 1,776,911

629,870 177,422 310,730 19,468

-

-

46,898 1,184,388

9,874

-

-

5,540

53,431

ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

- 121,810 75,650 38,196

20,187

-

-

255,843

หนี้สินอื่น

-

-

-

-

7,222

7,222

650,198 314,995 388,306 67,538

20,187

-

82,921 94,765 (138,539) 119,834

64,156

36,200

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

-

-

300 1,292,683
3,000

3,000

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

20,328 15,763

1,926

-

-

59,660 1,500,884
16,690

276,027

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย 1 - 3 3 - 12 1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
เดือน เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

31,218

31,218

3,224 129,173

-

4

-

-

18,354

150,755

- 46,617 206,944 58,519

13,181

-

21,339

346,600

856,878 289,194 141,173 215,742

4,065

33,590

-

-

-

860,102 464,984 348,117 274,265

17,246

33,590

74,220 2,072,524

713,103 380,636 406,241 62,694

-

-

51,915 1,614,589

4,262 42,177

-

-

8,660

111,907

2,005 18,658 51,794

60,031

-

-

132,488

-

-

-

8,673

8,673

รวมหนี้สินทางการเงิน

728,893 423,659 429,161 156,665

60,031

-

ผลต่าง

131,209 41,325 (81,044) 117,600

(42,785)

33,590

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

-

-

- 1,540,642
3,309

3,309

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

15,790 41,018

ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

-

หนี้สินอื่น

-

-

-

69,248 1,867,657
4,972

204,867

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย 1 - 3 3 - 12 1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
เดือน เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

33,469

33,469

3,635 97,261

-

5

-

-

14,745

115,646

- 29,904 110,791 66,805

12,981

-

20,041

240,522

726,724 276,369 130,093 101,655

3,989

31,544

-

-

-

730,359 403,534 240,884 168,465

16,970

31,544

71,089 1,662,845

632,388 173,144 308,029 19,467

-

-

46,430 1,179,458

9,874

-

-

5,619

55,005

ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

- 122,120 75,650 38,346

20,187

-

-

256,303

หนี้สินอื่น

-

-

-

-

7,177

7,177

654,262 310,986 385,595 67,687

20,187

-

76,097 92,548 (144,711) 100,778

(3,217)

31,544

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

-

-

- 1,270,374
2,834

2,834

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

21,874 15,722

1,916

-

-

59,226 1,497,943
11,863

164,902

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

143,879

4,789

3.3

137,011

5,415

4.0

เงินลงทุนสุทธิ

389,984

11,469

2.9

233,158

6,891

3.0

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*

1,420,084

87,135

6.1 1,175,628

65,638

5.6

เงินรับฝาก

1,399,224

33,130

2.4 1,138,248

19,242

1.7

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)

80,247

1,617

2.0

50,735

1,536

3.0

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

194,210

6,543

3.4

159,226

6,633

4.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

132,167

4,351

3.3

130,593

5,146

3.9

เงินลงทุนสุทธิ

293,561

7,734

2.6

191,048

4,242

2.2

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*

1,405,508

86,240

6.1 1,156,660

64,518

5.6

เงินรับฝาก

1,397,023

33,112

2.4 1,134,977

19,180

1.7

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)

83,456

1,655

2.0

52,458

1,603

3.1

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

194,395

6,537

3.4

159,546

6,625

4.2

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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5.3

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของ
ตราสารอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงไปหรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารมีนโยบายจัดการด้านความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศโดยก�ำหนดวงเงินของฐานะอัตราแลกเปลี่ยน โดยวงเงิน
เหล่านี้ได้แก่ Net Open Position Limits, Open Position by Currency, Management Action Triggers และ Value
at Risk โดยมีการก�ำกับดูแลทุกวัน และเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างๆ ดังนี้

งบการเงินรวม
2555
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่นๆ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

30,208

472

235

83

324

31,322

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

152,778

8,222

411

1,135

1,423

163,969

เงินลงทุนสุทธิ

456,048

1,899

3

-

347

458,297

1,437,887

104,329

2,243

450

3,165

289

5

-

2,080,086

115,211

2,897

1,668

4,675 2,204,537

1,571,090

37,054

839

4,603

473 1,614,059

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

96,132

10,784

141

6

-

107,063

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

86,288

46,289

-

-

-

132,577

8,262

410

-

-

1

8,673

1,761,772

94,537

980

4,609

318,314

20,674

1,917

(2,941)

4,201

342,165

-

(20,178)

(1,568)

3,088

(2,530)

(21,188)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

2,577 1,547,486
4

3,463

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก

หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

474 1,862,372

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
2554
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่นๆ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

32,649

499

216

82

255

33,701

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

109,761

13,101

885

522

1,586

125,855

เงินลงทุนสุทธิ

319,271

2,152

3

-

246

321,672

1,190,946

94,011

5,702

560

2,751

235

9

-

1,655,378

109,998

6,815

1,164

3,556 1,776,911

1,156,586

26,048

1,112

176

466 1,184,388

43,000

10,356

75

-

-

53,431

243,193

12,650

-

-

-

255,843

7,138

83

-

-

1

7,222

1,449,917

49,137

1,187

176

205,461

60,861

5,628

988

3,089

276,027

-

(58,928)

(4,783)

(947)

(3,124)

(67,782)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

1,464 1,292,683
5

3,000

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

467 1,500,884

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่นๆ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

30,170

407

235

83

323

31,218

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

142,948

4,842

411

1,135

1,419

150,755

เงินลงทุนสุทธิ

345,903

348

3

-

346

346,600

1,431,969

103,407

2,243

450

3,014

286

5

-

1,954,004

109,290

2,897

1,668

4,665 2,072,524

1,575,114

33,564

839

4,603

469 1,614,589

100,886

10,874

141

6

-

111,907

86,199

46,289

-

-

-

132,488

8,262

410

-

-

1

8,673

1,770,461

91,137

980

4,609

183,543

18,153

1,917

(2,941)

4,195

204,867

-

(20,436)

(1,568)

3,088

(2,530)

(21,446)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

2,573 1,540,642
4

3,309

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

470 1,867,657

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่นๆ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

32,586

336

216

82

249

33,469

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

101,907

10,751

885

522

1,581

115,646

เงินลงทุนสุทธิ

238,121

2,152

3

-

246

240,522

1,169,628

93,022

5,702

560

2,588

232

9

-

1,544,830

106,493

6,815

1,164

3,543 1,662,845

1,154,287

23,427

1,112

176

456 1,179,458

44,458

10,472

75

-

-

55,005

243,653

12,650

-

-

-

256,303

7,094

82

-

-

1

7,177

1,449,492

46,631

1,187

176

95,338

59,862

5,628

988

3,086

164,902

-

(58,513)

(4,783)

(947)

(3,124)

(67,367)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

1,462 1,270,374
5

2,834

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

457 1,497,943

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
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5.4

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือ หุ้นทุน
ท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารและบริษทั ย่อยมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งโดย
เน้นนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ทสี่ นับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทที่มีหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นการเฉพาะ
และได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจลงทุนในลักษณะการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) เท่านัน้ ทีส่ ามารถ
ท�ำรายการลงทุนได้ โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารและ
ติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร

5.5

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�ำหนดได้
เนื่องจากไม่สามารถแปลงสภาพสินทรัพย์หรือจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความเสียหายได้
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยก�ำหนดให้กิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ในระดับทีไ่ ด้มาตรฐานของธนาคารและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)” ซึ่งก�ำหนดให้กิจการในกลุ่ม ต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร
เพดานการรับความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ธนาคารก�ำหนด
นอกจากนี้ ธนาคารได้มรี ะบบงานเพือ่ รองรับการบริหารสภาพคล่องรายวัน ทัง้ สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิรายวัน รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ
รายสกุล ทั้งแบบรายงานที่เป็นตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนด และรายงานแบบปรับพฤติกรรม เป็นต้น นอกจาก
นี้ธนาคารได้ก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยงต่างๆ (Risk Limit) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ในการวัด ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ จากนั้นรายงานต่อผู้บริหารของธนาคารให้
ทราบเป็นรายวัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดในสัญญา ดังนี้

งบการเงินรวม
2555
เมื่อ
ทวงถาม

ครบก�ำหนดภายใน
ครบ
ไม่มี
1 - 3 3 - 12 1 - 5 ก�ำหนด ก�ำหนด
เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

22,647 129,765

2,501

3,200

5,856

- 163,969

เงินลงทุนสุทธิ

11,305

58,299 207,621

67,864

90,841

22,367 458,297

149,663 270,797 175,073 527,383 424,346

224 1,547,486

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

3,463

-

-

-

183,615 462,324 385,195 598,447 521,043

31,322

-

31,322

3,463

53,913 2,204,537

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

757,251 379,339 407,998

69,471

-

- 1,614,059

19,606

41,017

4,262

42,178

-

- 107,063

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

2,094

18,658

51,794

60,031

- 132,577

หนี้สินอื่น

-

2,008

6,183

482

-

รวมหนี้สินทางการเงิน

776,857 424,458 437,101 163,925

60,031

- 1,862,372

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(593,242) 37,866 (51,906) 434,522 461,012

53,913 342,165

-

8,673

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินรวม
2554
เมื่อ
ทวงถาม

ครบ
ครบก�ำหนดภายใน
ไม่มี
1 - 3 3 - 12 1 - 5 ก�ำหนด ก�ำหนด
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
เดือน
เดือน
ปี
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

19,071

99,229

4,907

715

1,933

- 125,855

33,540 113,623

74,049

77,527

19,640 321,672

120,292 247,315 138,183 429,527 355,071

2,295 1,292,683

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**

3,293
-

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

3,000

-

-

-

142,656 383,084 256,713 504,291 434,531

33,701

-

33,701

3,000

55,636 1,776,911

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก

668,779 176,370 314,015

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

25,867

23,488

1,736

- 1,184,388

15,840

1,850

9,874

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

- 119,315

74,607

41,868

20,053

หนี้สินอื่น

-

5,206

220

7

รวมหนี้สินทางการเงิน

694,646 313,314 395,678

75,450

21,796

- 1,500,884

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(551,990) 69,770 (138,965) 428,841 412,735

55,636 276,027

1,789

-

53,431

- 255,843
-

7,222

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
เมื่อ
ทวงถาม

ครบ
ครบก�ำหนดภายใน
ไม่มี
1 - 3 3 - 12 1 - 5 ก�ำหนด ก�ำหนด
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
เดือน
เดือน
ปี
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*

-

-

-

-

-

21,478 129,277

-

-

-

- 150,755

46,617 206,944

58,519

13,181

21,339 346,600

146,543 270,226 174,426 525,102 424,345

- 1,540,642

เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**

-

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

3,309

-

-

-

168,021 449,429 381,370 583,621 437,526

31,218

-

31,218

3,309

52,557 2,072,524

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

757,800 379,172 408,146

69,471

-

- 1,614,589

24,451

41,017

4,262

42,177

-

- 111,907

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

2,005

18,658

51,794

60,031

- 132,488

หนี้สินอื่น

-

2,008

6,183

482

-

รวมหนี้สินทางการเงิน

782,251 424,202 437,249 163,924

60,031

- 1,867,657

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(614,230) 25,227 (55,879) 419,697 377,495

52,557 204,867

-

8,673

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,214 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
เมื่อ
ทวงถาม

ครบ
ครบก�ำหนดภายใน
ไม่มี
1 - 3 3 - 12 1 - 5 ก�ำหนด ก�ำหนด
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
เดือน
เดือน
ปี
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

-

-

-

-

-

18,314

97,332

-

-

-

- 115,646

29,904 112,375

66,805

12,981

18,457 240,522

117,590 245,926 134,273 418,169 354,416

- 1,270,374

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**

-

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

2,834

-

-

33,469

-

135,904 375,996 246,648 484,974 367,397

-

33,469

2,834

51,926 1,662,845

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก

670,830 172,091 311,314

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

27,493

23,487

1,736

- 1,179,458

15,798

1,840

9,874

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

- 119,625

74,607

42,018

20,053

หนี้สินอื่น

-

5,206

220

7

รวมหนี้สินทางการเงิน

698,323 309,258 392,967

75,599

21,796

- 1,497,943

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(562,419) 66,738 (146,319) 409,375 345,601

51,926 164,902

1,744

-

55,005

- 256,303
-

7,177

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 852 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากในงบการเงินรวมประกอบด้วย
2555

2554
(%)

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)

95.9

109.1

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)

94.4

92.3

ตั๋วบีอีหรือตั๋วแลกเงินเป็นตราสารการกู้ยืมประเภทหนึ่งที่เคยเป็นที่นิยมส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ เนื่องจากไม่ถูกรวมเป็นฐานในการค�ำนวณเงินน�ำส่งเพื่อคุ้มครองเงินฝาก ท�ำให้ธนาคารสามารถเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจ�ำ อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ได้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ส�ำหรับเงินน�ำส่งเพื่อคุ้มครอง
เงินฝาก ท�ำให้ตั๋วบีอีต้องเสียเงินน�ำส่งเพื่อคุ้มครองเงินฝาก เป็นผลให้ตั้งแต่ปี 2555 ตั๋วแลกเงินไม่มีความน่าสนใจอีกต่อไปและความ
ดึงดูดในการใช้ได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญทั่วทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์
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6

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
โดยปกติแล้วมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารการเงินจะใช้ราคาตลาดทีต่ ราสารนัน้ มีการซือ้ ขายกัน แต่ในหลายกรณีอาจไม่สามารถหาราคา
ตลาดของตราสารได้ จึงได้มกี ารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมจากวิธกี ารตีราคาต่างๆ เช่น มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหรือวิธกี ารตีราคาอืน่
วิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีผลกระทบเป็นอย่างมากจากข้อสมมติฐานที่ใช้รวมทั้งอัตราคิดลด และการประมาณการ
กระแสเงินสด การใช้วิธีการตีราคาที่ต่างกันอาจมีผลอย่างมากต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปมูลค่าตามบัญชีกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

31,322

31,322

33,701

33,701

162,755

162,755

125,003

125,003

28,760

28,760

28,198

28,198

458,297

464,329

321,672

329,219

1,498,993

1,499,572

1,249,688

1,251,381

2,180,127

2,186,738

1,758,262

1,767,502

1,614,059

1,614,435

1,184,388

1,183,965

107,063

106,971

53,431

53,428

9,603

9,603

6,905

6,905

24,973

24,973

28,819

28,819

132,577

132,577

255,843

255,843

1,888,275

1,888,559

1,529,386

1,528,960

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

31,218

31,218

33,469

33,469

149,541

149,541

114,794

114,794

28,782

28,782

28,198

28,198

346,600

348,320

240,522

242,450

1,493,765

1,494,338

1,231,312

1,232,653

2,049,906

2,052,199

1,648,295

1,651,564

1,614,589

1,614,965

1,179,458

1,179,035

111,907

111,815

55,005

55,002

9,563

9,563

6,898

6,898

24,980

24,980

28,819

28,819

132,488

132,488

256,303

256,303

1,893,527

1,893,811

1,526,483

1,526,057

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
เงินสด

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้
อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดเงิน

ตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์วัดจากราคาที่เสนอซื้อขายในตลาดซื้อขาย
คล่อง ส่วนตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมได้
มาจากราคาเฉลี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่างๆ วิธีการประเมินมูลค่า และการ
เปรียบเทียบราคาของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วแต่วิธีใด
จะเหมาะสม

เงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ตามวิธีที่ระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.3
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

- เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดบ่อยครั้งและไม่มี
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีสาระส�ำคัญ จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นมูลค่ายุติธรรม
- เงินให้สินเชื่ออื่นค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงิ น สดที่ ใ ช้ อั ต ราคิ ด ลดจากอั ต ราตลาดหรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักประกัน
- ดอกเบีย้ ค้างรับทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลู ค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)

- จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประจ�ำค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณ
การกระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเงินรับฝาก
ประเภทเดียวกัน
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลู ค่า
โดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

- จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอายุ
คงเหลือน้อยกว่า 90 วันมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอื่นๆ ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ประเภทเดียวกัน
ในปัจจุบัน
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7

การด�ำรงเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด�ำรง
เงินกองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้และแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารและบริษัทย่อย
จะต้องใช้มาตรการในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการค�ำนวณตามวิธที างการ
บัญชีทกี่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนัน้ จ�ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษทั ย่อยขึน้ อยูก่ บั ความเห็นของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับส่วนประกอบน�้ำหนักของความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ของทางราชการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์
เสีย่ งตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป เงินกองทุนของธนาคารค�ำนวณขึน้ ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนตามวิธี Basel II
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จ�ำแนกได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554
(ล้านบาท)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

33,992

33,992

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

11,124

11,124

7,000

7,000

112,930

88,056

(8)

(13)

165,038

140,159

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร

7,918

8,085

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน

2,029

1,240

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

60,000

20,000

ส�ำรองจัดชั้นสินทรัพย์ปกติและส�ำรองที่ตั้งเป็นการเฉพาะและทั่วไป

15,568

13,312

85,515

42,637

250,553

182,796

1,521,035

1,257,473

ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรหลังจัดสรร
รายการหักเงินกองทุน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย
รวมสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ขั้นต�่ำร้อยละ 8.50)

ร้อยละ

16.5%

14.5%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ขั้นต�่ำร้อยละ 4.25)

ร้อยละ

10.9%

11.1%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ร้อยละ

5.6%

3.4%
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 25/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2552 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
สนส. 6/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม ดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
http://www.scb.co.th/th/about-scb/investor-relations/financial-information/pillar

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปีตามข้อก�ำหนดในประกาศ

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของธนาคารและบริษทั ย่อย คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพือ่ จัดเตรียมสิง่ ทีช่ ว่ ยบรรเทาความไม่แน่นอนในอนาคต สร้าง
ความเชื่อมั่นของตลาดในการสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการ
ก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยในระหว่างปีตามตารางข้างต้น ระดับเงินทุนเกินกว่าเกณฑ์
ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

8

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(4)

5,557

(4)

5,533

4,002

(135)

2,631

(66)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ

(58)

83

-

-

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

(41)

(20)

-

-

5,005

3,408

4,725

2,963

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ทรัพย์สินรอการขายจากการรับช�ำระหนี้
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9

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ

12,582

103,300

115,882

10,527

75,500

86,027

1,627

15,300

16,927

965

9,285

10,250

-

1,910

1,910

-

35

35

1,109

9,558

10,667

6

6,931

6,937

15,318

130,068

145,386

11,498

91,751

103,249

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

109

109

-

73

73

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(1,198)

(1,198)

-

(845)

(845)

15,318

128,979

144,297

11,498

90,979

102,477

เงินดอลลาร์สหรัฐ

3,070

5,150

8,220

4,104

8,997

13,101

เงินเยนญี่ปุ่น

1,135

-

1,135

522

-

522

411

-

411

885

-

885

เงินสกุลอื่น

2,713

5,209

7,922

2,062

5,214

7,276

รวม

7,329

10,359

17,688

7,573

14,211

21,784

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

786

786

-

749

749

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(16)

(16)

-

(7)

(7)

7,329

11,129

18,458

7,573

14,953

22,526

22,647

140,108

162,755

19,071

105,932

125,003

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวม

รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:

เงินยูโร

รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้าง
ต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ

12,582

103,300

115,882

10,527

75,500

86,027

1,388

12,100

13,488

838

7,760

8,598

-

1,900

1,900

-

-

-

1,110

8,968

10,078

7

6,451

6,458

15,080

126,268

141,348

11,372

89,711

101,083

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

98

98

-

64

64

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(1,198)

(1,198)

-

(845)

(845)

15,080

125,168

140,248

11,372

88,930

100,302

เงินดอลลาร์สหรัฐ

2,143

2,698

4,841

3,478

7,273

10,751

เงินเยนญี่ปุ่น

1,135

-

1,135

522

-

522

411

-

411

885

-

885

เงินสกุลอื่น

2,709

211

2,920

2,057

283

2,340

รวม

6,398

2,909

9,307

6,942

7,556

14,498

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

2

2

-

1

1

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(16)

(16)

-

(7)

(7)

6,398

2,895

9,293

6,942

7,550

14,492

21,478

128,063

149,541

18,314

96,480

114,794

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวม

รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:

เงินยูโร

รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้าง
ต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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10

ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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

ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาทีม่ ลู ค่าขึน้ อยูก่ บั ระดับราคา
ของตราสารทุน หรือราคาของกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใช้อ้างอิงในการท�ำธุรกรรมนั้น

5

ธุรกรรมอนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซือ้ ขายข้อตกลงทีร่ บั ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถในการช�ำระคืนของสินทรัพย์อ้างอิงที่ก�ำหนด

6

ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง หรือ การแลก
เปลี่ยนกระแสเงินสด ซึ่งค�ำนวณจากปริมาณสินค้าอ้างอิงคูณด้วยราคาสินค้าที่ตกลงกันภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตาม
ที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา

ธนาคารได้น�ำนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไปปฏิบัติ โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมกับคู่
สัญญา (Counterparty risks) โดยการก�ำหนดและควบคุมวงเงินการท�ำธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อปกติและควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาดโดยควบคุมวงเงินประเภท Management Action Triggers, Net Open Position, Basis Point Value, Value
at Risk, และ Management Stress Triggers.
จ�ำนวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์ (Notional amounts) ณ วันสิ้นปี ไม่ได้แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจากรายการ
ตราสารอนุพนั ธ์ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามสัญญาของตราสารอนุพนั ธ์จะขึน้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงทางด้านราคาของตราสารอนุพนั ธ์
แต่ละประเภทก่อนถึงวันครบก�ำหนดตามสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2555
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

(ล้านบาท)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์

950,329

19,623

25,696

995,648

37,196

190,181

64,703

292,080

470,931

1,021,544

163,137

1,655,612

506

613

470

1,589

4,627

-

-

4,627

งบการเงินรวม
2554
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 5 ปี

1 - 5 ปี

รวม

(ล้านบาท)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

999,843

18,090

31,767

1,049,700

34,042

81,688

66,437

182,167

403,316

633,877

129,942

1,167,135

อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน

470

-

-

470

อนุพันธ์ด้านเครดิต

105

-

-

105

5,685

3,545

-

9,230

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

(ล้านบาท)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์

950,329

19,623

25,696

995,648

37,195

190,792

65,040

293,027

470,931

1,021,544

163,137

1,655,612

484

613

470

1,567

4,627

-

-

4,627

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

(ล้านบาท)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

999,843

18,090

31,767

1,049,700

34,042

82,008

66,437

182,487

403,316

633,877

129,942

1,167,135

อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน

470

-

-

470

อนุพันธ์ด้านเครดิต

105

-

-

105

5,685

3,545

-

9,230

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading Book) และการ
ปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การบริหารความเสีย่ งของธนาคาร (Banking Book) แบ่งตามประเภทความเสีย่ ง
ได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2555

ประเภทความเสี่ยง

2554

มูลค่ายุติธรรม /
การปรับบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์
หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรม /
การปรับบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ณ วันสิ้นปี
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์
หนี้สิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน

16,760

12,636

1,287,728

17,493

17,468

1,231,867

อัตราดอกเบี้ย

11,346

11,678

1,655,612

10,456

11,109

1,167,135

79

88

1,589

52

53

470

-

-

-

1

-

105

575

571

4,627

196

189

9,230

28,760

24,973

2,949,556

28,198

28,819

2,408,807

อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านเครดิต
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ประเภทความเสี่ยง

มูลค่ายุติธรรม /
การปรับบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์
หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรม /
การปรับบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ณ วันสิ้นปี
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์
หนี้สิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน

16,773

12,643

1,288,675

17,493

17,468

1,232,187

อัตราดอกเบี้ย

11,346

11,678

1,655,612

10,456

11,109

1,167,135

88

88

1,567

52

53

470

-

-

-

1

-

105

575

571

4,627

196

189

9,230

28,782

24,980

2,950,481

28,198

28,819

2,409,127

อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านเครดิต
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สัดส่วนการท�ำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากมูลค่าตาม
สัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ร้อยละ)
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน

77.71

74.71

77.67

74.70

-

-

0.05

0.02

22.29

25.29

22.28

25.28

บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภายนอก

11

เงินลงทุนสุทธิ
11.1

การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

19,330

7,027

19,330

7,026

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

886

941

886

941

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

-

218

-

219

27

4

-

-

อื่นๆ

-

153

-

-

รวม

20,243

8,343

20,216

8,186

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
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งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

292,225

189,905

284,711

184,355

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

6,273

4,849

-

1,001

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

234

241

234

240

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

25,037

17,634

16,841

14,872

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ

1,601

1,110

1,601

1,110

อื่นๆ

2,380

1,496

85

180

รวม

327,750

215,235

303,472

201,758

งบการเงินรวม
2555
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

97,135

88,934

21,720

28,241

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

9,775

6,133

778

921

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1,163

2,325

429

1,908

ตราสารหนี้อื่นๆ

2,401

1,400

-

-

110,474

98,792

22,927

31,070

(924)

(934)

(757)

(757)

109,550

97,858

22,170

30,313

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

2554

2555

2554

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

(ล้านบาท)
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

948

890

910

883

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ

17

15

17

15

รวม

965

905

927

898

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(211)

(669)

(185)

(633)

รวม

754

236

742

265

458,297

321,672

346,600

240,522

รวมเงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ตามสัญญาโอนสินทรัพย์เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ประเภทหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�ำนวน 2,095 ล้านบาท (2554:
2,186 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุข้อ 13.8)
11.2

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555
ประเภทของหลักทรัพย์

2554

ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้ ไม่เกิดขึ้น ยุตธิ รรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้ ไม่เกิดขึ้น ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย

318,940*

8,973

(163) 327,750 210,838*

4,762

(365) 215,235

หลักทรัพย์ที่จะถือจน
ครบก�ำหนด

110,474

5,423

(315) 115,582

98,792

6,775

(162) 105,405

รวม

429,414

14,396

(478) 443,332 309,630

11,537

(527) 320,640

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ประเภทของหลักทรัพย์

2554

ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้ ไม่เกิดขึ้น ยุตธิ รรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึน้ ไม่เกิดขึ้น ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย

296,461*

7,082

หลักทรัพย์ที่จะถือจน
ครบก�ำหนด

22,927

964

319,388

8,046

รวม

(71) 303,472 197,457*
(1)

23,890

4,565

31,070

1,232

(72) 327,362 228,527

5,797

(264) 201,758
(61)

32,241

(325) 233,999

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

11.3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของหน่วยลงทุนหรือหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายแล้วของกองทุนรวมและนิตบิ คุ คลนัน้ แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้

งบการเงินรวม
จ�ำนวนราย

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่นๆ

3-4
10 - 12

187
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11,455

11,088

11,453

11,087

76

76

74

74

11,531

11,164

11,527

11,161

รายงานประจำ�ปี 2555
3/14/13 9:24 PM

11.4

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ ออกโดยบริษทั ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและได้กนั ส�ำรองค่าเผือ่ การลดราคาหลักทรัพย์ ในส่วนทีร่ าคาตลาดต�่ำกว่าราคาทุนไว้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2555

2554

ราคา
ค่าเผื่อ
ราคา
ค่าเผื่อ
จ�ำนวนราย ราคาทุน ตลาด การลดราคา จ�ำนวนราย ราคาทุน ตลาด การลดราคา
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สถาบันการเงินที่ถูกสั่ง
ปิดกิจการ
หุ้นสามัญ

1

1

-

-

1

1

-

1

หุ้นกู้

2

-

-

-

2

-

-

-

หุ้นสามัญ

3

21

-

21

3

21

3

21

หุ้นกู้

3

33

-

33

3

30

-

30

13

47

25

47

12

50

2

48

-

-

-

-

1

208

-

208

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แต่
มีผลการด�ำเนินงานเช่น
เดียวกับ “บริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอน” และบริษัท
ที่มีรายงานของผู้สอบบัญชี
ระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นกู้
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

ราคา
ค่าเผื่อ
ราคา
ค่าเผื่อ
จ�ำนวนราย ราคาทุน ตลาด การลดราคา จ�ำนวนราย ราคาทุน ตลาด การลดราคา
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แต่
มีผลการด�ำเนินงานเช่น
เดียวกับ “บริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอน” และบริษัท
ที่มีรายงานของผู้สอบบัญชี
ระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

12

3
2

21
29

-

21
29

3
2

21
30

3
-

21
30

12

47

25

47

11

50

2

47

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้

งบการเงินรวม

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภท
ทางตรง
มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ และทางอ้อม
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
ที่ลงทุน 2555 2554 2555 2554 2555 2554
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank
(ประเทศเวียดนาม)
ธนาคารพาณิชย์
หุ้นสามัญ
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ
(มหาชน)*
และแฟ็กตอริ่ง
หุน้ สามัญ
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

33.0

33.0

697

697

647

687

-

44.9

697

3
700

647

13
700

* ขายไปในปี 2555
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
(ประเทศกัมพูชา)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ จ�ำกัด*
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มหิศร จ�ำกัด**
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัทเงินทุน ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน)***
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)****

ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์
ทางตรง
วิธีราคาทุน
ที่ลงทุน 2555 2554 2555 2554
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

634
25
2,107

634
25
2,107

จัดการกองทุน

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

222

222

ประกันภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ
และให้บริการเก็บหนี้

หุ้นสามัญ

60.9

58.9

967

547

หุ้นสามัญ

99.1

99.1

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

94.7

94.7

9,033

9,033

ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์จ�ำนองและประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริการเรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

390

390

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

10
1

10
15
1

-

100.0

-

1,138

หุ้นสามัญ

99.7

99.7

3,765

3,764

ธนาคารพาณิชย์
หุ้นสามัญ
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ และ
แฟ็กตอริ่ง
หุน้ สามัญ

33.0

33.0

697

697

-

37.6

บริหารอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ
การพาณิชย์

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

10,719 10,719

3
28,570 29,305
(667) (1,172)
27,903 28,133

* ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2555
** เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
*** กิจการทัง้ หมดได้ โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
(เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน))
**** ขายไปในปี 2555

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้น Cambodian Commercial Bank Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและ
ประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม มีดังนี้

2555

2554

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์
หนี้สิน
รวม
รวม
ธุรกิจการเงิน

(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สิน
รวม

ส่วนของ
สินทรัพย์
เจ้าของ
รวม
(ล้านบาท)

ส่วนของ
เจ้าของ

5,726

3,766

1,960

6,928

4,818

2,110

5,726

3,766

1,960

6,928

4,818

2,110

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ
รายได้
(ล้านบาท)

รายได้
ธุรกิจการเงิน

2554
(ตรวจสอบแล้ว)
ค่าใช้จ่าย

ก�ำไรสุทธิ

223

222

1

314

242

72

223

222

1

314

242

72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการปรับโครงสร้างหนี้และ
ถือไว้เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของนิติบุคคลนั้น แต่ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ดังนี้

2555
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ส่วนของ
เจ้าของ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม
(ล้านบาท)

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

97.6

141

149

(8)

บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด และ
บริษัทในเครือ*

33.3

-

-

-

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

25.0

-

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป

* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

191
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2554
(ตรวจสอบแล้ว)
สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ส่วนของ
เจ้าของ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม
(ล้านบาท)

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

97.6

167

169

(2)

บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด และ
บริษัทในเครือ*

33.3

-

-

-

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

25.0

-

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป

* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
รายได้
ค่าใช้จ่าย ขาดทุนสุทธิ รายได้
ค่าใช้จ่าย ขาดทุนสุทธิ
(ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป
บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
จ�ำกัด
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9
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7
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13

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
13.1

จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี

88,956

73,153

88,650

72,852

เงินให้กู้ยืม

970,645

827,201

966,998

822,550

ตั๋วเงิน

275,491

240,620

275,491

240,620

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

192,803

130,696

191,709

114,468

59

152

-

-

อื่นๆ

40,831

34,571

38,948

32,094

หัก รายได้รอตัดบัญชี

(21,299)

(13,710)

(21,154)

(12,210)

1,547,486

1,292,683

1,540,642

1,270,374

3,463

3,000

3,309

2,834

1,550,949

1,295,683

1,543,951

1,273,208

(30,709)

(30,676)

(29,488)

(27,536)

(3,785)

(581)

(3,277)

-

(17,016)

(14,148)

(16,975)

(13,798)

(446)

(590)

(446)

(562)

1,498,993

1,249,688

1,493,765

1,231,312

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ
- รายกลุ่ม
- เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

ส�ำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ธนาคารกันเงินส�ำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้

193
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13.2

จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม
2555
ในประเทศ

2554

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ

1,437,885

2

1,437,887

1,190,946

-

1,190,946

76,327

28,002

104,329

56,752

37,259

94,011

5,266

4

5,270

7,724

2

7,726

1,547,486

รวม

1,292,683

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ในประเทศ

2554

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ

1,431,969

-

1,431,969

1,169,628

-

1,169,628

76,327

27,080

103,407

56,752

36,270

93,022

5,266

-

5,266

7,724

-

7,724

1,540,642

รวม
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13.3

จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม
2555
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

2554
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ปกติ
รวม*
(ล้านบาท)

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

รวม*

12,443

113

35

270

28

12,889

14,455

98

4

1

34

14,592

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

499,056

4,532

2,307

913

13,088

519,896

446,279

3,638

1,027

4,284

14,370

469,598

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

109,405

3,317

212

40

2,528

115,502

90,107

979

873

84

2,795

94,838

การสาธารณูปโภค
และบริการ

195,459

1,935

2,243

392

953

200,982

168,385

2,084

1,034

54

950

172,507

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

356,819

7,137

2,551

1,894

2,853

371,254

310,182

5,281

2,183

1,361

2,777

321,784

อื่นๆ

313,291

8,106

2,502

954

2,110

326,963

210,017

4,978

1,611

439

2,319

219,364

รวม*

1,486,473

25,140

9,850

4,463

21,560 1,547,486 1,239,425

17,058

6,732

6,223

23,245 1,292,683

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

2554
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ปกติ
รวม*
(ล้านบาท)

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

รวม*

12,394

113

35

270

28

12,840

14,455

98

4

1

34

14,592

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

498,466

4,532

2,306

914

13,066

519,284

445,491

3,638

1,025

4,020

13,973

468,147

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

109,402

3,316

212

40

1,452

114,422

90,100

976

873

19

1,419

93,387

การสาธารณูปโภค
และบริการ

195,178

1,936

2,242

392

953

200,701

168,104

2,084

1,033

54

950

172,225

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

356,814

7,137

2,551

1,894

2,853

371,249

310,174

5,278

2,183

1,360

2,752

321,747

อื่นๆ

309,744

8,020

2,488

943

951

322,146

195,215

3,217

1,043

336

465

200,276

รวม*

1,481,998

25,054

9,834

4,453

19,303 1,540,642 1,223,539

15,291

6,161

5,790

19,593 1,270,374

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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0.09 - 71.19

0.02 - 71.19

3,785

791

237

415

832

1,510

34,494

13,359

1,541

4,099

1,211

14,284

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
**** อัตราที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของรถยนต์และโอกาสในการผิดนัดช�ำระหนี้

51,510

172,586

1,528 35.47 - 71.19

648 35.47 - 71.19

1,145 35.47 - 71.19

5,766

163,499

รวม

30,709

12,568

1,304

3,684

379

12,774

17,016

1,316,452

100

100

100

2

1

เงินส�ำรองที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

1,550,949

12,568**

21,591

- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

1,304**

4,463

- จัดชั้นสงสัย

3,684**

9,878

- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

18,968*

1,279,928*

25,278

1,489,739

- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

- จัดชั้นปกติ

แบบรายกลุ่ม
(สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)
อัตราที่ใช้ ใน
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ ใน อัตราที่ใช้ ใน
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน การตั้งค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ****
จะสูญ***
รวม
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

2555

งบการเงินรวม
แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)

จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.

13.4
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581

550

12

11

4

4

31,257

11,323

4,819

3,033

144

11,938

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
**** อัตราที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของรถยนต์และโอกาสในการผิดนัดช�ำระหนี้

45,405

7,011

784 70.34 - 71.18

51 41.03 - 71.18

77 4.37 - 71.18

541 0.00 - 71.18

5,558 0.00 - 71.18

รวม

30,676

10,773

4,807

3,022

140

11,934

14,148

1,221,671

100

100

100

2

1

เงินส�ำรองที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

1,295,683

10,773**

23,310

- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

4,807**

6,223

- จัดชั้นสงสัย

3,022**

6,993*

1,196,076*

6,748

17,168

1,242,234

- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

- จัดชั้นปกติ

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.

แบบรายกลุ่ม
(สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)
อัตราที่ใช้ ใน
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ ใน อัตราที่ใช้ ใน
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน การตั้งค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
หนี้สงสัยจะสูญ จะสูญ****
จะสูญ***
รวม
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)

2554

งบการเงินรวม

รายงานประจำ�ปี 2555
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8.37 - 36.00

0.20 - 21.00

3,277

303

229

404

831

1,510

32,765

11,659

1,533

4,088

1,211

14,274

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
**** อัตราที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของรถยนต์และโอกาสในการผิดนัดช�ำระหนี้

49,740

170,811

832 35.47 - 60.00

638 35.47 - 60.00

1,129 35.47 - 60.00

5,681

162,531

รวม

29,488

11,356

1,304

3,684

380

12,764

16,975

1,311,732

100

100

100

2

1

เงินส�ำรองที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

1,543,951

11,356**

19,303

- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

1,304**

4,453

- จัดชั้นสงสัย

3,684**

18,968*

1,276,420*

9,863

25,192

1,485,140

- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

- จัดชั้นปกติ

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.

แบบรายกลุ่ม
(สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)
อัตราที่ใช้ ใน
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ ใน อัตราที่ใช้ ใน
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน การตั้งค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ****
จะสูญ***
รวม
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ)

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งค่าเผื่อ
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)

อัตราที่ใช้ ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
แบบรายสินเชื่อ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ***
แบบรายสินเชื่อ
(ล้านบาท)

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
1,226,247

1,185,694*

1

11,857

- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

15,401

5,767*

2

115

- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

6,177

2,528**

100

2,528

- จัดชั้นสงสัย

5,790

4,435**

100

4,435

19,593

8,601**

100

8,601

- จัดชั้นปกติ

- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,273,208

1,207,025

27,536

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

13,798

รวม

41,334

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

จากการประมาณการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมได้ตั้งตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวิจารณญาณของผู้บริหาร
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13.5

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

งบการเงินรวม
2555

2554

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก ค่าเผื่อหนี้ จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก ค่าเผื่อหนี้
ราย
ค้างรับ* ประกัน สงสัยจะสูญ ราย
ค้างรับ* ประกัน สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่
เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

5

3,326

686

3,334

5

3,327

688

3,189

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก ค่าเผื่อหนี้ จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก ค่าเผื่อหนี้
ราย
ค้างรับ* ประกัน สงสัยจะสูญ ราย
ค้างรับ* ประกัน สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่
เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

5

3,326

686

3,334

3

3,104

685

2,968

* รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2555
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13.6

สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็น
เกณฑ์ ในการพิจารณาเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ
และสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ)

17,006

14,352

16,433

12,674

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้
สินเชื่อรวม (สุทธิ)

1.0

1.1

1.0

0.9

35,873

36,200

33,590

31,544

2.1

2.6

2.0

2.3

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้
สินเชื่อรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อย
คุณภาพจ�ำนวน 489 ล้านบาท (2554: 520 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากใช้ยอดเงินต้นตามสัญญาส�ำหรับสินเชื่อที่รับโอนจากกลุ่ม
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 1,088 ล้านบาท (2554: 1,142 ล้านบาท)
13.7

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้

201
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57,842

58,646

56,169

53,990

3.4

4.2

3.4

4.0
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13.8

การขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)
ข้อมูลการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพบางส่วนของธนาคารและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้กับ บสท. ตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ตั้งแต่ช่วงปี 2544 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2555**

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554**

2555*

2554*

(ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิสะสมของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่โอนให้
กับ บสท. ทั้งหมดตั้งแต่ ปี 2544

10,033

9,899

9,825

9,691

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับแล้วทั้งสิ้น

10,033

9,899

9,825

9,691

* สุทธิจากการปรับราคาขายหนี้ให้กับ บสท. จ�ำนวน 738 ล้านบาท
** สุทธิจากการปรับราคาขายหนี้ให้กับ บสท. จ�ำนวน 869 ล้านบาท

เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์กบั บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)
ตามสัญญาดังกล่าว ธนาคารจะท�ำการโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพรวมถึงสิทธิอนื่ ใดเหนือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันการช�ำระ
หนี้ให้กับ บสท. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�ำหนดในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่ไม่เกินมูลค่าทาง
บัญชีสุทธิของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ธนาคารและ บสท. มีสิทธิที่จะขอให้มีการประเมินราคาใหม่ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดก็ได้ เมื่อ
บสท. และธนาคารได้ตกลงยืนยันในราคาสินทรัพย์ที่จะโอนแล้ว ธนาคารจะได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้
ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ตั๋ว
สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้อาวัล (ดูหมายเหตุข้อ 11.1)
ธนาคารและ บสท. ตกลงกันว่าให้มีการรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เมื่อสิ้นปี
ที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยค�ำนวณจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้สะสมตามเกณฑ์
เงินสดจนถึงวันที่ค�ำนวณผลก�ำไรขาดทุนหักด้วยต้นทุนในการรับโอนและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการด�ำเนินงานของ บสท. รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดที่ บสท. ต้องจ่ายให้กับธนาคารด้วย นอกจากนั้นตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2544 ในกรณีที่มีผลก�ำไรให้จัดสรรผลก�ำไรส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท.
รับโอนมาโดยแบ่งคนละครึ่งระหว่าง บสท. กับธนาคาร ส่วนผลก�ำไรส่วนที่สองธนาคารจะรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับผล
ก�ำไรส่วนที่หนึ่งแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างราคามูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามบัญชีและราคาของสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ส�ำหรับก�ำไรส่วนที่เหลือจากส่วนที่สองให้ บสท. รับไปทั้งหมด ในกรณีที่มีผลขาดทุนให้ บสท.
และธนาคารร่วมกันรับผิดชอบ โดยให้ธนาคารรับผลขาดทุนในส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ส่วนผลขาดทุนในส่วนที่สองที่เหลือจากส่วนที่หนึ่งจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมาให้ บสท. และธนาคารแบ่งกันคนละครึ่งและผลขาดทุนส่วนที่เหลือจากส่วนที่สองให้ บสท.
รับไปทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลขาดทุนในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 986 ล้านบาท และ 945 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2554: 945 ล้านบาท และ 904 ล้านบาท
ตามล�ำดับ) ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 28)
บสท. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ปัจจุบัน บสท. อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชีตามที่ก�ำหนดไว้ ตั๋วสัญญา
ใช้เงินของธนาคารจะถูกช�ำระเสร็จสิน้ โดยผูช้ �ำระบัญชี และธนาคารคาดว่าประมาณการหนีส้ นิ ทีต่ งั้ ไว้มจี �ำนวนเพียงพอทีจ่ ะ
รองรับขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้น
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การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.(01)ว. 3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่องข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ส�ำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555

2554

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตราสารหนี้ที่ออกระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

203
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(94)

22

(2)
(96)
19
11
(23)

1
2
25
26
9
(12)

(89)

48

125
129
11
(1)

(112)
304
45
106
(1)

(172)
(3)
-

(380)
2
(12)
-
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้รวมผลของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีต่างกันหลายวิธี ซึ่งรวมทั้ง
การรับโอนสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์และหุ้นทุน การเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ ดังนี้

งบการเงินรวม
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
2555 2554 2555 2554
(ล้านบาท)

จ�ำนวนราย
2555 2554

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม
2555 2554
(ล้านบาท)

การโอนสินทรัพย์

20

8

314

23

299

20 อสังหาริมทรัพย์

278

19

การปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้
หลายรูปแบบ

550

289

3,992

2,199

3,992

1,898 อสังหาริมทรัพย์

1

770

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้

3,441

2,399

5,819

4,537

5,783

4,461

รวม

4,011 2,696 10,125 6,759 10,074 6,379

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้

การโอนสินทรัพย์

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
2555 2554 2555 2554
(ล้านบาท)

จ�ำนวนราย
2555 2554

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม
2555 2554
(ล้านบาท)

20

8

314

23

299

20 อสังหาริมทรัพย์

278

19

550

289

3,992

2,199

3,992

1,898 อสังหาริมทรัพย์

1

770

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้

3,428

2,399

5,817

4,537

5,781

4,461

รวม

3,998 2,696 10,123 6,759 10,072 6,379

การปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้
หลายรูปแบบ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบัน
การเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนราย

มูลหนี้

มูลหนี้

(ล้านบาท)
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

(ล้านบาท)

4,011

10,125

2,696

6,759

848,124

1,686,452

609,396

1,393,635

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554
มูลหนี้

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนราย

(ล้านบาท)
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

มูลหนี้
(ล้านบาท)

3,998

10,123

2,696

6,759

787,903

1,674,456

499,028

1,364,482

อายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 11.7 ปี (2554: 11.4 ปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

7,846

8,349

7,845

8,020

สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

24,888

22,446

24,888

22,446

รวม

32,734

30,795

32,733

30,466
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
เงินสดที่รับช�ำระจากลูกหนี้

16

1,795

1,795

1,795

1,795

28

433

28

433

13,852

14,654

13,851

14,654

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
จ่ายตามสัญญา
จ่ายตามสัญญา
มากกว่า
ไม่เกิน
มากกว่า
ไม่เกิน
รวม
1 ปี 1-5 ปี 5 ปี
รวม
1 ปี 1-5 ปี 5 ปี
(ล้านบาท)
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า

53,009 135,644

4,209 192,862 36,376 90,234

4,238 130,848

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

(20,933)

(13,378)

มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

171,929

117,470

(3,757)

(4,842)

168,172

112,628

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
จ่ายตามสัญญา
จ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี 1-5 ปี 5 ปี
รวม
1 ปี 1-5 ปี 5 ปี
รวม
(ล้านบาท)
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า

51,934 135,566

4,209 191,709 30,694 81,436

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

(20,898)

(12,003)

มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

170,811

102,465

(3,683)

(3,585)

167,128

98,880

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ

17

2,338 114,468

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*

สงสัย
จะสูญ

รวม

11,938

144

3,033

4,819

11,323

14,148

45,405

2,369

1,076

1,349

(3,394)

6,196

2,446

10,042

-

-

-

-

(4,145)

-

(4,145)

(23)

(9)

(283)

116

(15)

422

208

14,284

1,211

4,099

1,541

13,359

17,016

51,510

หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ยอดปลายปี

สงสัย
(ล้านบาท)

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 1,022 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
2554

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

ปกติ
ยอดต้นปี

สงสัย
จะสูญ

รวม

9,479

567

4,233

2,335

11,239

13,147

41,000

166

133

37

321

1,031

670

2,358

2,393

(447)

(1,694)

2,113

5,047

143

7,555

-

-

-

-

(6,076)

-

(6,076)

(100)

(109)

457

50

82

188

568

11,938

144

3,033

4,819

11,323

14,148

45,405

ได้มาจากการรวมธุรกิจ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ยอดปลายปี

สงสัย
(ล้านบาท)

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 836 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

ปกติ

สงสัย
(ล้านบาท)

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

สงสัย
จะสูญ

รวม

11,857

115

2,528

4,435

8,601

13,798

41,334

43

16

211

488

973

72

1,803

2,374

1,080

1,349

(3,390)

6,092

2,961

10,466

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

-

-

(4,007)

-

(4,007)

อื่นๆ

-

-

-

-

-

144

144

14,274

1,211

4,088

1,533

11,659

16,975

49,740

ยอดต้นปี
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*

ยอดปลายปี

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 857 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

ปกติ

สงสัย
(ล้านบาท)

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

สงสัย
จะสูญ

รวม

ยอดต้นปี

9,523

554

4,198

2,100

9,417

13,076

38,868

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*

2,334

(439)

(1,670)

2,335

4,873

210

7,643

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

-

-

(5,689)

-

(5,689)

อื่นๆ

-

-

-

-

-

512

512

11,857

115

2,528

4,435

8,601

13,798

41,334

ยอดปลายปี

* ก่อนหักหนี้สูญได้รับคืนจ�ำนวน 726 ล้านบาท

18

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ยอดต้นปี

590

595

562

595

-

28

28

-

ลดลงระหว่างปี

(144)

(33)

(144)

(33)

ยอดปลายปี

446

590

446

562

ได้มาจากการรวมธุรกิจ
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19

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิ มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555
ยอดต้นปี

จ�ำหน่าย

เพิ่มขึ้น

ยอดปลายปี

(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์

12,721

1,743

(4,467)

9,997

168

2,743

(2,556)

355

12,889

4,486

(7,023)

10,352

65

170

(103)

132

รวมทรัพย์สินรอการขาย

12,954

4,656

(7,126)

10,484

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,189)

(62)

223

(1,028)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

11,765

4,594

(6,903)

9,456

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2554
ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
13,808

119

2,936

(4,142)

12,721

67

22

773

(694)

168

13,875

141

3,709

(4,836)

12,889

193

-

549

(677)

65

รวมทรัพย์สินรอการขาย

14,068

141

4,258

(5,513)

12,954

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,384)

(14)

(24)

233

(1,189)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

12,684

127

4,234

(5,280)

11,765

อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2555
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

ยอดต้นปี

จ�ำหน่าย

เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์

12,540

79

1,742

(4,381)

9,980

123

39

2,463

(2,282)

343

12,663

118

4,205

(6,663)

10,323

66

-

170

(103)

133

รวมทรัพย์สินรอการขาย

12,729

118

4,375

(6,766)

10,456

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,156)

(18)

(53)

209

(1,018)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

11,573

100

4,322

(6,557)

9,438

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์

13,698

2,936

(4,094)

12,540

18

365

(260)

123

13,716

3,301

(4,354)

12,663

193

550

(677)

66

รวมทรัพย์สินรอการขาย

13,909

3,851

(5,031)

12,729

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,357)

(8)

209

(1,156)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

12,552

3,843

(4,822)

11,573

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ

ธนาคารมีก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 เป็นก�ำไรจ�ำนวน 131 ล้านบาทและ 289 ล้านบาท ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารเป็นก�ำไร
จ�ำนวน 153 ล้านบาทและ 339 ล้านบาทตามล�ำดับ
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ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

รายงานประจำ�ปี 2555
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8

162

-

-

9,989

12,559

9,980

12,540

9,997

12,721

9,980

12,540
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20

7,859

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

1,982
5,124

447

57,017

อื่นๆ

รวม

(3)

(9)

(3,539)

(2,095)

(907)

(1)

(524)

จ�ำหน่าย

อื่นๆ

(21)

-

(16)

-

(3)

-

(2)

58,581

334

20,506

8,847

14,799

7,856

6,239

ยอดปลายปี

(21,711)

-

(14,340)

(367)

(7,004)

-

-

-

(2,234)

-

(1,538)

(288)

-

-

1,244

-

747

-

497

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(408)

ค่าเสื่อม
ยอดต้นปี
ราคา
(ล้านบาท)

2555

งบการเงินรวม

อื่นๆ

19

-

12

-

7

-

-

(22,682)

-

(15,119)

(655)

(6,908)

-

-

(506)

-

-

-

(154)

-

(352)

ค่าเผื่อ
ยอดปลายปี การด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จ�ำนวน 2,234 ล้านบาท และ 2,173 ล้านบาท ตามล�ำดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553 และบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2551

2,846

-

18,583

8,848

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

-

4

292

เพิ่มขึ้น

อุปกรณ์

15,034

ราคาทุนเดิม

อาคาร

6,246

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ยอดต้นปี

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

35,393

334

5,387

8,192

7,737

7,856

5,887

ยอดสุทธิ
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6,113

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

-

543

49,221

อื่นๆ

รวม
8,293

802

2,069

3,050

398

1,744

230

(1,406)

(464)

(683)

-

(258)

-

(1)
-

2

(94)

(434)

116

-

222

อื่นๆ

57,017

447

18,583

8,848

15,034

7,859

6,246

(19,958)

-

(12,562)

(830)

(6,566)

-

-

(696)

-

(603)

-

(93)

-

-

(2,173)

-

(1,503)

(316)

(354)

-

-

442

-

425

-

17

-

-

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ ค่าเสื่อม
ยอดปลายปี ยอดต้นปี
ธุรกิจ
ราคา จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

674

-

(97)

779

(8)

อื่นๆ

(21,711)

-

(14,340)

(367)

(7,004)

-

-

447

4,216

8,481

7,875

7,859

5,894

(534) 34,772

-

(27)

-

(155)

-

(352)

ค่าเผื่อ
ยอดปลายปี การด้อยค่า ยอดสุทธิ

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารและบริษัทย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ ในอาคารและอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีจ�ำนวนเงินรวม 14,074 ล้านบาท (2554: 12,564 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553 และบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2551

1,003

857

3

16,224

5,795

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

131

2

10

อุปกรณ์

14,541

ราคาทุนเดิม

อาคาร

6,005

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ยอดต้นปี
ธุรกิจ
เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย

ราคาทุน

2554

งบการเงินรวม
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7,507

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

1,982
4,987

447

53,569

อื่นๆ

รวม

(3)

(9)

(3,230)

(2,095)

(670)

(1)

(452)

จ�ำหน่าย

อื่นๆ

135

-

82

-

50

-

3

55,461

334

19,076

8,714

14,160

7,504

5,673

ยอดปลายปี

(19,812)

-

(13,093)

(353)

(6,366)

-

-

-

(2,070)

-

(1,398)

(279)

(393)

ค่าเสื่อม
ยอดต้นปี
ราคา
(ล้านบาท)

-

-

981

-

535

-

446

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

(82)

-

(35)

-

-

(117)

อื่นๆ

(21,018)

-

(14,038)

(632)

(6,348)

-

-

(488)

-

-

-

(137)

-

(351)

ค่าเผื่อ
ยอดปลายปี การด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จ�ำนวน 2,070 ล้านบาท และ 2,010 ล้านบาท ตามล�ำดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553

2,710

-

16,954

8,715

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

-

4

291

เพิ่มขึ้น

อุปกรณ์

14,271

ราคาทุนเดิม

อาคาร

5,675

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ยอดต้นปี

ราคาทุน

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

33,955

334

5,038

8,082

7,675

7,504

5,322

ยอดสุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2555
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5,771

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

46,761

รวม

-

-

(877)

(464)

(394)

-

(19)

จ�ำหน่าย

130

-

216

-

-

(88)

(434)

อื่นๆ

53,569

447

16,954

8,715

14,271

7,507

5,675

ยอดปลายปี

(18,726)

-

(11,859)

(820)

(6,047)

-

-

-

(2,010)

-

(1,368)

(312)

(330)

ค่าเสื่อม
ยอดต้นปี
ราคา
(ล้านบาท)

-

-

147

-

135

-

12

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อื่นๆ

777

-

(1)

779

(1)

-

-

(19,812)

-

(13,093)

(353)

(6,366)

-

-

(516)

-

(28)

-

(137)

-

(351)

ค่าเผื่อ
ยอดปลายปี การด้อยค่า

33,241

447

3,833

8,362

7,768

7,507

5,324

ยอดสุทธิ

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์ ในอาคารและอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนเงินรวม 13,051
ล้านบาท (2554: 11,507 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553

802

543

อื่นๆ
7,773

1,822

3,018

395

15,396

5,697

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

1,736

เพิ่มขึ้น

อุปกรณ์

13,679

ราคาทุนเดิม

อาคาร

5,675

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ยอดต้นปี

ราคาทุน

2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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21

-

52

14,033

อื่นๆ

รวม

-

1,054

7

1,047

เพิ่มขึ้น
-

(426)

(3)

(423)

จ�ำหน่าย

อื่นๆ

(23)

(22)

(1)

-

14,638

34

4,935

9,669

(2,777)

-

(2,777)

-

-

-

-

-

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ยอดปลายปี ยอดต้นปี
ธุรกิจ
(ล้านบาท)
-

(494)

(3)

(491)

ค่าตัด
จ�ำหน่าย

-

57

-

57

จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
อื่นๆ

(4)

-

(4)

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นจ�ำนวน 494 ล้านบาท และ 512 ล้านบาท ตามล�ำดับ

-

4,312

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

-

9,669

ค่าความนิยม

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ยอดต้นปี
ธุรกิจ

ราคาทุน

2555

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ มีดังนี้

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

(3,218)

(3)

(3,215)

-

11,420

31

1,720

9,669

ยอดปลายปี ยอดสุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2555
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4,285

รวม

-

411

15

396

เพิ่มขึ้น
-

(3)

-

(3)

จ�ำหน่าย

อื่นๆ

31

(1)

32

-

14,033

52

4,312

9,669

(2,113)

-

(2,113)

-

(ล้านบาท)

(150)

-

(150)

-

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ยอดปลายปี ยอดต้นปี
ธุรกิจ
-

(512)

-

(512)

ค่าตัด
จ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

1

-

1

-

อื่นๆ

(3)

-

(3)

-

(2,777)

-

(2,777)

-

11,256

52

1,535

9,669

ยอดปลายปี ยอดสุทธิ

มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารและบริษัทย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านั้นได้ ในงบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เป็นจ�ำนวน 1,580 ล้านบาท (2554: 1,542 ล้านบาท)

9,309

33

5

อื่นๆ

8,865
411

804

3,476

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

ค่าความนิยม

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ยอดต้นปี
ธุรกิจ

ราคาทุน

2554

งบการเงินรวม

219
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1,008

3,729

รวม

(372)

(372)

จ�ำหน่าย

อื่นๆ

9

9
4,374

4,374

ยอดปลายปี
(ล้านบาท)
(2,457)

(2,457)

(438)

(438)

(2,895)

(2,895)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอดต้นปี
จ�ำหน่าย
ยอดปลายปี

389

3,340

รวม

3,729

3,729

ยอดปลายปี

(2,022)

(2,022)

(435)

(435)

(2,457)

(2,457)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอดต้นปี
จ�ำหน่าย
ยอดปลายปี
(ล้านบาท)

1,272

1,272

ยอดสุทธิ

1,479

1,479

ยอดสุทธิ

มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารซึ่งตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์ ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านั้นได้ ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เป็นจ�ำนวน 1,488 ล้านบาท (2554: 1,435 ล้านบาท)

389

3,340

เพิ่มขึ้น

ค่าลิขสิทธิ์ชอฟท์แวร์

ยอดต้นปี

ราคาทุน

2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นจ�ำนวน 438 ล้านบาท และ 435 ล้านบาท ตามล�ำดับ

1,008

3,729

เพิ่มขึ้น

ค่าลิขสิทธิ์ชอฟท์แวร์

ยอดต้นปี

ราคาทุน

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

22

สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชีประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ลูกหนี้อื่น

10,362

5,301

10,362

5,301

1,678

773

1,678

773

รายการ Option Premium จ่ายล่วงหน้า

495

86

495

86

อื่นๆ

126

114

126

114

รวม

12,661

6,274

12,661

6,274

บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

23

สินทรัพย์อื่นสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์อื่นสุทธิประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี

3,430

1,272

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนและ
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย

2,163

2,168

1,194

1,304

ยอดดุลสุทธิบัญชีระหว่างกัน

1,558

1,429

1,528

1,429

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex

989

2,058

989

2,058

รายได้ค่าบริการค้างรับ

936

384

1,613

945

เงินค้างรับจากการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย

798

954

798

954

ส่วนเกินที่เกิดจากการท�ำสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

266

610

266

610

อื่นๆ

6,079

5,366

3,393

3,190

รวม

16,219

14,241

9,781

10,490

รายงานประจำ�ปี 2555
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สินทรัพย์จัดชั้น
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้

งบการเงินรวม
2555
เงินให้สนิ เชือ่
เงินให้สินเชื่อและ สถาบันการเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ*
ดอกเบีย้ ค้างรับ เงินลงทุน
(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อื่น

รวม

1,489,739

136,285

-

-

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

25,278

-

-

-

2

25,280

จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

9,878

-

-

-

1

9,879

จัดชั้นสงสัย

4,463

-

-

-

1

4,464

21,591

-

1,479

775

793

24,638

1,550,949

136,285

1,479

775

830 1,690,318

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

33 1,626,057

งบการเงินรวม
2554
เงินให้สนิ เชือ่
เงินให้สินเชื่อและ สถาบันการเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ*
ดอกเบีย้ ค้างรับ เงินลงทุน
(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อื่น

รวม

1,242,234

97,953

-

-

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

17,168

-

-

-

1

17,169

จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

6,748

-

-

-

-

6,748

จัดชั้นสงสัย

6,223

-

-

-

1

6,224

23,310

-

2,455

686

622

27,073

1,295,683

97,953

2,455

686

639 1,397,416

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

15 1,340,202

* ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
เงินให้สนิ เชือ่
เงินให้สินเชื่อและ สถาบันการเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ*
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน
(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อื่น

รวม

1,485,140

130,505

-

-

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

25,192

-

-

-

2

25,194

จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

9,863

-

-

-

1

9,864

จัดชั้นสงสัย

4,453

-

-

-

1

4,454

19,303

-

1,817

767

600

22,487

1,543,951

130,505

1,817

767

637 1,677,677

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

33 1,615,678

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
เงินให้สนิ เชือ่
เงินให้สินเชื่อและ สถาบันการเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ*
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน
(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อื่น

รวม

1,226,247

91,274

-

-

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

15,401

-

-

-

1

15,402

จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

6,177

-

-

-

-

6,177

จัดชั้นสงสัย

5,790

-

-

-

1

5,791

19,593

-

3,013

537

622

23,765

1,273,208

91,274

3,013

537

639 1,368,671

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

15 1,317,536

* ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชี
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25

เงินรับฝาก
25.1

จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

51,730

47,046

52,024

46,649

789,048

621,733

789,303

624,181

- ไม่ถึง 6 เดือน

170,408

172,550

170,241

165,896

- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี

319,637

137,439

319,635

137,188

- 1 ปีขึ้นไป

283,236

205,545

283,386

205,544

-

75

-

-

1,614,059

1,184,388

1,614,589

1,179,458

ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

บัตรเงินฝาก
รวม
25.2

จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)

2554
ต่างประเทศ

รวม

1,570,624

466

1,571,090

1,156,215

371

1,156,586

24,071

12,983

37,054

20,478

5,570

26,048

5,357

558

5,915

1,125

629

1,754

1,600,052

14,007

1,614,059

1,177,818

6,570

1,184,388

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555
ต่างประเทศ

ในประเทศ
(ล้านบาท)

รวม

1,574,662

452

1,575,114

1,153,928

359

1,154,287

24,071

9,493

33,564

20,478

2,949

23,427

5,357

554

5,911

1,125

619

1,744

1,604,090

10,499

1,614,589

1,175,531

3,927

1,179,458
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ

-

30,904

30,904

-

-

-

ธนาคารพาณิชย์

869

39,695

40,564

864

13,930

14,794

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*

170

2,270

2,440

108

-

108

สถาบันการเงินอื่น**

14,922

5,399

20,321

23,485

3,493

26,978

รวมในประเทศ

15,961

78,268

94,229

24,457

17,423

41,880

1,595

9,189

10,784

215

10,141

10,356

เงินเยน

6

-

6

-

-

-

เงินยูโร

141

-

141

75

-

75

เงินสกุลอื่น

1,903

-

1,903

1,120

-

1,120

รวมต่างประเทศ

3,645

9,189

12,834

1,410

10,141

11,551

19,606

87,457

107,063

25,867

27,564

53,431

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ

รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้าง
ต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ

-

30,904

30,904

-

-

-

ธนาคารพาณิชย์

869

39,695

40,564

2,155

13,930

16,085

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*

170

2,269

2,439

108

-

108

สถาบันการเงินอื่น**

19,674

5,399

25,073

23,704

3,441

27,145

รวมในประเทศ

20,713

78,267

98,980

25,967

17,371

43,338

1,685

9,189

10,874

331

10,141

10,472

เงินเยน

6

-

6

-

-

-

เงินยูโร

141

-

141

75

-

75

เงินสกุลอื่น

1,906

-

1,906

1,120

-

1,120

รวมต่างประเทศ

3,738

9,189

12,927

1,526

10,141

11,667

24,451

87,456

111,907

27,493

27,512

55,005

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ

รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้าง
ต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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27

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

2554

อัตราดอกเบี้ย ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ

3.38 - 3.90 2559 - 2560

-

- เงินบาท

3.10 - 3.60

-

2555

46,289 46,289
-

-

-

3,495

- 60,000

20,000

12,650 12,650
-

3,495

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท

4.50 - 6.25 2561 - 2567

60,000

- 20,000

เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
การเงินแฝง
- เงินบาท

อ้างอิงกับ
ตัวแปร*

2556

239

-

239

-

-

-

3.20 - 3.35

2555

-

-

-

3,140

-

3,140

เงินกู้ยืมตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน
- เงินบาท
ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท

0.75 - 4.83 2555 - 2557

25,765

อื่นๆ

284

รวม

86,288

- 25,765 216,208

- 216,208

-

-

284

350

46,289 132,577 243,193

350

12,650 255,843

* ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรคืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

อัตราดอกเบี้ย ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ

3.38 - 3.90 2559 - 2560

-

- เงินบาท

3.10 - 3.60

-

2555

46,289 46,289
-

-

-

3,495

- 60,000

20,000

12,650 12,650
-

3,495

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท

4.50 - 6.25 2561 - 2567

60,000

- 20,000

เงินกู้ยืมตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน
- เงินบาท

3.20 - 3.35

2555

-

-

-

3,140

-

3,140

ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท

28

0.75 - 4.83 2555 - 2557

25,915

อื่นๆ

284

รวม

86,199

- 25,915 216,668

- 216,668

-

-

284

350

46,289 132,488 243,653

350

12,650 256,303

ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการหนี้สินประกอบด้วย

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ส�ำรองบ�ำเหน็จและบ�ำนาญ

2,971

2,352

2,714

2,112

ประมาณการหนี้สินจากสิทธิเรียกร้อง

1,664

1,339

1,664

1,339

986

945

945

904

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง

358

326

346

289

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันนอก
งบแสดงฐานะการเงิน

115

115

115

115

อื่นๆ

61

62

61

-

รวม

6,155

5,139

5,845

4,759

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพให้ บสท.

13.8
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ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ รวมทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ

2,340

1,975

2,119

1,764

631

377

595

348

2,971

2,352

2,714

2,112

ผลประโยชน์อื่น
รวมมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน
โครงการสมทบเงิน

774

686

674

609

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

336

353

263

326

1,110

1,039

937

935

508

-

474

-

รวมค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ ในระหว่างปี
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2555
เกษียณอายุ

2554
อื่นๆ

เกษียณอายุ

อื่นๆ

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

1,975

377

1,720

340

-

-

106

11

173

25

154

24

73

14

66

13

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

(167)

(7)

(71)

(11)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

286

222

-

-

2,340

631

1,975

377

ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
เกษียณอายุ

2554
อื่นๆ

เกษียณอายุ

อื่นๆ

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

1,764

348

1,619

325

149

22

134

20

66

13

61

12

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

(116)

(6)

(50)

(9)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

256

218

-

-

2,119

595

1,764

348

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
รวมในก�ำไรสะสม
ณ 1 มกราคม

-

-

-

-

รับรู้ระหว่างปี

508

-

474

-

ณ 31 ธันวาคม

508

-

474

-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554
(ร้อยละ)

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด

4.1 - 4.2

3.6 - 4.2

อัตราเงินเฟ้อ

3.5

3.5

อัตราการเพิ่มของค่ารักษาพยาบาล

4 - 4.8

4 - 4.8

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

5.5 - 10

6 - 12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ร้อยละ 1 ที่เปลี่ยนแปลงไปของอัตราคิดลดมีผลกระทบดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
1% เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

1% ลดลง

1% เพิ่มขึ้น

1% ลดลง

(ล้านบาท)
ผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
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ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายภายหลังเกษียณใน 3 ปีถัดไปเป็นดังนี้

งบการเงินรวม
2556

2557

2558

(ล้านบาท)
ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ

120

98

146

20

19

16

140

117

162

ผลประโยชน์อื่น
จ�ำนวนที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

2557

2558

(ล้านบาท)
ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ

111

90

140

18

15

14

129

105

154

ผลประโยชน์อื่น
จ�ำนวนที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน

29

หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชีประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

9,187

5,001

9,187

5,001

เจ้าหนี้อื่น

3,183

2,228

3,590

2,228

อื่นๆ

1,073

1,686

946

1,416

รวม

13,443

8,915

13,723

8,645
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30

หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หนี้สินอื่นประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)

31

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16,826

14,148

13,101

12,331

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

8,729

7,366

8,707

7,321

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี

3,325

1,291

-

-

หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex

2,769

2,190

2,769

2,190

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

758

459

660

312

เงินมัดจ�ำ

396

387

299

387

อื่นๆ

2,558

2,764

841

332

รวม

35,361

28,605

26,377

22,873

ส�ำรอง
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจ�ำกัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจ�ำนวน
ผลก�ำไร ซึ่งได้รับจากกิจการของบริษัททุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงร้อยละสิบของจ�ำนวนทุนของบริษัท
เงินส�ำรองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของ
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

32

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี
2555 แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,399 ล้านบาท โดยได้มีการจ่าย
เงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือ
หุ้นสามัญในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,498 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี
2554 แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,399 ล้านบาท โดยได้มีการจ่าย
เงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือ
หุ้นสามัญในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,798 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

33

สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัดประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
เงินฝาก

1

1

-

-

หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับ เป็นหลัก
ประกันมาจากธุรกรรมซื้อ (ขายคืน)

37,427

23,946

37,427

23,946

อื่นๆ

19,647

14,803

119

49

57,075

38,750

37,546

23,995

เงินลงทุน

รวม
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34

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
การรับอาวัลตั๋วเงิน

3,487

1,532

3,487

1,532

578

548

543

349

8,413

6,370

8,413

6,370

16,502

25,770

16,447

25,707

- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน

122,089

104,514

121,730

104,113

- การค�้ำประกันอื่น

159,907

113,884

159,378

113,865

6,482

50,514

6,384

49,655

95

505

-

-

317,553

303,637

316,382

301,591

การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

- ลูกหนี้ / เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
- อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปิดกิจการตามค�ำสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2540 เป็นจ�ำนวน 3 ล้านบาท (2554: 3 ล้านบาท)

35

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับธนาคารและบริษทั ย่อย หากธนาคาร
และบริษทั ย่อยมีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการ
ตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษทั ย่อยอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพล
อย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ธนาคารมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามจ�ำนวนและ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ในโครงการสวัสดิการเป็นไปตามราคาที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับธนาคาร ส่วนการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิด
ราคาส�ำหรับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามการค้าปกติและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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35.1

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน
เงินให้สนิ เชือ่ เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และภาระผูกพันทีใ่ ห้แก่บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 ดังนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน
(ล้านบาท)
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง**

-

-

-

-

-

16

-

-

VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)

-

5

-

-

-

7

-

-

-

5

-

-

-

23

-

-

บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์

-

71

-

32

-

64

-

32

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้)

-

71

-

32

-

64

-

32

บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
และบริษัทในเครือ***

-

-

-

1

-

-

-

1

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

-

4,612

500

-

-

1,523

900

-

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

- 4,612

500

-

- 1,523

900

-

กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�ำคัญ

-

593

70

2

13

166

270

2

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

114

620

27

-

133

476

155

-

รวม

114 5,901

597

35

146 2,252 1,325

35

รวมบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
** ขายไปในปี 2555
*** อยูร่ ะหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
บบส.รัชโยธิน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
(ประเทศกัมพูชา)
บล.ไทยพาณิชย์
บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
บลจ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
ธุรกิจบริการ
บจ.ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บจ.สยามพิธิวัฒน์
บจ.ส�ำนักงานกฎหมายสยามนิติ**
บจ.ไทยพาณิชย์พลัส
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.มหิศร***
ธุรกิจอื่นๆ
บมจ.ส.อ.ก****
รวมบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
บมจ.เอสซีบี ลีสซิ่ง*****
VinaSiam Bank (ประเทศเวียดนาม)
รวมบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้)
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้)

-

77

-

-

-

202

-

-

-

93
59
271
307
707
2,766

1,215
150
384

242
48
1,229

-

116
100
96
284
2,145
1,906

1,158
150
310
-

166
48
416

-

7
73
37

-

-

-

3
69
7
67

-

-

-

100

-

-

-

150

-

-

- 3,170
- 7,667 1,749 1,519

33
- 5,178 1,618

1
631

-

5
5

-

-

-

16
7
23

-

-

-

71

-

32

-

64

-

32

-

71

-

32

-

64

-

32

*
**
***
****

สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2555
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
กิจการทั้งหมดได้ โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
(เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน))
***** ขายไปในปี 2555
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

เงินรับ
ภาระ
เงินรับ
ภาระ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม ผูกพัน
(ล้านบาท)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นและ
บริษัทในเครือ**

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

4,612

500

-

-

1,523

900

-

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

- 4,612

500

-

- 1,523

900

-

กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมี
สาระส�ำคัญ

-

593

70

2

13

166

270

2

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

114

620

27

-

133

476

155

-

รวม

114 13,568 2,346 1,554

146 7,430 2,943

666

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
** อยูร่ ะหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี

237
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35.2

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 12
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ โดยธนาคารและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารเป็น
กรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
2555

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ประเภท
กิจการ

ทุนช�ำระ สัดส่วน
สัดส่วน
แล้ว เงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ราคาทุน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)

ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์

ธุรกิจ
ด้านลงทุน

500

97.6

-

97.6

-

บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ธุรกิจ
และบริษัทในเครือ*
ด้านลงทุน

700

33.3

-

33.3

-

-

25.0

-

25.0

-

ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของ
บริษัทอื่น

บจ.ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย)

อื่นๆ

2554

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ประเภท
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

ทุนช�ำระ สัดส่วน
สัดส่วน
แล้ว เงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ราคาทุน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)

ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
บจ.ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์

ธุรกิจ
ด้านลงทุน

500

97.6

-

97.6

-

บจ.สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ธุรกิจ
และบริษัทในเครือ*
ด้านลงทุน

700

33.3

-

33.3

-

-

25.0

-

25.0

-

ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของ
บริษัทอื่น

บจ.ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย)

อื่นๆ

* อยู่ระหว่างปิดกิจการหรือช�ำระบัญชี
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35.3

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555
รายได้
ดอกเบี้ย

2554
ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

ดอกเบี้ย

รายได้

อื่นๆ

ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

ดอกเบี้ย

อื่นๆ

(ล้านบาท)
บริษัทร่วม

-

16

-

-

2

607

1

127

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

-

65

18

-

-

31

16

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
รายได้
ดอกเบี้ย

2554
ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

ดอกเบี้ย

รายได้

อื่นๆ

ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

ดอกเบี้ย

อื่นๆ

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย

30

14,099

144

1,601

70

11,669

105

1,047

บริษัทร่วม

-

16

-

-

-

606

1

122

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

-

65

18

-

-

31

16

239
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36

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการก�ำกับและควบคุมกิจกรรมการด�ำเนินงานต่างๆ
ของธนาคารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติซึ่งได้แก่ ค่า
เบี้ยประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของธนาคาร

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

1,414

1,257

1,095

940

20

21

14

16

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ

-

2

-

-

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง

13

-

-

-

1,447

1,280

1,109

956

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

37

สัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตส�ำหรับสัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะ
ยาว มีดังนี้

งบการเงินรวม
ประเภท

ระยะเวลา

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ที่ดินและ/หรืออาคาร

อุปกรณ์ส�ำนักงาน
รถยนต์
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ภายใน 1 ปี

1,505

1,087

1,329

902

1 - 5 ปี

1,077

1,210

977

1,035

5 ปี ขึ้นไป

73

105

61

87

ภายใน 1 ปี

2

97

-

97

1 - 5 ปี

2

-

-

-

ภายใน 1 ปี

234

199

229

199

1 - 5 ปี

541

493

527

493
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ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้
38.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

2554

ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

2,198,304

71,580 2,269,884 1,815,023

33,355 1,848,378

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

156,100

6,655 162,755 116,927

8,076 125,003

เงินลงทุนสุทธิ*

458,628

315 458,943 320,570

1,801 322,371

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,473,139

25,854 1,498,993 1,215,880

33,808 1,249,688

เงินรับฝาก

1,602,443

11,616 1,614,059 1,179,521

4,867 1,184,388

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

97,874

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

86,288

9,189 107,063

43,924

46,289 132,577 243,193

9,507

53,431

12,650 255,843

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

2554
รวม

ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

2,078,254

67,062 2,145,316 1,709,670

29,718 1,739,388

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

146,270

3,271 149,541 106,767

8,027 114,794

เงินลงทุนสุทธิ*

374,187

316 374,503 266,853

1,801 268,654

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,468,828

24,937 1,493,765 1,197,489

33,823 1,231,312

เงินรับฝาก

1,606,481

8,108 1,614,589 1,174,591

4,867 1,179,458

9,189 111,907

9,507

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

102,718
86,199

45,498

46,289 132,488 243,653

55,005

12,650 256,303

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
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38.2

ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2555

2554

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี

รวม

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี

รวม

(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย

102,803

2,698

(2,102) 103,399

77,340

1,617

(1,010) 77,947

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(41,328)

(2,069)

2,102 (41,295) (27,444)

(987)

1,010 (27,421)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

61,475

629

- 62,104

49,896

630

- 50,526

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ

20,344

112

- 20,456

19,725

81

- 19,806

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

20,418

7

- 20,425

20,653

50

- 20,703

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
อื่นๆ

(51,725)

(73)

- (51,798) (43,412)

(101)

- (43,513)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้

50,512

675

- 51,187

660

- 47,522

46,862

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

2554

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี

รวม

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี

รวม

(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย

97,791

2,642

(2,102) 98,331

73,359

1,560

(1,010) 73,909

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(41,346)

(2,065)

2,102 (41,309) (27,444)

(983)

1,010 (27,417)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

56,445

577

- 57,022

45,915

577

- 46,492

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ

25,818

68

- 25,886

22,849

40

- 22,889

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

13,596

2

- 13,598

13,011

44

- 13,055

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
อื่นๆ

(49,236)

(17)

- (49,253) (40,824)

(47)

- (40,871)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้

46,623

630

- 47,253

614

- 41,565
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รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

4,789

5,415

4,351

5,146

391

222

391

222

เงินลงทุนในตราสารหนี้

11,078

6,669

7,343

4,020

เงินให้สินเชื่อ

78,965

60,174

78,742

60,043

8,170

5,464

7,498

4,475

อื่นๆ

6

3

6

3

รวม

103,399

77,947

98,331

73,909

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

40

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
เงินรับฝาก

26,567

14,840

26,560

14,785

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,617

1,536

1,655

1,603

เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

6,657

4,402

6,646

4,395

- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

2,022

980

2,022

980

- อื่นๆ

4,404

5,622

4,415

5,625

23

31

6

19

อื่นๆ

5

10

5

10

รวม

41,295

27,421

41,309

27,417

ตราสารหนี้ที่ออก

เงินกู้ยืม
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน

1,193

976

1,186

972

- บริการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

4,885

4,175

4,906

4,175

18,748

18,512

23,855

21,196

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

24,826

23,663

29,947

26,343

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

4,370

3,857

4,061

3,453

20,456

19,806

25,886

22,890

- อื่นๆ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

42

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่าง
ประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน

7,537

6,515

7,557

6,511

- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย

(378)

(275)

(378)

(275)

- ตราสารหนี้

311

44

311

44

- ตราสารทุน

36

(7)

1

-

5

10

5

10

7,511

6,287

7,496

6,290

- อื่นๆ
รวม
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ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย

639

90

165

46

- เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

(144)

(120)

-

-

8

(509)

4

(512)

254

4,999

(1,026)

(790)

757

4,460

(857)

(1,256)

86

86

86

86

456

525

461

515

(6)

259

505

1,167

536

870

1,052

1,768

1,293

5,330

195

512

- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
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หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจ�ำนวน 9,020 ล้าน
บาท และ 6,719 ล้านบาท (สุทธิจากหนี้สูญรับคืน 1,022 ล้านบาท และ 836 ล้านบาท) ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน
เฉพาะธนาคารมีจ�ำนวน 9,609 ล้านบาทและ 6,917 ล้านบาท (สุทธิจากหนี้สูญรับคืน 857 ล้านบาท และ 726 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ รี่ วมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมและก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 มีจ�ำนวน 28 ล้านบาท และ 433 ล้านบาทตามล�ำดับ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

362

(500)

362

(500)

(4)

(22)

(4)

6

(10)

-

-

-

9,020

6,719

9,609

6,917

28

433

28

433

9,396

6,630

9,995

6,856

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

45

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค�ำนวณได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2555

2554

(ล้านบาท / ล้านหุ้น)
40,220

36,273

38,879

31,872

จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิระหว่างปี

3,399

3,399

3,399

3,399

ก�ำไรต่อหุ้น (ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)

11.83

10.67

11.44

9.38

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (ขั้นพื้นฐาน)

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สนิ้ สุดลงในปี 2552 จึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารหารด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี
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46

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 71,768 หุ้น ได้ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของธนาคารจ�ำนวน 71,768 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ด�ำเนินการ
จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

47

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
ธนาคารและบริษทั ย่อยยังไม่ได้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันทีร่ ายงาน เนือ่ งจากยังไม่มี
การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

ส่วนงานด�ำเนินงาน

2556

ผูบ้ ริหารคาดว่าจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริหารพิจารณาถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงิน
รวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึง่ มีผลกระทบทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดทีถ่ อื ปฏิบตั ิ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมีดงั ต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายหรือ
ได้รับตามล�ำดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ปัจจุบันธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
ธนาคารและบริษทั ย่อยจะถือปฏิบตั มิ าตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่ มกราคม 2556 เป็นต้น
ไป ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 ผู้บริหารประเมินว่าผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน น้อยกว่าร้อยละ 2 ของสินทรัพย์สุทธิ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผู้บริหารเชื่อว่าการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่
พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก�ำหนดให้กิจการ
ระบุสกุลเงินทีใ่ ช้รายงานและแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ ในการด�ำเนินงาน และรายงานผลกระทบจาก
การแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ ให้ค�ำนิยามส�ำหรับเงินตราต่างประเทศ
คือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของกิจการ
ผู้บริหารก�ำหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของธนาคารเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และก�ำไร
สะสมของธนาคาร

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 - ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 น�ำเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงานด�ำเนินงานจากข้อมูล
ภายในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูล
เท่านั้นไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

48

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอในงบการเงินปี 2555 การ
จัดประเภทรายการเหล่านี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 การจัด
ประเภทรายการที่มีสาระส�ำคัญเป็นดังนี้
2554

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ

330,074

(8,402)

321,672

248,065

(7,543)

240,522

21,126

(21,126)

-

21,116

(21,116)

-

7,255

(981)

6,274

7,253

(979)

6,274

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

13,190

1,051

14,241

9,451

1,039

10,490

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

29,459

(29,459)

-

28,600

(28,600)

-

หนี้สินอื่นสุทธิ

28,604

1

28,605

22,872

1

22,873

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอ
การโอนบัญชี

-
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
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

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

197,280,423

3,900

197,284,323

5.80

4

CHASE NOMINEES LIMITED 42

172,627,600

-

172,627,600

5.08

5

LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED

169,445,900

-

169,445,900

4.98

6

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

101,936,091

-

101,936,091

3.00

7

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

72,431,505

-

72,431,505

2.13

8

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

63,233,740

-

63,233,740

1.86

9

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG

50,472,300

-

50,472,300

1.48

10

GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
CORPORATION C

48,154,700

-

48,154,700

1.42

11

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

927,046,212

5,451,869

932,498,081

27.43

ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว

3,393,736,429

5,455,769 3,399,192,198

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,093,517,337

5,005,203 2,098,522,540

61.74

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

1,300,219,092

450,566 1,300,669,658

38.26

หมายเหตุ: กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญ 3,051,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
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การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว มีดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช�ำระแล้ว (บาท)

จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวนหุ้นที่ถือ การถือหุ้น*

มูลค่าเงินลงทุน*
(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

ธนาคารพาณิชย์

สามัญ

US$25,000,000

250,000

250,000

100.000%

634,316,885

2

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
1060 อาคาร 3 ชั้น 9, 10 ธนาคารไทยพาณิชย์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2792-3800 โทรสาร 0-2255-1565

ให้บริการเรียกเก็บหนี้

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 0-25441701

ศูนย์ฝึกอบรม

สามัญ

549,000,000

5,490,000

5,490,000

100.000%

389,504,400

4

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ เอ ชั้น 12
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2477

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

25,000,000

2,500,000

2,500,000

100.000%

25,000,000

5

บริษัท มหิศร จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสต์ ชั้น 6
เลขที่ 18 - 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร 0-2937-5438

บริหารอาคาร

สามัญ

66,949,000

669,490

669,490

100.000%

88,168,273

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

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

8

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

9

บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด(1), (4)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์
ชั้น 22 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2592 โทรสาร 0-2937-7721

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ภายใต้กฎหมายการ
แปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์

สามัญ
และบุริมสิทธิ

การพาณิชย์

สามัญ

10

บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน)(1)
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 4
เลขที่ 130 - 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-2100, 0-6250-9990
โทรสาร 0-2263-2044 , 0-2263-2046
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40,000

2,987,115,310

200,000,000 200,000,000

400

400

597,423,062 595,883,972

100.000% 2,107,396,410

100.000%

40,000

99.742% 3,764,752,015
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ล�ำดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช�ำระแล้ว (บาท)

จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวนหุ้นที่ถือ การถือหุ้น*

11

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ให้บริการเรียกเก็บหนี้
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์
ชั้น 22 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900

สามัญ

5,677,975,020

12

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด(2)
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-0826-7#12 โทรสาร 0-2937-0826

ธุรกิจด้านลงทุน

สามัญ

500,000,000

500,000

488,000

13

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์ (ชิดลม) อาคาร 1 ชั้น 4 - 10
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-4000 โทรสาร 0-2256-1666

ประกันชีวิต

สามัญ

665,000,000

66,500,000

62,950,033

14

บริษัท ฟินิกกอล์ฟ คันทรีคลับ พัทยา จ�ำกัด(2), (4)
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-0826-7#12 โทรสาร 0-2937-0826

บริหารสนามกอล์ฟ

สามัญ

119,250,000

23,850

22,078

92.568%

147,665,000

15

บริษัท สยามแซ็ทเน็คเวอร์ค จ�ำกัด(1), (4)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 2 เวสท์
ชั้น 21 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม

สามัญ

112,500,000

11,249,708

9,182,012

81.620%

91,820,120

16

บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ำกัด(1), (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 1 เวสท์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ

สามัญ

30,000,000

2,999,991

2,249,993

75.000%

1

17

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12
โครงการนอร์ธปาร์ค 2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2555-9094 โทรสาร 0-2955-0155

ประกันภัย

สามัญ

1,114,452,155

222,890,431 135,660,824

60.864%

967,076,318

18

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

19

ธนาคารวีนาสยาม
2 Pho Duc Chinh Street, District 1, Ho Chi
Minh City, 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

20

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

21

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

12,384,277

20.248%

4,838,385

22

บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด(4)
90/53 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2636-7288 โทรสาร 0-2636-8277

นายหน้าประกันภัย

สามัญ

6,000,000

60,000

11,999

19.998%

1,199,900

23

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
ให้บริการระบบการ
เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 17 อาคารเอ
ช�ำระเงิน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800 โทรสาร 0-2650-6808

สามัญ

50,000,000

500,000

97,350

19.470%

11,184,710
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567,797,502 562,798,744

มูลค่าเงินลงทุน*
(บาท)

99.120% 10,718,643,742

97.600%

1

94.662% 9,033,188,057
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ล�ำดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช�ำระแล้ว (บาท)

จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวนหุ้นที่ถือ การถือหุ้น*

มูลค่าเงินลงทุน*
(บาท)

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

การพาณิชย์

สามัญ

KYAT1,320,000

220

22

10.000%

559,281

24

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

25

บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด(1)
เลขที่ 39/98 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. (034) 490-082

อุตสาหกรรมฟอกหนัง

สามัญ

193,750,000

25,000,000

2,500,000

10.000%

19,375,000

26

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

27

บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 11
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

10,000,000

20,000

2,000

10.000%

61,753,160

28

บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จ�ำกัด(4)
34/3 อาคารรวมทนุไทยหลังสวน ชั้น 3
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2652-2020-4 โทรสาร 0-2255-9947

ธุรกิจการเกษตร

สามัญ

20,000,000

20,000

2,000

10.000%

2,000,000

29

บริษัท พรีมัส(ประเทศไทย) จ�ำกัด
90 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ทาวเวอร์ เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2168-3101 โทรสาร 0-2168-3106

รับจ้างบริหารอาคาร

สามัญ

12,500,000

250,000

25,000

10.000%

1,250,000

หมายเหตุ
* ในกรณีที่มีการลงทุนทางอ้อมโดยริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนที่ธนาคาร และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ลงทุน
รวมกัน (ภายใต้มาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(1) บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
(2) บริษัทที่ธนาคารลงทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(3) บริษัทที่เป็นการลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป และมีการลงทุนทางตรงโดยธนาคาร
(4) บริษัทที่เป็นการลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป และไม่มีการลงทุนทางตรงโดยธนาคาร
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

80 - B.A. (Honors) in Law, Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

อายุ
(ปี)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
- นายกกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

0.01%

สัดส่วน
การถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2533-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2544-2551
2540-2552
2536-2554
2538-2554
2533-2555

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- ประธานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Member of Advisory Board บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชเชอนัล กรุ๊ป จ�ำกัด (เอ ไอ จี)
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น�้ำโขง
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
- ทูต องค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย
- ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล
- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
- กรรมการ สถาบันอู ถั่น
- เฟลโลว์ โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จ�ำกัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

67 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering, University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

3. นายมาริษ สมารัมภ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

70 - B.S.B.A. in Accounting, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
- Program for Management Development, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Reporting จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

2. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

2531-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2547-2553
2551-2554
2549-2555

2540-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2549-2555

2550-2552
2546-2554
2547-2554
2552-2554
2552-2554

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จ�ำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พันธวณิช จ�ำกัด
- กรรมการ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ คณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
- กรรมการบริหาร สมาคมแต้จิ๋ว
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเผยอิง
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
- กรรมการกิตติมศักดิ์ สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ก-เซลล์ ไบโอเทค จ�ำกัด

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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70 -

อายุ
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น
-

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโท ด้านมนุษยพันธุศาสตร์, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Understanding the Fundamental of Financial Statements จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
Financial Statement for Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Leadership in the Boardroom Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

4. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

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
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2537-2553
2551-2554
2549-2555
2551-2555
2552-2555

ช่วงเวลา
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
- ที่ปรึกษา มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- กรรมการ มูลนิธิวิถีทรรศน์
- กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์
- กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
- ประธานกรรมการ มูลนิธิพูนพลัง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นายกสภา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
- อุปนายกสภา สภาบันอาศรมศิลป์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร ส�ำนักงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

65 - B.Sc. (Mechanical Engineering), the University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2533-2552
2548-2552
2547-2554

ช่วงเวลา
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ บริษัท การ์เด้นริเวอร์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท บริติช แอร์เวย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สุภาพฤกษ์ จ�ำกัด
- กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท โดล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ล�ำลูกกากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จ�ำกัด
- กรรมการ Kempinski Hotels S.A.

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมบริหาร สถาบันเอไอที
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the Quality of Financial Report จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statement for Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

66 -

อายุ
(ปี)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

0.00%

สัดส่วน
การถือหุ้น

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 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

259

87017_129-286_M2.indd 259

รายงานประจำ�ปี 2555

3/14/13 9:24 PM

56 -

อายุ
(ปี)
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. (Finance), West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Finance), University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

67 - ปริญญาตรี A.B., Magna Cum Laude (Economics) จาก Dartmouth College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Finance จาก Harvard Graduate School of Business Administration
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

7. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ที่ปรึกษาฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการ Asia-Pacific Advisory Council
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
- กรรมการด�ำเนินงาน มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการ Global Foundation for Management Education

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน).
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
2551-2554

2537-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2547-2552
2549-2552
2549-2552
2552-2553
2549-2554
2554-2555

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

70 - B. Sc. (Economics) เกียรตินิยม, London School of Economics, University of
London ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Economics), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
73 - B.Sc. (Business Administration), Indiana University (Bloomington) ประเทศ
10. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
- กรรมการ
สหรัฐอเมริกา
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

2528-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

2530-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2534-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2541-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2547-2551
2551-2555

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- รองเลขาธิการ ส�ำนักพระราชวัง
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
- เหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ
- กรรมการ มูลนิธิพระดาบส
- เลขาธิการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์
- เลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง
- เลขาธิการ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา
- ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด
- กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอิศรางกูร
- ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ มูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- นายกสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
- กรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา
- กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ Japan-American Institute of Management Science (Hawaii, USA)
- ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิรากแก้ว
- ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
B.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
M.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
M.A. (Economic Development), Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the Quality of Financial Report จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

67 -

อายุ
(ปี)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2528-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

2549-2551
2550-2551
2549-2553
2549-2553
2550-2553
2546-2554
2552-2554
2549-2555
2551-2555

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยด้านภัยเอดส์
- ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- Board of Trustee กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- กรรมการ Ton Poh Fund
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
- กรรมการและประธาน Finance Committee สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการลงทุน สภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ราชินีมูลนิธิ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก
- กรรมการ มูลนิธิปทุมวนารักษ์
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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58 -

อายุ
(ปี)
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Mini MBA รุ่นที่ 20 กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

68 - B.A., Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A, Columbia University Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

52 - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public
Affairs and Administration) จาก Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบายการบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
จาก Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statement for Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

14. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น

2546-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2549-2551
2548-2552
2549-2552

2538-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2551-2554
2550-2555
2550-2555
2552-2555

2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2549-2552
2549-2552
2549-2552
2552-2553
2553-2555

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ LT Technology Holding Ltd.
- ประธานกรรมการ Oaktree Capital (Hong Kong) Ltd.
- กรรมการ Northshore Power Systems
- ประธานกรรมการและกรรมการ Sinnomedical Limited
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ Pear Tree Point School
- ที่ปรึกษา Ambow Education Holding Ltd.
- Board of Trustee, Rice University
- กรรมการ Banyan Capital Mongolia Fund GP Ltd.

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- รองปลัดประทรวงการคลัง
- รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
- รองปลัดประทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
- ประธานคณะกรรมการควบคุมบริษัท บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

65 - Bachelor Degree (Business), University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

68 -

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
Master of Comparative Jurisprudence, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Law, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Stanford Executive Program, Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

57 -

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)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

17. นายดีแพก ซาหรับ
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

-

0.00%

0.00%

สัดส่วน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
- รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการขนส่งในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
2546-2551

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- รองผู้จัดการใหญ่ โครงการปรับปรุงธนาคาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

2544-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2549-2551
2552-2555

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2550-2554 - กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2546-2555 - กรรมการที่ปรึกษา MasterCard International (Asia Pacific Region)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ ให้ โลหิต สภากาชาดไทย
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2552-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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59 -

อายุ
(ปี)
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA (Finance), University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
National Defense Course, National Defense College of Thailand (ปรอ.)(2002)
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน Capital Market Academy (วตท.)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

57 -

เศรษฐศาสตรบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Bank Management Program, Wharton University
Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
National Defense Course, National Defense College of Thailand (ปรอ.)(2004)
MBA in Enterprise Risk Management, Terrapinn Financial Training (2010)

51 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จาก Imperial Collage, University of London
- ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน Capital Market Academy (วตท.)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

20. นายญนน์ โภคทรัพย์
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

19. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

18. นายศิริชัย สมบัติศิริ
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

0.00%

0.00%

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ พัทยา จ�ำกัด
- กรรมการ Asean Finance Corporation Limited
- กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการผู้จัดการ ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด
- ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการและกรรมการของกลุ่มดัชมิลล์
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี)
2545-2549
2549-2550

2546-2549
2549-2550
2550-2550

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

2548-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2547-2549
2549-2551
2551-2551
2551-2552

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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45 -

อายุ
(ปี)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน, Capital Market Academy (วตท.)
นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง, Office of the Attorney General

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

54 -

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ohio University ประเทศสหรัฐอเมิริกา
National Defense Course, National Defense College of Thailand (2007)
International Management Program, MIT Sloan Management

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

22. นายศรัณย์ทร ชุติมา
-รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

0.00%

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2547-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2546-2551
2551-2552
2552-2553

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Strategic Clients 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท รัตนาคอร์ท จ�ำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
- กรรมการ บริษัท ค�ำเที่ยงพัฒนา จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สารภีกสิกรรม จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2544-2549 - Managing Director, Capital Market Thailand, Standard Charter Bank
2549-2551 - Managing Director, Regional Head of Capital Markets, South East Asia, Standard Charter
Bank
2551-2552 - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2553 - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2552-ปัจจุบัน - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการและกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. นางกรรณิการ์ งามโสภี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ

2. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
- เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Company Secretary Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Financial Institutions Governance Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration
Leadership Program, Capital Market Academy
National Defense Course, National Defense College of Thailand (2009)
Advanced Strategic Management IMD-ASM, Switzerland (2012)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2547-2555

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้จัดการส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารวีนาสยาม
2545-2555 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี
2550-2553

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

รายละเอียดการเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ
ของผู้บริหารของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555
ล�ำดับ

ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

1

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

กรรมการ

บจ. แมกซ์วิน บิลเดอร์ส

2

นางกรรณิการ์ งามโสภี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

VINA SIAM BANK

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ฟินันซ่า

นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานสื่อสารองค์กร

กรรมการ

บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส

กรรมการ

บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล

นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเครือข่ายสาขา

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

5

นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายลูกค้าขนาดใหญ่ 3

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล

6

นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส Customer Segment

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

กรรมการ

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์

นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

8

นายธันว์ เหรียญสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายยุทธศาสตร์องค์กร

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์

9

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจขนาดใหญ่

กรรมการ

Cambodian Commercial Bank Ltd.

นางสาวอารยา ภู่พานิช
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานบริการและปฏิบัติการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บลจ. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

กรรมการผู้จัดการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

ประธานกรรมการ

บจ. มหิศร

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บล. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน

กรรมการ

บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม

กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพารณิชย์

นางสาว Ellen Nora Ryan
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านตลาดและการด�ำเนินงาน

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์

Director

Cashel Risk Management (S) Pte Ltd

นายวรวัจน์ สุวคนธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม

3

4

7

10

11

12

13

14

นายเกรียง วงศ์หนองเตย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายจัดการและควบคุมบัญชี
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ล�ำดับ
15

16

17

ชื่อกรรมการ
นายพิเศษ เสตเสถียร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

กรรมการ

บมจ. ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น

กรรมการ

บจ. พันธ์ศิริ เทคโนโลยี

กรรมการ

บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวอร์ก

กรรมการ

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

นายโสภณ อัศวานุชิต
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บล. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บจ. คอนฟิเดนท์ แคปปิตอล

นายสมิทธ์ พนมยงค์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ

บจ. เอสซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

18

นายชาญมนู สุมาวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 2 และปฏิบัติการคดี

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์

19

นางสาวพิกุล ศรีมหันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

กรรมการ

บจ. สยามพิธิวัฒน์

20

นายกิรดิศ อารมย์ดี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ

กรรมการ

บจ. สายเมฆ

21

นางสาวศรัณยา เวชากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลเพื่อการบริหารและ Client Services

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บลจ. ไทยพาณิชย์

22

นายรังสิ วงษ์กิจบัญชา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 4 และ 5

กรรมการ

บจ. ยู ดี ดรักสโตร์ (2001)

หมายเหตุ ผู้บริหารของธนาคารตามตารางข้างต้นไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2555
87017_129-286_M2.indd 268

268

3/14/13 9:24 PM

269

นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายมาริษ สมารัมภ์
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายดีแพก ซาหรับ
นายศิริชัย สมบัติศิริ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายญนน์ โภคทรัพย์
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
นายศรัณย์ทร ชุติมา
นายเกรียง วงศ์หนองเตย

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายชื่อกรรมการ

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
//

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
//

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
x
//

บริษัท มหิศร จ�ำกัด
x

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
x

x

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย
บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
//

x

//

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
//
//

//

x

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)
x

/

บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทร่วม

//

ธนาคารวีนาสยาม จ�ำกัด
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นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายมาริษ สมารัมภ์
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายดีแพก ซาหรับ
นายศิริชัย สมบัติศิริ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายญนน์ โภคทรัพย์
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
นายศรัณย์ทร ชุติมา
นายเกรียง วงศ์หนองเตย

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี

1
2
3
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5
6
7
8
9
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12
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21
22
23

รายชื่อกรรมการ

บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์
ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
//

บริษัท ฟินิกกอล์ฟ คันทรีคลับ
พัทยา จ�ำกัด
//

บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด

Siam Cement Myanmar Trading
Ltd.

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด

บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์
โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท เอส จี สตาร์ พรอพเพอร์ตี้
จ�ำกัด

บริษัท ดับบลิวทีเอ(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด

บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท นวุติ จ�ำกัด
//
//

//

บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
//

//

บริษัท พรีมัส(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส
คอนซอลิเดชั่น จ�ำกัด

บริษัท สยามแซ็ทเน็คเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท สยามพาณิชย์ เอสพีวี 1 จ�ำกัด

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2555

9 นางสาวอารยา ภู่พานิช

//

4 นายมาณพ เสงี่ยมบุตร

//

5 นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

//

6 นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า

//
//
//

/
//

/

//

10 นายบุญเกียรติ วิสิทธิกาศ

//

//

11 นายพันธ์ศักดิ์ ขาวประเสริฐ

//

//

12 นายอธิชาต มุกดาประกร

//

13 นายวรวัจน์ สุวคนธ์

x

14 นางสาวณิชาภัทร โชติพิทักษ์กุล

//

15 นายศศภณ ชูวงษ์

//

16 นายศรัณย์ทร ชุติมา

x

17 นางวิรัสนา บุญญาสัย

//

x

18 นางพิกุล ศรีมหันต์

//

19 นายไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์

//

20 นายไมตรี ชัยมงคลานนท์

//

21 นายสมภพ อมรรัตนศักดิ์

//

22 นายเสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา

//

23 นายเสรี วัฒนวรางศิกูร

//

24 นายญนน์ โภคทรัพย์

x

25 นายชาญมนู สุมาวงศ์

//

26 นางโชติกา สวนานนท์

//

27 นายธันว์ เหรียญสุวรรณ

//

28 นางสาวศรัณยา เวชากุล

//
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บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน)

//

//

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

8 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

3 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

x

//

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

//

2 นายณัฐวุฒิ ฉกะนันท์

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท มหิศร จ�ำกัด

//

x

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด

//

1 นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด

7 นายเกรียง วงศ์หนองเตย

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด

รายชื่อบริษัทย่อย

//
/
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29 นางสาวเอเลน นอราห์ ไรอัน

//

30 นายสมิทธ์ พนมยงค์

//

31 นายอาทิตย์ นันทวิทยา

x

32 มล. ทองมกุฏ ทองใหญ่

//

33 นายโสภณ อัศวานุชิต

//

34 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

//

35 นายพิเศษ เสตเสถียร

//

บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 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

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด

รายชื่อบริษัทย่อย

//

//

36 นายยุทธ วรฉัตรธาร

x

37 นายวิรัติ รัตนาภรณ์

//

38 นายณรงค์ ศรีจักรินทร์

//

//
//

39 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

x

40 นายดีแพก ซาหรับ

//

41 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง

//

42 นายวิพล วรเสาหฤท

//

43 นายวีระชัย ตันติกุล

//

44 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

//

45 นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

//

46 นายอุทิศ ธรรมวาทิน

//

x

//

47 นายจิรวุฒิ บุญศิริ

//

48 นายชนินทร์ รุนส�ำราญ

//

49 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

//

50 นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์

//

51 ผศ.ดร. อรนุช สูงสว่าง

//

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ช�ำระบัญชี
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เครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
ณ 31 ธันวาคม 2555
ส�ำนักงานเขตพื้นที่*

31 แห่ง

ส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ*

1,142 แห่ง

กรุงเทพและปริมณฑล

530 แห่ง

ต่างจังหวัด

612 แห่ง

ส�ำนักงานสาขาต่างประเทศ

4 แห่ง

ธนาคารในเครือ

4 แห่ง

ธนาคารร่วมทุน

11 แห่ง

ส�ำนักงานตัวแทน

1 แห่ง

ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดกลาง*

38 แห่ง

ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดย่อม*

37 แห่ง

กลุ่มธุรกิจพิเศษ

29 แห่ง

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ*

47 แห่ง

ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ*

108 แห่ง

กรุงเทพมหานคร

25 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

83 แห่ง

เครื่องเอทีเอ็ม*

8,700 เครื่อง

กรุงเทพ

2,804 เครื่อง

ต่างจังหวัด

5,896 เครื่อง

* ส�ำหรับรายละเอียดของสถานที่ตั้งกรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th
ส�ำหรับรายละเอียดสาขากรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/branch
ส�ำหรับรายละเอียดส�ำนักงานเขตพื้นที่กรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/area-offices
ส�ำหรับรายละเอียดส�ำนักงานธุรกิจกรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/business-relationship-center
ส�ำหรับรายละเอียดศูนย์ธุรกิจต่างประเทศกรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/international-trade-services
ส�ำหรับรายละเอียดศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/foreign-exchange-service
ส�ำหรับรายละเอียดเอทีเอ็มกรุณาไปที่: www.scb.co.th/th/atm
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ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียน
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 และ 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1111

Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

Deutsche Bank Luxembourg SA
2 Boulewarde Konrad Adenaver
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
Deutsche Bank Luxembourg SA
2 Boulewarde Konrad Adenaver
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 27th Floor
New York, New York 10005
United States

Fiscal Agent
Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016
Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Leverl 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

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

รายงานประจำ�ปี 2555
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. หุ้นสามัญ มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก (SCB) และกระดานต่างประเทศ (SCB-F)
2. 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 และได้สิ้นสุดในวันที่ 10
พฤษภาคม 2552 แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังสามารถยื่นค�ำขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ตามระยะเวลาที่ธนาคารก�ำหนดเช่นเดิมได้ต่อไป
ก�ำหนดการใช้สิทธิ
ทุกไตรมาส

ปฏิทินหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2556
15-28 มี.ค.
29 มี.ค.
14-27 มิ.ย.
28 มิ.ย.
13-29 ก.ย.
30 ก.ย.
16-29 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 19B
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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รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
3. นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
กรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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ณ 31 ธันวาคม 2554
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
โดยกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2555
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
โดยกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลดลง)

รวม

58,127

402,966

461,093

58,127

402,966

461,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,953

51,953

-

18,053

18,053

(33,900)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชื่อ
14. ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
บริหาร และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย
17. นายดีแพก ซาหรับ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร
18. นายศิริชัย สมบัติศิริ
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
19. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
20. นายญนน์ โภคทรัพย์
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าบุคคล
21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
22. นายศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจพิเศษ
23. นางกรรณิการ์ งามโสภี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ
24. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ

ณ 31 ธันวาคม 2554
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
โดยกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลดลง)

รวม

-

-

-

-

-

-

-

43,000

-

43,000

43,000

-

43,000

-

15,000

580

15,580

15,000

580

15,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,434

9,434

-

9,434

9,434

-

10

-

10

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1,040

4,310

5,350

1,040

4,310

5,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370

370

-

370

370

-

* ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร หมายถึง
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
(2) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และ (1) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(4) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (3) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) และแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
โดยกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง*
ผู้บริหาร
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GRI content index
ในปี 2555 ธนาคารได้น�ำกรอบการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง The Global Reporting Initiative (GRI) มาท�ำการศึกษา
เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของธนาคารที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นประเด็นหลักได้แก่
1. บริการทางการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืน
ธนาคารท�ำธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน โดยอาศัยจุดแข็งทางด้านการให้บริการทางการเงินของธนาคาร
น�ำไปสู่การสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
2. การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารด�ำเนินการโดยใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลภายใต้กรอบทีค่ ณะกรรมการธนาคารเห็นว่า
เหมาะสม ซึ่งอาจมีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
3. ทรัพยากรบุคคล
ธนาคารค�ำนึงถึงการให้ความรูแ้ ละการพัฒนาพนักงาน สร้างความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม การสร้างจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดค่านิยมทีด่ ที า่ มกลางหมูพ่ นักงานและทีส่ �ำคัญค�ำนึงถึงความผูกพันของพนักงาน อันจะน�ำไปสูก่ ารบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยัง่ ยืน
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและการด�ำเนินการในธนาคารที่ส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
Indicator

Description

Page number/reference

1. Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision maker of the organization about strategy and key topics for the short and
medium term with regard to sustainability.

7-9

1.2

Description of key impacts, risks, and opportunities.

8, 87

2. Organizational Profile
2.1

Name of the organization.

2.2

Primary brands, products, and/or services.

cover page
29-30

2.3

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint
ventures.

29-30

2.4

Location of organization’s headquarters.

2.5

Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that
are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.

cover page
273

2.6

Nature of ownership and legal form.

2.7

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/beneficiaries).

cover page

2.8

Scale of the reporting organization.

2.9

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

not significant changes

2.10

Awards received in the reporting period.

33, 40-41, 45, 57, 88, 101

29
89

3. Report Parameters
3.1

Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for information provided.

3.2

Date of most recent previous report (if any).

3.3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

3.4

Contact point for questions regarding the report or its contents.

275

3.5

Process for defining report content.

278

3.6

Boundary of the report .

278

3.7

State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

278

NR = Not Relevance

NA
This is our first year to
publish sustainability related
data
annual

NA = Not Available
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Indicator

Description

Page number/reference

3.8

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can
significantly affect comparability from period to period and/or between organizations.

278

3.9

Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques underlying
estimations applied to the compilation of the Indicators and other information in the report. Explain any decisions not
to apply, or to substantially diverge from, the GRI Indicator Protocols.

278
Data calculations basis are
explained in the report
whenever necessary to
support data

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of information provided previously.

NA
This is our first year to
publish sustainability related
data

3.11

Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in the
report.

NA
This is our first year to
publish sustainability related
data

3.12

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

278

3.13

Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

274

4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for
specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.

48-49, 66-67, 84, 97

4.2

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.

65

4.3

For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of the highest
governance body that are independent
and/or non-executive members.

64

4.4

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body.

4.5

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives
(including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and environmental
performance).

62-63, 68

4.6

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.

4.7

Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest governance body
and its committees, including any consideration of gender and other indicators of diversity.

69

4.8

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic,
environmental, and social performance and the status of their implementation.

57

4.9

Procedures of the highest governance body ‘for overseeing the organization’s identification and management of
economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or
compliance with internationally agreed standards, codes of conduct, and principles.

48-49, 57, 66-67, 74

4.10

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to economic,
environmental, and social performance.

68-69, 84

4.11

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

4.12

Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the
organization subscribes or endorses.

NA

4.13

Memberships in associations (such as industry associations) and/or
national/international advocacy organizations in which the organization.

NA

4.14

List of stakeholder groups engaged by the organization.

61-62

4.15

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

61-63

4.16

Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.

61-63

4.17

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has
responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

61-63

72

63-64, 82, 85

47-55

Finacial Services Sector Supplement
Disclosure on Management Approach

8

FS 1

Policies with specific environmental and social components applied to business lines.

36

FS 2

Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines.

36-38

FS 3

Processes for monitoring clients implementation of and compliance with environmental and social requirements
included in agreements and transactions

36-38

NR = Not Relevance

NA = Not Available
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Indicator
FS 4

Description

Page number/reference

Processes for improving employee competency to implement the environmental and social policies and procedures as
applied to business lines.

93

FS 5

Interactions with clients/investess/business partners regarding environmental and social risks and opporturities.

FS 6

Percentage of the portfolio for business lines by specfic region, size and by sector.

www.scb.co.th

FS 7

Monetary Value of products and services designed to deliver a specfic social benefit for each business line broken down
by purpose.

FS 8

Monetary Value of products and services designed to deliver a specfic environmental benefit for each business line
broken down by purpose.

44

FS 9

Coverage and frequency of audits to assess implementation of environmental and social polices and risk assessment
procedures.

NA

FS 10

Client interactions on environmental or social issues.

NA

FS 11

Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening.

NA

FS 12

Voting policies applied to environemental or social issues for shares over which the reporting organisation holds the
right to vote shares or advises on voting.

NA

113
31, 33-44, 97-101

FS 13

Access points in low-populated or economically disadvantaged areas by type.

FS 14

Intiatives to improve access to financial services for disadvantaged people.

30, 36, 99
37

FS 15

Policies for the fair design and sale of financial products and services.

29

FS 16

Intiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary.

35

Disclosure on Management Approach

8

Economic

EC 1

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation,
donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

EC 2

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change.

EC 3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.

EC 4

Significant financial assistance received from government.

EC 5

Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of
operation.

EC 6

Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

EC 7

Procedures for local hiring and proportion of senior management and workforce hired from the local community at
significant locations of operation.

EC 8

Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through
commercial, in-kind, or pro bono engagement.

EC 9

Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

26-27, 104-110,
44
88
www.scb.co.th
Based on leading industry
standard and higher than
local minimum wage
NA
89-91
99
26, 50

Environmental
Disclosure on Management Approach

NA

EN 1

Materials used by weight or volume.

NA

EN 2

Percentage of materials used that are recycled input materials.

NA

EN 3

Direct energy consumption by primary energy source.

NA

EN 4

Indirect energy consumption by primary source.

44

EN 5

Energy saved due to conservation and efficiency improvements.

101

EN 6

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy
requirements as a result of these initiatives.

101

EN 7

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

101

EN 8

Total water withdrawal by source.

NA

EN 9

Water sources significantly affected by withdrawal of water.

NA

EN10

Percentage and total volume of water recycled and reused.

101

EN 11

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas.

NA

EN 12

Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas.

NA

EN 13

Habitats protected or restored.

NA

EN 14

Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

101

EN 15

Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by
level of extinction risk.

NR

EN 16

Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.

101

NR = Not Relevance

NA = Not Available
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EN 17

Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.

NA

EN 18

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.

101

EN 19

Emissions of ozone-depleting substances by weight.

NA

EN 20

NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.

NA

EN 21

Total water discharge by quality and destination.

NA

EN 22

Total weight of waste by type and disposal method.

NA

EN 23

Total number and volume of significant spills.

NA

EN 24

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel
Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.

NA

EN 25

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the
reporting organization’s discharges of water and runoff.

NA

EN 26

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent ‘of impact mitigation.

44

EN 27

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.

NA

EN 28

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with
environmental laws and regulations.

NA

EN 29

Significant enviornmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization’s
operations, and transporting members of the workforce.

101

EN 30

Total environmental protection expenditures and investments by type.

99

Labour Practices and Decent Work
Disclosure on Management Approach

87

LA 1

Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender.

89

LA 2

Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region.

90

LA 3

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major
operations.

92

LA 4

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.

NR

LA 5

Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements.

Comply with Thai law

LA 6

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that
help monitor and advise on occupational health and safety programs.

Comply with Thai law

LA 7

Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region and
by gender.

LA 8

Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their
families, or community members regarding serious diseases.

93
92-93

LA 9

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

NR

LA 10

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.

93

LA 11

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and
assist them in managing career endings.

LA 12

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender.

LA 13

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age
group, minority group membership, and other indicators of diversity.

93-95
93
89-90

LA 14

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation.

91

LA 15

Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

NA

Human Rights
Disclosure on Management Approach

87

HR 1

Percentage and total number of significant investment agreements and contracts that include clauses incorporating
human rights concerns, or that have undergone human rights screening.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

HR 2

Percentage of significant suppliers, contractors and other business partners that have undergone human rights
screening, and actions taken.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

HR 3

Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to
operations, including the percentage of employees trained.

90

HR 4

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

HR 5

Operations and significant suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective
bargaining may be violated or at significant risk, and actions taken to support these rights.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

HR 6

Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken
to contribute to the effective abolition of child labor.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

HR 7

Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and
measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

NR = Not Relevance

NA = Not Available
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HR 8

Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations.

SCB Code of Conduct
www.scb.co.th

HR 9

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.

HR 10

Percentage and total number of operations that have been subject to human rights reviews and/or impact
assessments.

no incident
NA

HR 11

Number of grievances related to human a rights filed, addressed and resolved through formal grievance mechanisms.

NA

Disclosure on Management Approach

97

SO 1

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development
programs.

97

SO 2

Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.

NA

SO 3

Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures.

84

SO 4

Actions taken in response to incidents of corruption.

NA

SO 5

Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.

NA

SO 6

Total value of financial and in-kind a contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.

NR

Society

SO 7

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

NR

SO 8

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and
regulations

no significant fines

SO 9

Operations with significant potential or actual negative impacts on local communities.

no incident

SO 10

Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or actual negative impacts
on local communities.

no incident

Product Responsibility
Disclosure on Management Approach

29-31
www.scb.co.th

PR 1

Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and
percentage of significant products and services categories subject to such procedures.

31

PR 2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety
impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

no incident

PR 3

Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services
subject to such information requirements.

PR 4

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary code concerning product and service
information and labelling, by type of outcomes.

PR 5

Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.

PR 6

Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship.

PR 7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing
communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.

PR 8

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.

PR 9

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of
products and services.

www.scb.co.th
no incident
34, 37-38, 44
SCB Code of Conduct
www.scb.co.th
no incident
no significant incidents
no significant fines

NR = Not Relevance NA = Not Available
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