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ธนาคารที่ทุกคนเลือก

ธนาคารที่ลูกค้าเลือก
เรามุ่งมั่นพัฒนา นำาเสนอทางเลือก
และบริการคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล

ธนาคารที่ทุกคนเลือก

ธนาคารที่ผู้ถือหุ้นเลือก
เรามุ่งสร้างผลตอบแทน
ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ธนาคารที่ทุกคนเลือก

ธนาคารที่พนักงานเลือก
เราให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน

ธนาคารที่ทุกคนเลือก

ธนาคารของสังคม
เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาส่งเสริมชุมชนและสังคม
ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก

พันธกิจ
ธนาคารที่ให้บริการครบวงจรที่ดีที่สุดของประเทศ

ข้อมูลส�าคัญทางการเงินปี 2557
ความสามารถในการท�าก�าไร

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย/ต้นทุนเงินฝาก

ก�าไรสุทธิสงู เป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจากรายได้ดอกเบีย้ และรายได้
ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนเงินฝากลดลงจากปีก่อน ตามกลยุทธ์ของธนาคาร ส่งผลให้
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ
(งบการเงินรวม, พันลานบาท)

สวนตางอัตราดอกเบี้ยและตนทุนเงินฝาก (%)
+6.2% yoy

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

ตนทุนเงินฝาก (%)

4%
3.12%

53.3
24.2
2553

31.2*

39.2**

3%

50.2

2555

2556

2557

* ไมรวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลคาเงินลงทุนจากการซื้อ
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5.1 พันลานบาท
หากรวมกำไรพิเศษครั้งเดียว กำไรสุทธิในป 2554 เทากับ 36.3 พันลานบาท
** กำไรสุทธิป 2555 มีการปรับปรุงเน�องจากการเริ่มใชมาตรฐานบัญชี
ในดานภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในป 2556 ถาไมมีการปรับปรุง
กำไรสุทธิของป 2555 เทากับ 40.2 พันลานบาท

คุณภาพสินทรัพย์

1%

3.18%

3.19%

2.37%

2.44%

2555

2556

1.69%

2%
2554

3.27%

3.26%
2.01%

1.02%

2553

2554

2557

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

อัตราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพปรับตัวลดลง ขณะทีอ่ ตั ราส่วนส�ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับที่เพียงพอ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดยังคงสูงสุดในกลุม่ สถาบันการเงิน
ของไทย

สินเช�อดอยคุณภาพ (NPL) และสำรองคา
เผ�อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช�อดอยคุณภาพ
(งบการเงินรวม, %)

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด*
(พันลานบาท)

สำรองคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอสินเช�อดอยคุณภาพ (%)

3.25%

2.61%

สินเช�อดอยคุณภาพ (%)

2.13%

2.14%

+26.8% yoy

2.11%
619

617
144.8% 150.8% 138.1%
127.1%
107.5%
2553

2554

2555

2556

2557

488

352

396

2553

2554

2555

2556

2557

* คำนวณโดยใชราคาหุนที่ซื้อขายวันสุดทายของแตละป
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รายงานประจำาปี 2557

นายอานันท์ ปันยารชุน

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เศรษฐกิจไทยในปี 2557

ผลประกอบการปี 2557

ประเทศไทยเริ่มต้นปี 2557 ด้วยความไม่สดใส เนื่องจากปัจจัย
แวดล้อมอย่างการเมืองภายในประเทศที่เข้าสู่ภาวะตึงเครียดสูงสุด
อีกครั้งหนึ่งด้วยปัญหาเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่มีข้อยุติและภาวะไร้
รัฐบาลที่มีอ�านาจบริหารประเทศอย่างแท้จริง รวมถึงการเมืองที่มี
การแบ่งขั้วอย่างชัดเจนและการประท้วงที่ทวีความขัดแย้งรุนแรง
จนเกิดการรัฐประหารในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 ก่อนจะ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะบริ ห ารประเทศชุ ด ใหม่ โดยคาดว่ า รั ฐ บาลชุ ด
นี้จะท�าหน้าที่ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่และมีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้เป็นที่
คาดหมายว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหม่จะเข้าบริหารประเทศ
ในช่วงต้นปี 2559

ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงครองสถานะเป็นผู้น�า
อั นดั บ 1 ของสถาบั น การเงิ น ไทยในด้ า นมู ล ค่ า ตามราคาตลาด
(market capitalization) และด้านผลก�าไร

นอกจากปัจจัยด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศดังที่กล่าวมา
แล้ว เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวดี รวมถึงการปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรงของราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ยังส่งผลลบต่อปริมาณ
การบริ โ ภคและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของไทยที่ ห ดตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นปีที่สองเหลือเพียงร้อยละ 0.7 จากระดับร้อยละ 2.9 ใน
ปีก่อน แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน
และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยการแก้ ไขข้อติดขัดทาง
กฎหมายต่างๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 รวมถึงออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและอนุมัติโครงการลงทุนที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถ
เดินหน้าได้แล้วก็ตาม
ภาคการส่งออกประสบภาวะซบเซาในปี 2557 ปริมาณการส่งออก
ลดลงประมาณร้ อ ยละ 0.4 เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ โลกยั ง ฟื ้ น ตั ว ไม่
ทั่ ว ถึ ง ยางพาราซึ่ง เป็นสินค้า เกษตรส่ง ออกหลักของไทยมีราคา
ตกต�่าอย่างต่อเนื่องจากภาวะยางพาราล้นตลาดทั่วโลก ส่งผลให้
รายได้ ก ารส่ ง ออกของไทยลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 27 อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ของไทยชะลอตัวอย่างหนักเนื่องจากความต้องการชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่ผลิตในประเทศลดลงจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวม
ถึงการขยายฐานการผลิตในอินโดนีเซียและระดับอุปสงค์ที่ลดลง
ของออสเตรเลียจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ดี ภาค
การส่งออกของไทยยังได้รับอานิสงค์จากยอดการส่งออกชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวม
ถึ ง การส่ ง ออกสิ น ค้ า อื่ น ๆ ของไทยไปยั ง ประเทศในกลุ ่ ม CLMV
ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�านวย ธนาคารสามารถเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสร้ า งก� า ไรสุ ท ธิ ท่ี สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ต ่ อ
เนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปี 2557 ธนาคารมีก�าไรสุทธิจ�านวน 53.3
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน และมีก�าไรสุทธิต่อหุ้น
(EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เป็น 15.69 บาทต่อหุ้น ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 20.1 และร้อยละ
2.0 ตามล� า ดั บ เนื่ อ งจากขนาดของส่ ว นทุ น เฉลี่ ย และสิ น ทรั พ ย์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าก�าไรสุทธิ ผลก�าไรสุทธิของปี 2557
ที่สูงขึ้นเป็นผลจากการที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ขณะที่รายได้เงินปันผลรับลดลง (เนื่องจากมีการบันทึกเงินปันผล
พิเศษ 2 ครั้งในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 3/2556) และ
ก�าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจ�านวน 81.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.1 จากปี 2556 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงตามกลยุทธ์เ ชิง
รุกของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมทั้ง
รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตในระดับปานกลางของสินเชื่อ
ส� า หรั บ รายได้ ที่ มิ ใช่ ด อกเบี้ ยมี จ� า นวน 47.0 พั น ล้ า นบาทลดลง
ร้ อ ยละ 6.9 จากปี ก ่ อ น เป็ น ผลจากรายได้ เ งิ น ปั น ผลรั บ ลดลง
(เนื่องจากมีการบันทึกเงินปันผลพิเศษ 2 ครั้ง ในไตรมาส 1/2556
และไตรมาส 3/2556) ก�าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงิน
ตราต่างประเทศลดลงและรายได้สุทธิจากการรับประกัน ภัยลดลง
อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิยังเติบโตในอัตราที่น่าพอใจ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.6 ในปี 2557
และ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ลดลงจากร้อยละ 38.3 ใน
ปี 2556 เป็นร้อยละ 37.5 สะท้อนให้เห็นถึงความมีวินัยทางการ
เงินในการควบคุมค่าใช้จ่าย การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของค่าใช้จ่าย
ในการด� า เนิ น งานเป็ น ผลโดยตรงจากกลยุ ท ธ์ ข องธนาคารใน
การควบคุ ม การเติ บ โตของค่ า ใช้ จ ่ า ยอย่ า งรอบคอบด้ ว ยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
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แม้จะได้รบั แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยัง
อยูใ่ นระดับคงที่ อัตราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเท่ากับร้อยละ 2.11 ณ
สิ้นปี 2557 ลดลงจากอัตราร้อยละ 2.14 ณ สิ้นปี 2556 โดยจ�านวน
หนี้ด้อยคุณภาพเท่ากับ 42.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปี
ก่อน ในปีนี้ธนาคารได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 13.2
พันล้านบาท
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้
หลักเกณฑ์ Basel III เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2)
ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 17.0 ของสินทรัพย์
เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ร้อยละ 13.7 และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ร้อยละ 3.3 เงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่ง
จะท�าให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นประโยชน์ตอ่ การเติบโตในอนาคต
พัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของ
ธนาคารให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้
• อนุมัติการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยใน
ต้นเดือนเมษายน 2558 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ครบวาระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 คนเพื่อทดแทนต�าแหน่ง
ดังกล่าว โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ได้รับการแต่ง ตั้ง ให้ด� า รงต�า แหน่ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองประธานกรรมการบริหาร และ
นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
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• ปรั บ ปรุ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ บ างประการของธนาคาร
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานด้าน
การก�ากับดูแลกิจการต่างๆ อาทิ การก�าหนดระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอิสระ รอบการทบทวนวิสยั ทัศน์ของธนาคาร
และองค์ประชุมของคณะกรรมการขณะลงมติ
• อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนของกลุ่มธนาคารไทย
พาณิชย์
• จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารทัง้
คณะ นายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุด
ย่อย โดยใช้แบบประเมินทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงจากทีป่ รึกษาภายนอก
• คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลมาด� า รงต� า แหน่ ง กรรมการโดย
พิจารณาจากรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ
ธนาคาร โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเพศ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการธนาคาร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน Mr. Robert
Ralph Parks ซึ่งไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการธนาคาร
ในเดือนกันยายน 2557 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระ ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างจากการ
ลาออกของนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ และแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
แทนนางสาวสุภา ปิยะจิตติ นอกจากนี้ พลต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
กรรมการธนาคารซึ่ ง เป็ น ผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง อี ก คนหนึ่ ง ได้
ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ทดแทนต�า แหน่ ง
ดังกล่าวต่อไป

การด�าเนินงานในปี 2558
ธนาคารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 จะเติบโตในอัตรา
ร้อยละ 3.0-3.5 จากการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่น่าจะกลับมา
แข็งแกร่งอีกครั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซึง่ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ที่น่าจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและ
นักลงทุน ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชนให้
กลับมาคึกคักอีกครั้ง การใช้จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อ
เนือ่ งจากปัจจัยบวกต่างๆ อาทิ อัตราการบริโภคสินค้าคงทนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรถยนต์ที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และรายได้สุทธิของครัว
เรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามราคานำ้ามัน อย่างไร
ก็ดี ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและรายได้ที่ตกตำา่ ของกลุ่ม
เกษตรกรจะทำาให้ประชาชนกลุ่มรายได้น้อยมีกำาลังซื้อลดลง ในส่วน
ของภาคส่งออก การเติบโตอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกยัง
ไม่ฟื้นตัวดีและระดับการบริโภคในต่างประเทศที่ยังคงซบเซา ยกเว้น
สหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใสขึ้น
ปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามในปี 2558 ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของ
สหรัฐอเมริกาที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการผ่อนคลายทางการ
เงินของญีป่ นุ่ และประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป ทัง้ นีค้ าดว่าธนาคารกลาง
ของสหรัฐอเมริกาจะเริม่ ปรับั เพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในช่วงปลายปี
2558 หากเศรษฐกิจและตัวเลขการจ้างงานภายในประเทศยังคงดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ราคานำา้ มันทีล่ ดลงส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อลด
ลงตามไปด้วยและอาจทำาให้ปัญหาภาวะเงินฝืดในญี่ปุ่นและประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรปรุนแรงยิ่งขึ้นจนต้องใช้มาตรการผ่อนคลายทางการ
เงินที่เข้มข้นกว่าเดิม ความแตกต่างด้านนโยบายการเงินของประเทศ
เศรษฐกิจหลักอาจนำาไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการชะลอตัวของภาคการ
ส่งออกในประเทศเศรษฐกิจใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ อ้ ยละ 2 ตลอดปี 2558 โดยค่าเงินบาทอาจอ่อน
ตัวเล็กน้อยลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึงสิน้ ปี
ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงมุ่งที่จะเป็นผู้นำาตลาดไปพร้อมกับการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว โดยในปี 2558 จะมุ่งเน้น
รักษาความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจหลักโดยเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การขยายธุรกิจกลุ่มลูกค้า SME การเพิ่มจำานวน
ลูกค้าใหม่ และการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบดิจติ อล พร้อมกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรและปรับโครงสร้างองค์กรและการกำากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่และการเปลีย่ นแปลงผูน้ าำ ขององค์กร
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนที่ได้ทำางานด้วยจิตใจที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น นำาพาธนาคาร
ไทยพาณิชย์สู่ความสำาเร็จอันน่าประทับใจในปี 2557 และก้าวไปสู่
การเป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก สำาหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและ
สังคม ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนเพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ให้บริการ
ครบวงจรชั้นน�าของประเทศ

นายอานันท์ ปันยารชุน

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

นายกกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
พานิช
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

5. นายชุมพล ณ ล�าเลียง
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา
สิโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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12
13
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10. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

14. นายกุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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15

12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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ประวัติคณะกรรมการ
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คุณอานันท์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม)
ด้านกฎหมาย จาก Trinity College, University
of Cambridge ประเทศอังกฤษ เมือ่ ปี พ.ศ. 2498
และเริ่มต้นชีวิตการท�างานที่กระทรวงการต่าง
ประเทศ โดยด� า รงต� า แหน่ ง ที่ ส� า คั ญ ได้ แ ก่
เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูแ้ ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก และปลัดกระทรวงการต่าง
ประเทศ หลังจากลาออกจากกระทรวงการต่าง
ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2522 คุณอานันท์ ได้มี
บทบาทในแวดวงธุรกิจและด้านการต่างประเทศ
รวมถึงได้รับการแต่ งตั้ งจากนายโคฟี อั นนั น
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้นให้

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ดร.วิชิต ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก University
of California, Berkeley ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก University
of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.วิชติ มีประวัตกิ ารท�างานทีย่ าวนานในภาคการ
เงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการท�างานด้านการ
ธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในปี
พ.ศ. 2520 และได้ลาออกในขณะที่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่อมาได้รบั โปรด
เกล้าฯ ให้ดา� รงต�าแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณมาริษ จบการศึกษาทางด้านการบัญชี จาก
University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ และ
ได้รบั ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผูบ้ ริหารจาก
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณมาริษ เริม่ ต้นการท�างานด้านการตรวจสอบบัญชี
ในปี พ.ศ. 2504 และได้เป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุ ญ าตของกลุ ่ ม เอสจี วี ที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
คุณมาริษ ได้ยา้ ยมาประจ�าทีก่ รุงเทพในปี พ.ศ. 2510
เป็นผูบ้ กุ เบิกและก่อตัง้ สาขาส�านักงานตรวจสอบ
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ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับสูง
ด้ า นภั ย คุ ก คาม ความท้ า ทาย และการ
เปลีย่ นแปลง ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ทบทวนบทบาทของ
สหประชาชาติ ในสภาวะที่การเมืองและความ
มัน่ คงของโลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547
คุณอานันท์ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในพัฒนาการ
ด้านการเมืองของประเทศ โดยได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง นายกรัฐมนตรี 2 สมัย
ในปี พ.ศ. 2534-2535 ตลอดจนมีบทบาทในการ
เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 จาก
บทบาทหน้าทีอ่ นั โดดเด่นในด้านต่างๆ คุณอานันท์
ได้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศจ�านวน 25
ฉบับ และยังได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ อัน
ทรงเกียรติในปี พ.ศ. 2540

คมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้
กลับเข้าสู่ธุรกิจการธนาคารอีกครั้งในต�าแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารรั ต นสิ น จ� า กั ด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542
ดร. วิชิต ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ากัด (มหาชน) ในต�าแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็น
กรรมการของ Kempinski AG แห่งสวิตเซอร์แลนด์
และด� า รงต� า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาของส� า นั ก งาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ด้วยวิสัยทัศน์และการวางยุทธศาสตร์ภายใต้
การน�าและขับเคลื่อนของ ดร.วิชิต ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการท�าธุรกิจในกลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างมาก การยึดถือ
รูปแบบการให้บริการธุรกิจให้การบริการอย่าง
ครบวงจร (Universal Banking) ส่งผลท�าให้
ธนาคารมี ก ารเติ บ โตที่ โ ดดเด่ น ก้ า วขึ้ น เป็ น

บัญชีเอสจีวี ณ ถลาง ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บริษทั ส�านัก
งานเอสจีวี ณ ถลาง ในปี พ.ศ. 2517 และ 2521
ตามล�าดับ และในปี พ.ศ. 2535 คุณมาริษ ได้
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการของกลุ่ม
บริษัทเอสจีวี ณ ถลาง ซึ่งเป็นต�าแหน่งสุดท้าย
ก่อนการเกษียณอายุจากการท�างานในกลุม่ บริษทั
เอสจีวี ณ ถลาง ในปี พ.ศ. 2544
ปัจจุบันนอกเหนือจากการท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
อิ ส ระแล้ ว คุ ณ มาริ ษ ยั ง ด� า รงต� า แหน่ ง เป็ น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั

ปั จ จุ บั น คุ ณ อานั น ท์ ด� า รงต� า แหน่ ง ทู ต ของ
องค์การยูนเิ ซฟประจ�าประเทศไทย ประธานคณะ
กรรมการมู ล นิ ธิ เ คมบริ ด จ์ (ไทย) ประธาน
กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม กรรมการที่
ปรึกษาองค์การเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอรัปชัน
(ประเทศไทย) เป็นต้น
คุณอานันท์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของ
ธนาคารนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน
และได้รับแต่งตั้งเป็นนายกกรรมการในปี พ.ศ.
2550 คุณอานันท์ ได้ ให้ข้อคิดเห็นและแสดง
ทั ศ นะจากประสบการณ์ ที่ ก ว้ า งขวางที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อธนาคาร รวมทั้งมีบทบาท
ส�าคัญในการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร

ธนาคารชั้นน�าของประเทศ มีศักยภาพสูงในการ
แข่งขันและสามารถสร้างผลก�าไรในระดับสูงได้
อย่างต่อเนือ่ ง ผลักดันให้หนุ้ ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ากัด (มหาชน) มีมูลค่าทางตลาด (Market
Capitalization) สูงสุดของสถาบันการเงินไทย
นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัลต่างๆ มากมายทัง้ ในต่าง
ประเทศและในประเทศ ดร.วิชิต ให้ความส�าคัญ
ในการวางรากฐานและได้ ถ ่ า ยทอดหลั ก การ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงแก่ ที ม ผู ้ บ ริ ห ารของ
ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพในอนาคต ดร.วิชิต มีบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยที่ผ่านมา
เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหิดล กรรมการผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ
กรรมการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) อีกทั้ง
ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร สมาคม
นักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแห่งประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ 40 ปี จากบริษัทตรวจสอบ
บัญชีชั้นน�าในภูมิภาค คุณมาริษ ได้มีบทบาท
ส�าคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบ
ของธนาคารทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติและ
กระบวนการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ จบการศึกษา
แพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากคณะแพทย์ ศ าสตร์
ศิริราชพยาบาล และปริญญาโททางด้านมนุษย
พันธุศาสตร์ จาก University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งเป็น
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ แ ละรองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้ด�ารง
ต� า แหน่ ง ผู ้ อ� า นวยการคนแรกของส� า นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่ 2 สมัยเป็น
เวลา 8 ปี ได้บุกเบิกระบบการจัดการงานวิจัยให้
แก่ประเทศ และต่อมาได้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจนถึงปี พ.ศ.
2551 โดยด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้ �านวยการสถาบันส่ง

นายชุมพล ณ ลำาเลียง
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คุ ณ ชุ ม พล จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ อ งกล จาก
University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก
Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณชุมพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีดว้ ยทุนภูมพิ ลเกียรตินยิ มอันดับ
หนึง่ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การ
เงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก West Virginia
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับ
ปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University of
Pittsburgh
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ.
2553-2556 ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า

เสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม บุกเบิกงาน
จัดการความรู้ของประเทศ
งานประจ�าในปัจจุบนั ของศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิ จ ารณ์ คื อ ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ส ถาบั น
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ซึ่ง
เป็นงานบุกเบิกในระดับประเทศอีกชัน้ หนึง่ อีกทัง้
ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสภาสถาบันอาศรม
ศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อานั น ทมหิ ด ล กรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ ได้น�าความรู้
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท�างาน
ทางด้ า นการศึ ก ษาและสั ง คมมาใช้ ในการให้
แนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่
งานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ ยัง
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของหน่วยงานและมูลนิธิ
หลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกรรมการ
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
สุขภาพ กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ

ความรู ้ ค วามสามารถและเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์ ด ้ า นธุ ร กิ จ และการเงิ น อย่ า ง
กว้างขวาง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดย
ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2548 ได้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย
จ�ากัด (มหาชน) และได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการ บริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น
จ�ากัด ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 25472551
ปัจจุบันคุณชุมพล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท
โดล (ไทยแลนด์) จ�ากัด บริษัท สยามสินธร
จ�ากัด บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ากัด บริษัท เคมปิน
สยาม จ�ากัด และ Kempinski Hotel S.A.
ในต� า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ และประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ของธนาคาร คุณชุมพล ได้ ให้แง่คิดและมุมมอง
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ธนาคารในฐานะผู ้ มี
ประสบการณ์ ในด้านการบริหารจัดการองค์กร
และการก�ากับดูแลกิจการ

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ยังด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในองค์กรและบริษัทเอกชนหลายแห่ง
อาทิ กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก้
จ�ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล
อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด ที่ปรึกษาสภา
วิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรรมการสภาวิทยาลัย
เซาธ์ อี ส ท์ บ างกอก รวมทั้ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ อนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น

บริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งด้ า นการลงทุ น กองทุ น ประกั น สั ง คม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
กรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
การด�าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ได้ ใช้ความรู้
ความช�านาญด้านการเงินและการบริหารความ
เสีย่ งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการท�าหน้าที่
ในต� า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคาร
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ประวัติคณะกรรมการ
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
คุ ณ เอกกมล จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Dartmouth
College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ (การเงิ น ) จาก Harvard
Graduate School of Business Administration
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณเอกกมล เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้าน
ตลาดเงินและตลาดทุน เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
คุณประสัณห์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทาง
ด้านบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(เกียรตินยิ มอันดับ 2) และได้รบั ประกาศนียบัตร
ชั้ น สู ง ทางการสอบบั ญ ชี จ าก จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส�าเร็จการศึกษา
หลักสูตร Executive Management Programme
จาก Ivey School of Business, University of
Western Ontario ประเทศแคนาดาและหลักสูตร
Leading Professional Services Firms จาก
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีกว่า 35 ปี
โดยเริม่ งานทีส่ า� นักงานไชยยศสมบัติ (ปัจจุบนั คือ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ดร. จิรายุ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก London School of
Economics ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก
สาขาเดี ย วกั น จาก Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย ดร. จิรายุ เริม่ ต้น
ท� า งานครั้ ง แรกในฐานะเศรษฐกรที่ ก รมวิ เ ทศ
สหการ และต่อมาด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2529
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ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 25332538 ได้ แ ก่ ผู ้ อ� า นวยการฝ่ า ยก� า กั บ และ
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายการต่าง
ประเทศ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ในปี พ.ศ. 2535-2538 ได้ ด� า รงต� า แหน่ ง
เลขาธิ ก าร ส� า นั ก งานคณะกรรมการก� า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ได้มกี ารจัดตัง้ ขึน้
เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2544-2547 ได้ดา� รง
ต�าแหน่งทางการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร และได้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถใน
การก�ากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน คุณเอกกมลมี
บทบาทอย่างส�าคัญในการพัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการการเงินและงานด้านการก�ากับและ
ควบคุมของธนาคาร

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ากัด) ต่อมาได้ทา� งานที่ บริษทั คูเปอร์ส แอนด์
ไลย์แบรนด์ ในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
(ปัจจุบันคือบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประเทศไทย จ�ากัด) โดยมีต�าแหน่งสุดท้ายเป็น
ประธานกรรมการบริ ห ารไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์
คูเปอร์ส ประเทศไทย
ปัจจุบนั คุณประสัณห์ เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
(ประเทศไทย) และด�ารงต�าแหน่ง นายกสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ คุณ
ประสัณห์ ยังด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย
กระทรวงการคลัง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี
คณะกรรมการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน กระทรวง
พาณิชย์ อนุกรรมาธิการปฏิรปู เศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ และประเด็นอืน่ ด้านเศรษฐกิจ กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านการก�ากับดูแลกิจการและนโยบาย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และ
เป็นกรรมการใน IFRS Advisory Council รวมทัง้
เป็นกรรมการอิสระ บริษทั น�า่ เฮงคอนกรีต จ�ากัด
และบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
คุ ณ ประสั ณ ห์ ได้ น� า ประสบการณ์ แ ละความ
เชีย่ วชาญด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการ
รายงานทางการเงินทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการท�างานของคณะกรรมการ
ธนาคาร

ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี ตามล�าดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้น
มา ดร. จิ ร ายุ ได้ รั บ ต� า แหน่ ง ผู ้ อ� า นวยการ
ส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ท�าหน้าที่
ดูแลและจัดการการลงทุนของส�านักงานฯ และ
ในขณะเดียวกันก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งรองเลขาธิการ ส�านักพระราชวัง

มู ล นิ ธิ ส ายใจไทย และมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ต�าแหน่งเหรัญญิกของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพใน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
ต� า แหน่ ง นายกสภาสถาบั น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น และ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษทั
เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ดร. จิ ร ายุ เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น ในการผลั ก ดั น ให้
ธนาคารมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ดร. จิรายุ ยังได้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ
ในหลายองค์กรที่ส�าคัญในประเทศไทย ได้แก่
ต�าแหน่งกรรมการของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ
พระดาบส ศิริราชมูลนิธิ ต�าแหน่งเลขาธิการใน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา จบการศึกษาปริญญาตรี
ด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana University
(Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับ
ราชการที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ในปี พ.ศ. 2510 ให้ด�ารง
ต�าแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี มาตลอดพระชนม์ชีพ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบนั หม่อมราชวงศ์
ดิ ศ นั ด ดา ด� า รงต� า แหน่ ง กรรมการและ
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ แ ม่ ฟ ้ า หลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด�าเนินโครงการตามพระราชด�าริของ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คุ ณ หญิ ง ชฎา จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละ
ปริ ญ ญาโทด้ า น Natural Sciences &
Economics จาก University of Cambridge
ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทด้าน Economic
Development จาก Williams College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มต้นชีวิตการท� างานด้าน
การธนาคารครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คุณอภิศักดิ์ ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จาก University of Tennessee
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณอภิศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ใ นภาคการเงิ น การธนาคารที่
ยาวนาน โดยเคยด� า รงต� า แหน่ ง ที่ ส� า คั ญ ใน
สถาบั น การเงิ น และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ แ ก่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2531 ได้เป็นประธานคณะกรรมการสนอง
พระราชด�าริในเขตพืน้ ทีท่ รงงาน โครงการพัฒนา
ดอยตุง และผู้อ�านวยการส�านักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย จากความ
ส�าเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงหม่อมราชวงศ์
ดิศนัดดา ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย
ให้เป็นผู้ก�ากับดูแลโครงการขยายผลสู่ประเทศ
เมี ย นมาร์ อั ฟ กานิ ส ถาน และจั ง หวั ด อาเจห์
อินโดนีเซีย
นอกจากนั้น หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ยังด�ารง
ต�าแหน่งส�าคัญอีกหลายต�าแหน่ง เช่น เลขาธิการ
และกรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด� า ริ ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ
รากแก้ ว กรรมการมู ล นิ ธิ แพทย์ อ าสาสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และเป็น
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
ในฐานะกรรมการและกรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ
สังคมของธนาคาร หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ได้
น�าความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ
ธนาคาร

ต� า แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ข องธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2542 และครบวาระ
การด� า รงต� า แหน่ ง ดั ง กล่ า วในเดื อ นมกราคม
พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน คุณหญิงชฎา นอกจากด�ารง
ต� า แหน่ ง กรรมการธนาคารแล้ ว ยั ง ด� า รง
ต� า แหน่ ง กรรมการในคณะกรรมการกิ จ กรรม
เพือ่ สังคม และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ของธนาคารอีกด้วย

Best CEO of the Year ประจ�าปี พ.ศ. 2549
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2543 คุณหญิงชฎา ได้รบั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้า ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2549 คุณหญิงชฎา ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสมาคมธนาคารไทย และได้รับโปรด
เกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติในปีเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล

รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย
จ�ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานสมาคมธนาคาร
อาเซี ย น และประธานสมาคมธนาคารไทย
เป็นต้น
ปั จ จุ บั น คุ ณ อภิ ศั ก ดิ์ ยั ง ด� า รงต� า แหน่ ง รอง
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ
อิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ� ากัด

ปัจจุบัน คุณหญิงชฎา ยังด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด
(มหาชน) ประธานกรรมการ บริ ษั ท สามัคคี
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ก� า หนดค่ า ตอบแทน และประธานกรรมการ
สรรหาและก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรทางวิชาการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�าไรอีกหลายองค์กร

(มหาชน) ประธานกรรมการ บริษทั ควอลิตี้ เฮาส์
จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง บริ ษั ท บางกอก กล๊ า ส จ� า กั ด
(มหาชน)
ด้วยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในด้านการ
เงินการธนาคาร คุณอภิศกั ดิ์ ได้ ให้ขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะ
กรรมการธนาคารในด้านยุทธศาสตร์และการ
ด�าเนินงานของธนาคาร

รายงานประจ�าปี 2557

17

ประวัติคณะกรรมการ
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คุณวีระวงค์ จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปริ ญ ญาโท
นิติศาสตร์จาก University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบัณฑิตไทย
ส� า นั ก อบรมกฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
นอกจากนีย้ งั เป็นคนไทยคนแรกทีเ่ ป็นเนติบณ
ั ฑิต
แห่งรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณวีระวงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
ด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ โดยเป็นประธาน
บริษทั ของบริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

นายกุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คุณกุลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลป
ศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
รามค� า แหง และระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า น
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ จาก
San Diego State University และด้ า น
บริหารธุรกิจ จาก University of Southern
California ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คุณกรรณิกา จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
จาก University of Colorado ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ
Advanced Management Program จาก
Harvard University โดยก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมงานกับ
ธนาคาร คุณกรรณิกา ได้ทา� งานทีบ่ ริษทั ยูนลิ เี วอร์
ไทย เป็นเวลา 32 ปี และได้มบี ทบาทส�าคัญในการ
เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการ
ท�าก�าไรของบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย ด้วยการน� า
แนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่มาใช้
คุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเมือ่ ปี พ.ศ. 2545 และร่วมเป็นผูบ้ ริหาร
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จ� า กั ด (ชื่ อ เดิ ม บริ ษั ท ไว้ ท ์ แอนด์ เคส
(ประเทศไทย) จ�ากัด) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
จนถึงปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ยังเคยด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรต่างๆ หลายแห่ง อาทิ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
เคยเป็นกรรมการอิสระบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนลจ�ากัด (มหาชน) บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) และ Frasers and
Neave Limited (ซึง่ เป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศสิงคโปร์) เป็นต้น
นอกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของ
ธนาคารแล้ว ปัจจุบัน คุณวีระวงค์ ยังด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งเป็นกรรมการ
อิสระ บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด
(มหาชน) และ Frasers Centrepoint Limited
(ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
สิงคโปร์)
ความรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมาย
ประกอบกับการมีประสบการณ์ ในด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการมาอย่างต่อเนือ่ งของคุณวีระวงค์ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการธนาคาร

คุณกุลศิ มีประสบการณ์การท�างานทีก่ ระทรวงการ
คลังมาอย่างยาวนาน โดยเคยด�ารงต�าแหน่งที่
ส�าคัญๆ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารเงินตรากรมธนารักษ์ และ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ยังเคยด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น ได้แก่ กรรมการ และ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) และเป็น
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด
(มหาชน) ปัจจุบนั คุณกุลศิ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด้วยประสบการณ์และความรู้ความช�านาญด้าน
การเงินการคลังในภาครัฐ คุณกุลิศได้ ให้ข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
การด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร

ระดับสูงของธนาคารในปี พ.ศ. 2546 โดยรับผิด
ชอบงานด้านกลุม่ ลูกค้าบุคคล คุณกรรณิกา เป็นผู้
ที่ได้น�าแนวคิดใหม่ๆ และการให้ความส�าคัญกับ
ลูกค้ามาใช้ ในงานลูกค้าบุคคลของธนาคารและ
เป็นผูม้ สี ว่ นส�าคัญในความส�าเร็จของการปรับปรุง
ธนาคาร
คุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งให้ดา� รงต�าแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของธนาคารตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2550 และในปีเดียวกัน คุณกรรณิกา ได้รบั รางวัล
นักการเงินแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร และ
รางวัลสุดยอดผู้นา� หญิงดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก จากนิตยสาร The Asian Banker
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสุดยอดนักธุรกิจหญิงดี
เด่นแห่งอาเซียน ประจ�าปี พ.ศ. 2551 จากสภา
อุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม รางวัลผู้
บริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม ประจ�าปี พ.ศ. 2552 (Best
CEO Award - SET 2009) จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์
ประจ�าปี 2552 รางวัล CEO ยอดเยีย่ มส�าหรับ
ธุรกิจในกลุม่ การเงิน ประจ�าปี 2554 จากสมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และในปี พ.ศ. 2555
ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นหนึง่ ในผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีท่ รงอิทธิพลมากทีส่ ดุ และผูห้ ญิงทีม่ อี า� นาจมาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนิตยสาร
Alpha Southeast Asia
ภายใต้การบริหารงานของคุณกรรณิกา ณ สิน้ ปี
พ.ศ. 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ได้ เ ป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี มู ล ค่ า ทางตลาด
(Market Capitalization) สูงสุดของสถาบันการ
เงินไทย

ผู้บริหารระดับสูง
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกรรมการบริหาร

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำาหรับประวัติของดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย รายละเอียดโปรดดูหน้า 14
และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ รายละเอียดโปรดดูหน้า 18

นายอาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
คุณอาทิตย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
เศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโททางด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบัน
บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมถึงเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นที่
Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณอาทิตย์มปี ระสบการณ์
การทำางานทางด้านการเงินและการธนาคารมา

นายญนน์ โภคทรัพย์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล
และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
คุ ณ ญนน์ สำ า เร็ จ การศึ ก ษาจากคณะวิ ศ วกรรม
ศาสตร์ (เกี ย รติ นิ ย ม) ทางด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ จาก
วิทยาลัยอิมพีเรียล มหาวิทยาลัยลอนดอน
คุณญนน์เริ่มทำางานกับกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย เป็น
แห่งแรกในปี 2529 ก่อนมาร่วมงานกับยูนลิ เี วอร์

ยาวนานกว่า 20 ปี จากความสำาเร็จของธุรกรรมขนาด
ใหญ่หลายรายกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วง 2-3 ปี
ทีผ่ า่ นมา ทำาให้คณ
ุ อาทิตย์ได้รบั การยอบรับในฐานะผู้
เชีย่ วชาญทางด้านตลาดทุน และบริหารการเงิน
คุณอาทิตย์เริม่ ทำางานกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็น
แห่งแรกในหน่วยงานบริหารการเงินตัง้ แต่ปี 2537
จากนั้นในปี 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill
Financial Service ในตำาแหน่ง Hedge Fund
Manager หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และได้สร้างผลงานอันโดด
เด่นทางธุรกิจตลาดทุนให้กบั องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
โดยคุณอาทิตย์ดำารงตำาแหน่งสุดท้ายที่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็น Managing Director
และ Regional Head Capital Markets, South
East Asia
คุ ณ อาทิ ต ย์ ก ลั บ มาร่ ว มงานกั บ ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ อี ก ครั้ ง ในตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี 2551 และควบรักษา
การเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุม่ GMTS ตัง้ แต่ปี
2552 ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 ธนาคารได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยจัดให้กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง และ
กลุ่มปฏิบัติการอยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพสำาหรับการแข่งขันที่

เข้มข้นขึ้น โดยได้มอบหมายให้คุณอาทิตย์เป็นผู้
ดูแลกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ดงั กล่าว กว่า 4 ปีทผี่ า่ น
มา คุณอาทิตย์ได้พลิกโฉมกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ของธนาคารจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำาตลาด เช่น
เดียวกับการเติบโตอย่างโดดเด่นทางด้านวาณิช
ธนกิ จ และบริ ก ารทางการเงิ น (Corporate
Finance)
นอกจากนี้ คุณอาทิตย์ดาำ รงตำาแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จำากัด กรรมการและประธานกรรมการการลงทุนของ
บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จำากัด (มหาชน) และ
กรรมการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด
(มหาชน) ก่อนหน้านีค้ ณ
ุ อาทิตย์ได้ดาำ รงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด
(มหาชน) และธนาคารวีนาสยาม ประเทศเวียดนาม
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ธนาคารได้ประกาศ
แต่งตั้งให้คุณอาทิตย์ ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
สืบเนื่องจากการที่คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จะ
สิน้ สุดการดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ใน
วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยการแต่งตัง้ ดังกล่าวจะ
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2558 ในตำาแหน่งใหม่
นีค้ ณ
ุ อาทิตย์จะมีบทบาทสำาคัญในการวางกลยุทธ์
ของธนาคารในระยะยาวและควบคุมดูแลหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเทศไทยในปี 2532 ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่
ร่วมงานกับยูนลิ เี วอร์ คุณญนน์ได้มบี ทบาทสำาคัญ
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน การผลิต การขายและการ
ตลาดทัง้ ในประเทศและระดับภูมภิ าค ส่งผลให้มี
ความเข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างลึกซึง้ โดย
ดำารงตำาแหน่งสุดท้ายที่ยูนิลีเวอร์เป็นกรรมการผู้
จัดการ บริษทั ยูนฟิ ดู้ ส์ ไทยแลนด์ จำากัด และเป็น
กรรมการจัดการ Unilever Asia Ice Cream and
Foods รวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการและ
กรรมการบริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย จำากัด

ลูกค้าบุคคล และในเดือนตุลาคม 2556 คุณญนน์
ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานด้านลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิม่ เติม
นอกจากนี้ คุ ณ ญนน์ ดำ า รงตำ า แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำากัด และรองประธานกรรมการบริษัท
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) อีกทั้ง
ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการของ MasterCard
Asia/Pacific Advisory Board ตั้งแต่ปี 2556
เป็นต้นมา
ก่อนหน้านีค้ ณ
ุ ญนน์เคยดำารงตำาแหน่งรองประธาน
และประธานกรรมการบริหารของธนาคารวีนา
สยาม ประเทศเวียดนาม และดำารงตำาแหน่งที่
ปรึ ก ษาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุน แห่ ง
ประเทศไทย ระหว่างปี 2555-2556
คุ ณ ญนน์ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ า รงตำ า แหน่ ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์
หลังจากทีค่ ณ
ุ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จะสิน้ สุดการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันที่ 2
เมษายน 2558 โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2558

ต่อมาในปี 2549 คุณญนน์ได้รว่ มงานกับกลุม่ ดัช
มิลล์ซึ่งเป็นผู้นำาระดับภูมิภาคในธุรกิจผลิตภัณฑ์
จากนม โดยดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
การ คุณญนน์ได้เสริมสร้างความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งใน
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และได้ขยายธุรกิจของ
กลุ่มดัชมิลล์ ไปยังประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ในเดือนมิถุนายน 2550 คุณญนน์ร่วมงานกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในตำาแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ ลูกค้าบุคคล ซึง่ ความเชีย่ วชาญในด้านสินค้า
อุปโภคบริโภคของคุณญนน์ ได้ช่วยส่งเสริมให้
ธนาคารเป็นผู้นำาในการให้บริการทางการเงินกับ
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นายดีแพก ซาหรับ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

คุณดีแพกดำารงตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
การเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร ดูแลรับ
ผิดชอบการบริหารงานกลุ่มการเงินของธนาคาร
และโครงการปรั บ ปรุ ง ธนาคาร (Change
Program) ก่อนรับตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มการเงินในปี 2551 คุณดีแพกดำารงตำาแหน่ง
เป็นรองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดยเป็นผู้นำาในการผลัก
ดั น การเปลี่ ย นแปลงระบบงานพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของธนาคารและ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประสบความ
สำาเร็จ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตอย่างมากทัง้
ในด้านธุรกิจและส่วนแบ่งตลาด ก่อนร่วมงานกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2545 คุณ
ดีแพกเป็น Managing Director ประจำาภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่ติด
อันดับ Fortune 500 โดยรับผิดชอบการบริหาร
งานของบริษัทใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค ทั้งด้าน
การขาย การบริการ และการดำาเนินโครงการ

ขนาดใหญ่ คุณดีแพกเริม่ งานครัง้ แรกในปี 2519
กับ Touche Ross & Co. สำานักงานลอนดอน
(หรือ Deloitte & Touche ในปัจจุบนั ) คุณดีแพก
เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศอังกฤษ (Institute of Chartered
Accountants in England and Wales) ผู้ตรวจ
สอบระบบสารสนเทศรั บ อนุ ญ าต (Certified
Information Systems Auditor) และสมาชิก
ของ Wharton School, University of
Pennsylvania ระหว่างปี 2534-2536 คุณดีแพก
เป็ น international president ของ The
Information Systems Audit and Control
Association Inc. และเป็นสมาชิกคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของสมาพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี
นานาชาติ (IT committee of the International
Federation of Accountants) ในช่วงปี 25382544 นอกจากนีค้ ณ
ุ ดีแพกยังเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของ Westminster Business School
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คุณหยกพรร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ตงั้ แต่
ปี 2520 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และต่ อ มาจบปริ ญ ญาโทสาขาเดี ย วกั น จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ ใน
งานด้านวิจยั เศรษฐกิจ ด้านสินเชือ่ และธุรกิจตลาด
ทุน คุณหยกพรได้รับตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
กลุม่ บริหารความเสีย่ งในปี 2549 รับผิดชอบการ
พัฒนางานด้านการบริหารความเสีย่ งซึง่ ธนาคาร
มุ ่ งหวั งที่ จ ะให้ เ ป็ นความสามารถหลั ก (Core
Competency) ขององค์กร ในปี 2550 คุณหยกพร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
กลุม่ การเงิน และในเดือนเมษายน 2551 คุณหยกพร
ได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับมาดำารงตำาแหน่งรองผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

นายศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ
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คุณศรัณย์ทรมีประสบการณ์ ในด้านสินเชือ่ ลูกค้า
ธุรกิจมาเป็นเวลา 30 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับ
ธนาคารหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ น
บัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A.
จาก Ohio University สหรัฐอเมริกา คุณศรัณย์ทร
ดำารงตำาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายธุรกิจ 4 ดูแลลูกค้ากลุม่
พลังงานและปิโตรเคมีกอ่ นทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้
ให้เป็นผู้แทนธนาคารในบริษัท ไอทีวี จำากัดในปี
2539 ในตำาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมือ่ ภารกิจใน
การลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารในบริษทั ไอทีวี
เสร็จสิน้ ลง คุณศรัณย์ทรได้กลับมาดำารงตำาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชือ่ รายใหญ่ของ
ธนาคาร และได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ในปี 2546 ต่อ
มาคุ ณ ศรั ณ ย์ ท รได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ ช ่ ว ย
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส กลุม่ ธุรกิจพิเศษ ในปี 2552
เพื่อดูแลและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพัฒนาระบบ
ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มีปัญหา สำาหรับลูกค้ารายที่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิ จ ในเดื อ นธั น วาคม 2553
คุ ณ ศรั ณ ย์ ท รได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น รอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจพิเศษ ซึง่ ทำาหน้าทีต่ ดิ ตาม
และป้องกันหนีท้ อี่ าจจะมีปญ
ั หา และบริหารจัดการ
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPLs) สินทรัพย์รอการขาย
(NPAs) ของธนาคาร และให้คาำ ปรึกษาเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

นายบาเนช พราบู
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
และปฏิบัติการ

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

คุณบาเนชเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีและการบริการทางการเงินระหว่าง
ประเทศ มีประสบการณ์การทำางานกว่า 30 ปีใน
บริษทั และสถาบันการเงินชือ่ ดังระดับโลกหลายแห่ง
คุณบาเนชเข้าเริม่ งานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ใน
เดือนมิถนุ ายน 2556 โดยนำาความรูค้ วามสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติการสำาหรับ
สถาบันการเงิน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้าน
ซอฟท์แวร์มาช่วยต่อยอดและยกระดับการให้
บริการทางด้านการเงิน (financial solutions)
ของธนาคารทัง้ การให้บริการภายในประเทศและ
การขยายสู่ระดับภูมิภาค คุณบาเนชเคยดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ร ะ ดั บ สู ง ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ธ น า ค า ร
ซิตแี้ บงก์มานานกว่า 23 ปี โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ทางด้านบริหารงานพัฒนากลยุทธ์และการบริการ
ลูกค้าระหว่างประเทศ คุณบาเนชจบการศึกษา

ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นนิ ติ ศ าสตร์ และด้ า น
พาณิ ช ยศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย บอมเบย์
ประเทศอิ น เดี ย และเป็ น สมาชิ ก ของสมาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบัน Institute of
Chartered Accountants of India

คุณวัลลยาเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้ า นกฎหมายการเงิ น เป็ น อย่ า งดี โดยมี
ประสบการณ์การทำางานด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลากว่า 30
ปี จึงมีความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการ
พัฒนาและต่อยอดงานทางด้านกฎหมายของ
ธนาคาร ก่ อ นจะมาร่ ว มงานกั บ ธนาคารไทย
พาณิชย์ คุณวัลลยาทำางานด้านกฎหมายในภาค
ธนาคารและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัท
กฎหมายกรุงไทย ธนาคารเอเชีย จำากัด บริษัท
บริ หารสิ นทรั พ ย์ สุ ขุ ม วิ ท จำ า กั ด และธนาคาร
กรุงไทย จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่งสุดท้ายเป็น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกำากับและบริหาร
งานกฎหมาย คุ ณ วั ล ลยาจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ และปริญญาโทนิติศาสตร์
สาขากฎหมายธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และปริญญาโททางด้านกฎหมายธนาคารระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิ ท ยาลั ย บอสตั น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบณ
ั ทิตไทย สมัยที่ 38
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ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่*
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาย กมัลกานต์ อิชวาร์ลาล อากาวัล
นาง กรรณิการ์ งามโสภี
นาย กฤษณ์ อรรถกฤษณ์
นาง กาญจนา โรจวทัญญู
นาย กิรดิศ อารมย์ดี
นางสาว จามรี เกษตระกูล
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นาง บุษกร พุทธินันทน์

นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาง พิกุล ศรีมหันต์
นาย พิพัฒน์ อัสสมงคล
นาง ภิมลภา สันติโชค
นาย รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
นาย วรวัจน์ สุวคนธ์
นาย วศิน ไสยวรรณ

นาย วิพล วรเสาหฤท
นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์
ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์
นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
ดร. เอเลน นอราห์ ไรอัน
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นางสาว อารยา ภู่พานิช
ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นาย กรพัฒน์ บุญเสริมสมบัติ
นางสาว กล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาย กัมพล จันทวิบูลย์
นาย จิรวุฒิ บุญศิริ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์
นาย ชาญมนู สุมาวงศ์
นาย ชาตรี โสตางกูร**
นาย ธนะ คุ้งบรรพต
นาย ธวัชชัย ชีวานนท์
นาย ธีรพล รัตตกุล
นาย ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล

นาย นพดล มังกรชัย
นางสาว ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์
นาย ไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์
นาย พรเทพ ปันยารชุน
นางสาว พิภาวิน สดประเสริฐ
นาย ภานุ โชติประสิทธิ์
นาย มาณพ เสงี่ยมบุตร
นาย รังสรรค์ องค์สรณะคม
นาย รังสิ วงษ์กิจบัญชา
ดร. วรพล วทัญญุตา
นางสาว ศรมน อิงคตานุวัฒน์

นางสาว ศรัณยา เวชากุล
นางสาว ศลิษา หาญพานิช
นาย ศิโรตม์ วิชยาภัย
นางสาว ศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นาย สมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ
นาย สมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์
นาย อรรถพงศ์ พรธิติ
นาย อีริค สตีเฟน ครากาส

* ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2558
** นายชาตรี โสตางกูร ได้ลาออกจากธนาคาร
โดยมีผลตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
การกำากับดูแล
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการจัดการ
(ประธาน: นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน: นายมาริษ สมารัมภ์)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
(ประธาน: นายชุมพล ณ ลำาเลียง)

คณะกรรมการ People Development
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
(ประธาน: นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ประธาน: นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
(ประธาน: ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
(ประธาน: นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มธุรกิจ

ณ 1 มกราคม 2558

ธุรกิจขนาดใหญ่

ตรวจสอบและกำากับ
โครงการ
ปรับปรุงธนาคาร

คณะผู้บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าบุคคล

ธุรกิจพิเศษ

บริหารความเสีย่ ง
กลุ่มงานสนับสนุน

การเงิน
งานกฎหมาย
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

งานสือ่ สารและกิจกรรมเพือ่ สังคม

สัดส่วนการถือหุ้น100%

สัดส่วนการถือหุ้น100%

สัดส่วนการถือหุ้น 94.7%*

* ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นร้อยละ 99.03 ในบมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ภายหลังการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
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ธนาคารที่ธุรกิจขนาดใหญ่เลือก
“ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความยุติธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ ที่ไทยพาณิชย์
มีต่อลูกค้า ทำาให้เรารู้สึกประทับใจ
เมื่อมีไทยพาณิชย์คอยสนับสนุน
เราก็มั่นใจที่จะขยายธุรกิจต่อไป”
คุณสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)

บริษทั ซันเทคปาล์มออยล์ จำากัด ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2549 และได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเมื่อปี 2551 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public
Company Limited) ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
ทั้งสิ้น 373 ล้านบาท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำานาญ
ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พลั ง งานทางเลื อ ก ผลิ ต นำ้ า มั น ไบโอดี เ ซล (B100)
และกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงที่มาของการ
เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น Financial Partner ว่า
“เมื่ อ ธุ ร กิ จ ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว เช่ น นี้ การมองหาพั น ธมิ ต รมา
สนับสนุนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินจึงเป็นเรื่องสำาคัญ”
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“ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังมีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ทางการ
เงิน อย่างรอบคอบและรัดกุม เพือ่ รองรับการเติบโตของบริษทั ได้อย่าง
มัน่ คง บริษทั ตระหนักดีวา่ ปริมาณเงินลงทุนสำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
แต่ละแห่งนัน้ มีมลู ค่าหลายพันล้านบาท จำาเป็นต้องแสวงหาแหล่งเงิน
กู้จากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ ซึง่ ไทยพาณิชย์กเ็ ป็นธนาคารที่เข้าใจ
และเชื่อมั่นในธุรกิจหลักและแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทเรา
ดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย์จึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
เราได้ดีที่สุด”
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งและร่วมลงนามให้
ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการเงินกู้ส่วน
โครงการและส่วนทุน สำาหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
2 โครงการ และพลังงานลม 3 โครงการ มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท
ซึง่ ถือเป็นการสนับสนุนทางการเงินสำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบ Portfolio Financing ครั้งใหญ่ที่สุดของธนาคาร
ไทยพาณิชย์

เศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์จดั สัมมนา “Thailand in Transformation” เปิดมุมมองศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจไทย นำาเสนอแนวทางยกระดับและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของประเทศด้านเศรษฐกิจ และนักบริหารผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา

เศรษฐกิจไทยปี 2557 ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 ในปี 2557 ชะลอตัวลงจากอัตราร้อยละ
2.9 ในปี 2556 โดยเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงักงันจากความไม่สงบ
ทางการเมืองตลอดครึ่งปีแรก ขณะที่การส่งออกของไทยในปี 2557
ได้รบั ผลกระทบจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั อ่อนแอ และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ตกตำ่า
อุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
ทีเ่ ริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2556 และต่อเนือ่ งในช่วงห้าเดือนแรกของ
ปี 2557 จนกระทั่งมีการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ส่ง
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของภาครัฐและลดทอนความเชื่อมั่นของ
ภาคเอกชน เป็นผลให้การใช้จา่ ยภายในประเทศหดตัวตลอดครึง่ ปีแรก
อย่างไรก็ดี ความเชือ่ มัน่ และอุปสงค์ภายในประเทศเริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ หลัง
จากรัฐบาลชุดใหม่เร่งมือแก้ไขประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เคยติดขัดทาง
ข้อกฎหมายต่างๆ ในช่วงก่อนหน้า รวมถึงปรับปรุงกระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์แก่
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
การส่งออกของไทยหดตัวในปี 2557 มูลค่าการส่งออกของไทย
ลดลงร้อยละ 0.4 จากอุปสงค์ โลกทีย่ งั คงอ่อนแอ โดยมูลค่าการส่งออก
ยางพาราซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำาคัญของไทยหดตัวถึงกว่า
ร้อยละ 27 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาที่ลดลงอย่างมากจากภาวะ
สินค้าล้นตลาดทัว่ โลก ขณะทีม่ ลู ค่าการส่งออกยานยนต์ชะลอลงอย่าง
มาก เนื่องจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดหลักสามารถผลิตรถยนต์ ใน
ประเทศขึ้นมาทดแทนการนำาเข้าจากไทย รวมถึงความต้องการจาก
ออสเตรเลียลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ ในสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวดี
ขึ้น นอกจากนี้ความต้องการสินค้าไทยจากกลุ่มประเทศ CLMV
อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ยังคงเติบโตได้ดี

ในปี 2558 ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราร้อยละ
3.0-3.5 อุปสงค์ภายในประเทศจะเริม่ ฟืน้ ตัวจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐและการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชน
ในเขตเมือง การขนส่งคมนาคมทางราง และทางหลวงแผ่นดิน ความคืบหน้า
ของโครงการลงทุนภาครัฐจะเป็นปัจจัยฟืน้ ความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจและ
ขับเคลือ่ นการลงทุนภาคเอกชน ขณะทีก่ ารบริโภคภาคครัวเรือนจะค่อยๆ
ฟืน้ ตัว โดยการใช้จา่ ยด้านสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์จะเริม่ กลับมา
ทรงตัว และครัวเรือนน่าจะมีรายได้คงเหลือเพือ่ การบริโภคเพิม่ ขึน้ จาก
ราคาพลังงานทีป่ รับลดลง อย่างไรก็ดี หนีค้ รัวเรือนในระดับสูงและรายได้
ในภาคเกษตรที่ตกตำ่าจะยังคงกดดันการบริโภคของกลุ่มครัวเรือนที่มี
รายได้นอ้ ย สำาหรับการส่งออกของไทย ธนาคารประเมินว่าจะขยายตัวได้อย่าง
จำากัดเพียงร้อยละ 0.8 ในภาวะทีอ่ ปุ สงค์โลกยังคงอ่อนแอและการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังไม่สมดุล โดยมีเพียงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีฟ่ น้ื ตัวดี
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศหลักอืน่ ๆ ยังคงมีความยากลำาบากในการเติบโต
การคาดหวังจากการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ และการด�าเนิน
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินในญี่ปุ่นและยูโรโซนเป็นปัจจัย
ภายนอกประเทศทีต่ อ้ งให้ความส�าคัญในปี 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ
มีแนวโน้มจะเริม่ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายภายในสิน้ ปี 2558 ตาม
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในทางกลับกันราคาพลังงานที่
ลดลงส่งผลทางลบต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อในญีป่ นุ่ และยูโรโซนทีก่ าำ ลัง
เผชิญภาวะเงินฝืด ส่งผลให้ธนาคารกลางจำาเป็นต้องดำาเนินมาตรการ
ทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงการเข้าซือ้ สินทรัพย์
บางประเภท ความแตกต่างของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจหลักของ
โลกดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาวะผันผวนของเงินทุนหรือกระทบต่อการ
ส่งออกของประเทศกำาลังพัฒนาได้ ทัง้ นี้ ธนาคารประเมินว่าอัตราดอกเบีย้
นโยบายของไทยจะคงอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 2 ตลอดปี 2558 และเงินบาท
จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยสูร่ ะดับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิน้ ปี
รายงานประจำาปี 2557
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2557 ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั คงสามารถเติบโตได้ ในระดับปานกลาง ทัง้ ด้านสินทรัพย์ สินเชือ่ เงินฝาก และกำาไรสุทธิ ถึงแม้วา่ จะเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึง่ แรกของปี ณ สิน้ ปี 2557 ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยมีจาำ นวนทัง้ สิน้ 17 แห่ง
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อย 1 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นบริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1 แห่ง เนือ่ งจากธนาคารแห่งประเทศจีน จำากัด เปลีย่ นสถานะจากสาขาของธนาคารต่างประเทศมาเป็นธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็น
บริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศ ทัง้ นี้ ในช่วงต้นปี 2557 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ จำากัด ได้เริม่ ต้นกระบวนการในการควบรวมเข้ากับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และการควบรวมได้เสร็จสิน้ ในเดือนมกราคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชย์กับระบบธนาคารพาณิชย์*
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557
(พันล้านบาท)
งบการเงินรวม

ระบบธนาคารพาณิชย์*
ปี 2557
ปี 2556

สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินฝาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
กำาไรจากการดำาเนินงาน
สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำาไรสุทธิ

14,635
10,036
10,486
1,451
419
226
289
357
89
51
207

13,955
9,624
9,853
1,293
385
239
267
357
94
52
200

เปลี่ยนแปลง ธนาคารไทยพาณิชย์
ส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละต่อปี
ปี 2557
ธนาคารไทยพาณิชย์
ร้อยละ
4.9
4.3
6.4
12.2
8.9
-5.3
8.3
-0.1
-5.4
-1.6
3.5

2,700
1,777
1,895
285
81
47
48
80
13
13
53

18.4
17.7
18.1
19.7
19.3
20.8
16.7
22.4
14.9
25.9
25.8

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำาไรสุทธิโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.5 เป็นจำานวน 206.9 พันล้านบาท จากจำานวน 199.9 พันล้านบาท
ในปี 2556 โดยกำาไรสุทธิของธนาคารส่วนใหญ่ปรับตัวดีขนึ้ เป็นผลมา
จากการเติบโตของรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9) และการ
ตัง้ สำารองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีล่ ดลง (ลดลงร้อยละ 5.4) ในขณะที่
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.3
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเป็นรายได้หลักของระบบธนาคารพาณิชย์
สัดส่วนของรายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 62 ของรายได้รวมในปี
2556 เป็นร้อยละ 65 ในปี 2557 โดยรายได้ดอกเบีย้ สุทธิมจี าำ นวน 419.3
พันล้านบาทในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 จากจำานวน 384.9 พันล้านบาท
ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ทีล่ ดลงและการ
เติบโตของสินเชือ่ ในระดับปานกลางทีร่ อ้ ยละ 4.3 จากปีกอ่ น ในปี 2557
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 0.19 เป็นร้อยละ 3.22 ซึง่
เป็นผลจากต้นทุนเงินฝากทีล่ ดลง เนือ่ งจากธนาคารส่วนใหญ่ได้มกี าร
ปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินฝากในช่วงทีค่ วามต้องการสินเชือ่ ชะลอตัวลง
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557 ลดลง
ร้อยละ 5.3 เป็นจำานวน 226.4 พันล้านบาท จากจำานวน 239.0 พันล้านบาท
ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) กำาไรจากเงินลงทุนลดลง
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อย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธนาคารขนาดกลางแห่งหนึ่งรับรู้
กำาไรจำานวนมากจากการขายบริษัทย่อยที่ทำาธุรกิจประกันชีวิตออกไป
ในปี 2556 รวมทัง้ การบันทึกกำาไรจากการขายกองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง่
ที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังจำานวนมากในปี 2556 ของธนาคาร
5 แห่ง และ (2) รายได้เงินปันผลรับทีล่ ดลงของธนาคาร 5 แห่ง เนือ่ งจาก
ไม่มเี งินปันผลรับจากกองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง่ (ซึง่ ครบกำาหนดอายุใน
เดือนพฤศจิกายน 2556) ทัง้ นีร้ ายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ สุทธิทลี่ ดลงส่วนหนึง่
ถูกชดเชยด้วยรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ โดยสัดส่วน
ของรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 38 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 35 ในปี 2557
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 เป็นจำานวน 288.8 พันล้านบาท
ในปี 2557 จากจำานวน 266.5 พันล้านบาทในปี 2556 ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่สูงขึ้นจากการ
ที่ธนาคารบางแห่งบันทึกการกลับสำารองพิเศษครั้งเดียวของบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทยในปี 2556 (บันทึกภายใต้คา่ ใช้จา่ ยอืน่ ) จากการ
ที่ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตสูงกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผล
ให้อตั ราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยปรับตัว
สูงขึน้ เป็นร้อยละ 44.7 ในปี 2557 จากร้อยละ 42.7 ในปี 2556

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมบรรยายและให้มุมมองในหัวข้อ “The Role of the Banking Industry in Supporting Thailand’s
Growth Potential” กับนักลงทุนและนักธุรกิจชั้นน�าในงาน “Thailand’s Focus 2014 : Reforming For Sustainable Growth”

ณ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ ระบบ
มีจา� นวน 14,635 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP) ปี 2557 ทัง้ นี้ ขนาดของสินทรัพย์ซงึ่ เป็น
ดัชนีสา� คัญในการชีว้ ดั การเติบโตของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิม่ ขึน้ 680
พันล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จากปีกอ่ นสอดคล้องกับการเติบโตของ
สินเชือ่ ทีร่ อ้ ยละ 4.3
สินเชือ่ ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 เป็นจ�านวน
10,036 พันล้านบาทในปี 2557 การเติบโตของสินเชื่อตามประเภท
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้ สินเชือ่ เพือ่ การบริโภคซึง่ ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยสินเชือ่ อุปโภค/บริโภคส่วนบุคคล (ร้อยละ 27.1 ของ
สินเชือ่ รวม) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.4 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
เติบโตของสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.3 ตามการเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ในขณะทีส่ นิ เชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ลดลง
ร้อยละ 3.4 เป็นผลจากความต้องการรถยนต์ ใหม่ทชี่ ะลอลงหลังจากยอด
การซือ้ รถยนต์เพิม่ ขึน้ มากจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตของภาค
รัฐส�าหรับผูซ้ อื้ รถยนต์ ใหม่คนั แรกซึง่ มีผลสิน้ สุดลงในช่วงกลางปี 2556
ในส่วนของสินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์ สินเชือ่ ภาคการผลิต (ร้อยละ 17.5
ของสินเชือ่ รวม) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 ขณะทีส่ นิ เชือ่ เพือ่ การขายปลีกและ
ขายส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 ทัง้ นีใ้ นปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.25 ณ สิน้ ปี
2556 เป็นร้อยละ 2.00 ณ สิน้ ปี 2557 ขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์ไทยยังคง
อัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Lending Rate) ไว้ที่
ร้อยละ 6.75-8.72 ณ สิน้ ปี 2557 เช่นเดียวกับปี 2556
เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 เป็นจ�านวน
10,486 พันล้านบาท โดยการแข่งขันด้านเงินฝากในปี 2557 อยู่ใน
ระดับปานกลางเป็นผลมาจากความต้องการสินเชือ่ ทีช่ ะลอตัวตามสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตต�า่ กว่าคาด ทัง้ นี้ ในปี 2557 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจ�าประเภท 3 เดือนของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยได้ลดลงเป็น
ร้อยละ 1.00-2.50 ณ สิน้ ปี 2557 จากร้อยละ 1.50-3.00 ณ สิน้ ปี 2556
ในขณะทีส่ ดั ส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ลดลงเป็นร้อยละ 95.7 ณ สิน้ ปี 2557 จากร้อยละ 97.7 ณ สิน้ ปี 2556
เนือ่ งจากเงินให้สนิ เชือ่ มีการเติบโตช้ากว่าเงินฝาก ส�าหรับสัดส่วนเงิน
ให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย
ลดลงเป็นร้อยละ 95.1 ณ สิน้ ปี 2557 จากร้อยละ 96.5 ณ สิน้ ปี 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ารองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ (gross NPL) ตามงบการเงินรวมของระบบธนาคารพาณิชย์
มีจา� นวน 287.9 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากจ�านวน 279.3 พันล้านบาท
ในปี 2556 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพลดลงเป็นร้อยละ 2.5
จากร้อยละ 2.6 ในปี 2556 การเพิม่ ขึน้ ของจ�านวนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อบุคคล โดยเฉพาะจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการขายปลีกและขายส่ง
อย่างไรก็ดี อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557 ยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกันกับ
ปี 2556 ทีร่ อ้ ยละ 137
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้น�าหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ตั้งแต่
1 มกราคม 2556 โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ณ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารเท่ากับร้อยละ 16.3 ซึง่ สูงกว่าเงินกองทุนขัน้ ต�า่ ตามกฎหมาย
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ทีก่ า� หนดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่ งขัน้ ต�า่ ทีร่ อ้ ยละ 8.5
โดยรวมแล้วผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ ของระบบธนาคารพาณิชย์ ในปี 2557
เป็นผลจาก (1) การเติบโตของรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (2) เงินกองทุนที่
แข็งแกร่ง และ (3) คุณภาพสินทรัพย์และอัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพค่อนข้างทรงตัว
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ทางการที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตซึง่ เกิดจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS และ IAS) และ
มาตรการใหม่ๆ ของการด�ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III รวม
ถึงยังต้องสร้างความพร้อมส�าหรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในช่วงปลาย
ปี 2558
ส�าหรับปี 2558 และปีตอ่ ๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริม
สร้างความสามารถในการเพิ่มรายได้ แต่จะมุ่งเน้นมาตรการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยมากขึน้ โดยธนาคารพาณิชย์ไทยอาจต้องเผชิญกับแนวโน้มที่
ไม่แน่นอนของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทัง้ จากภายในประเทศและต่าง
ประเทศ ส�าหรับธนาคารไทยพาณิชย์มีการเตรียมพร้อมในการเผชิญ
กับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และมีความ
พร้อมส�าหรับโอกาสทางธุรกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ มีการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
รายงานประจ�าปี 2557
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ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว Iconic Branch แห่งใหม่ สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่สะท้อนเรื่องราวแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการทางการเงินกว่า 107 ปี ของธนาคาร
ไทยแห่งแรกสู่การเงินทันสมัยในยุคปัจจุบัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ประวัติและพัฒนาการที่ส�าคัญของธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2449 ในนามแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำากัด เป็นธนาคาร
พาณิชย์ ไทยแห่งแรก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ธนาคารได้
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในชื่อว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน)” จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ธนาคารมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่เป็นสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ธนาคารได้ทำาการเพิ่มทุนด้วยการ
เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง
(มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) ส่งผลให้ ในเดือนพฤษภาคม 2542
กระทรวงการคลัง และสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น
ผูถ้ อื หุน้ หลักของธนาคาร ต่อมากระทรวงการคลังได้จดั ตัง้ กองทุนรวม
วายุภักษ์หนึ่ง ขึ้นในปี 2546 และได้ โอนหุ้นของธนาคารที่กระทรวง
การคลังถืออยู่ให้กองทุนดังกล่าวในวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 23.69 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
ในสัดส่วนร้อยละ 23.12 และกระทรวงการคลังในสัดส่วนร้อยละ 0.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการ
เงินที่ครบวงจรชั้นนำาของประเทศ นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
หลากหลายเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ธนาคาร
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก” และมีพันธกิจที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรที่ดีที่สุด

ของประเทศ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการทางการเงินในประเทศ
ที่กว้างขวางและครอบคลุมการให้บริการทางการเงินสำาหรับลูกค้าทุก
กลุ่มและทุกประเภทของผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ซึง่ ได้แก่ บริการเงินฝากและธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ธนาคารมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยสำาหรับลูกค้าบุคคล ธนาคาร
ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและ
การประกัน สำาหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ (Business Cash Management)
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) ผลิตภัณฑ์
บริหารเงิน (Treasury Products) ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารหนี้
และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึงบริการ
ทางการเงินอืน่ ๆ นอกจากนีบ้ ริษทั ในเครือของธนาคารมีการให้บริการที่
ครอบคลุมทัง้ ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ อาทิ การบริการซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ บริการจัดการลงทุน และบริการประกันชีวิต
ธนาคารดำาเนินธุรกิจผ่านกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม) กลุ่มลูกค้าบุคคล (รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาด
เล็ก) และกลุ่มธุรกิจพิเศษ (จัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ) นอกจากนี้
ธนาคารมีบริษัทในเครือที่สำาคัญ 3 บริษัทซึ่งให้บริการทางการเงินเพื่อ
รายงานประจำาปี 2557
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โครงสร้างรายได้จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่*
ลูกค้าธุรกิจ*
ลูกค้าบุคคล*
อื่นๆ**

2557

2556

2555

21
15
57
7

22
16
55
7

21
15
56
8

* ผลประกอบการของบริษัทในเครือที่สำาคัญ (รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยที่ธนาคารขายกิจการไปในปี 2557) ได้ถูกกระจายเข้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และกลุ่มลูกค้าบุคคล ตามความเหมาะสม
** รวมบริหารการเงิน (Group Treasury) การลงทุนตราสารทุน และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รายได้ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จำากัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด
และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
หน่วยงานภายในธนาคารที่ทำา หน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร หรื อ ควบคุ ม ผลการดำ า เนิ น งานของธนาคารประกอบ
ด้วย 7 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง กลุ่มการเงิน
กลุม่ ทรัพยากรบุคคล กลุม่ เทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร กลุม่ งานกฎหมาย
สายงานสื่ อ สารและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม และกลุ ่ ม ตรวจสอบและ
กำากับ นอกจากนี้ ยังมีสำานักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่ง
ทำาหน้าทีผ่ ลักดันและติดตามการดำาเนินโครงการทีส่ าำ คัญ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานของธนาคาร

ภาพรวมธุรกิจในปี 2557
ปี 2557 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ธนาคารมีกำาไรสุทธิสูงที่สุดเป็น
ประวัตกิ ารณ์ และยังคงมีผลการดำาเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบ
กับกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้จะประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
และความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยทีย่ ดื เยือ้ ในช่วงครึง่ แรก
ของปี ผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการดำาเนินธุรกิจและ
รูปแบบธุรกิจ ความเหมาะสมของกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ และการ
ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2557 ธนาคารสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ
20.1 โดยมีกาำ ไรสุทธิสงู ทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์จาำ นวน 53.3 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 จากกำาไรสุทธิจำานวน
50.2 พันล้านบาทในปี 2556 โดยกำาไรที่สูงขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึง
กลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้ ความสามารถในการ
ดำาเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ธนาคารมีรายได้รวม 128.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี
2556 อัตราการขยายตัวที่ตำ่ากว่าคาดนี้เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการสินเชือ่ ใหม่ทหี่ ด
ตัว รายได้ดอกเบีย้ สุทธิในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.1 จากปีกอ่ น ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของต้นทุนเงินฝากซึง่ เป็นไปตาม
กลยุทธ์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจาก
ปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้เงินปันผลรับทีล่ ดลงมาก (เนือ่ งจาก
มีการบันทึกรายการเงินปันผลรับพิเศษ 2 ครั้งในปี 2556) รวมถึง
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิยังเติบโตในระดับปานกลาง
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ในปี 2557 ธนาคารได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทำางานเพื่อรักษาความสามารถในการทำากำาไร
ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ลดลงเป็นร้อยละ 37.5 จากร้อยละ 38.3 ในปี 2556
ณ สิน้ ปี 2557 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจำานวน 2.7 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้
165 พันล้านบาท (หรือร้อยละ 6.5) จากสิ้นปี 2556
สำาหรับเงินให้สินเชื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปี 2556 โดย
ธนาคารยังคงรักษาคุณภาพสินเชือ่ ในระดับเดียวกับปีกอ่ น โดยสัดส่วน
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวมทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 2.11 ซึง่ เป็นผลจาก
กลยุทธ์ ในการจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิผล เช่น การเรียก
ชำาระหนี้ การประมูลและยึดทรัพย์ การขายสินเชื่อด้อยคุณ ภาพ
การปรับโครงสร้างหนี้ รวมทัง้ การป้องกันสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเกิดใหม่
อย่างต่อเนื่อง สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเล็กน้อยจาก 13.6
พันล้านบาทในปี 2556 เป็น 13.2 พันล้านบาทในปี 2557 ส่งผลให้
สัดส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ
150.8 ณ สิ้นปี 2556 เป็นร้อยละ 138.1
ธนาคารรักษาความเป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ สำาหรับ
ลูกค้าบุคคล รวมถึงเป็นผูน้ าำ ด้านจำานวนสาขาและเครือข่าย ATM ของ
ประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลของการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี
2557 ธนาคารมีสาขาจำานวน 1,197 แห่ง ATM 9,537 เครื่อง และ
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 109 แห่ง
จากการทีธ่ นาคารเป็นธุรกิจการให้บริการ ธนาคารให้ความสำาคัญอย่าง
มากกับการรักษาความผูกพันของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งความผูกพันทั้ง 2
อย่างข้างต้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกผ่านวิธีการ
ที่น่าเชื่อถือ โดยที่ความผูกพันในระดับสูงจากทั้งลูกค้าและพนักงาน
ทำาให้ธนาคารได้เปรียบในการแข่งขัน และทำาให้มั่นใจได้ว่าธนาคารจะ
มีความสามารถในการทำากำาไรได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่นของปี 2557
ธนาคารยังคงรักษาผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ
• กำาไรสุทธิสูงถึง 53.3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นจำานวนที่สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ของธนาคารและสถาบันการเงินไทย
• ผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ที่ ร ้ อ ยละ 20.1 และ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ 2.0 นับเป็นธนาคารที่ให้ผล
ตอบแทนสูงที่สุดของกลุ่มสถาบันการเงิน
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบัน
การเงินในประเทศ (มูลค่า 619 พันล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2557)

แผนธุรกิจปี 2558
กลยุทธ์หลักของธนาคาร 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
• ปรับเปลี่ยนการให้บริการลูกค้า SME ให้ครอบคลุมห่วงโซ่ทาง
ธุรกิจของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหลัก รวมถึงพัฒนาความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้าของธนาคารให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ และมุง่ เน้นลูกค้า
รายย่อยในกลุ่ม SME
• เพิ่มอัตราการเข้าถึงลูกค้า (รวมถึงลูกค้าที่ได้รับการแนะนำาจาก
ลูกค้าของธนาคาร) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ
ที่เป็นเป้าหมาย
• เร่งการปรับเปลีย่ นกระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นระบบดิจติ อล เพือ่
เพิ่มความสะดวกของลูกค้า และดึงดูดลูกค้าใหม่
• พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงเพิ่มความสามารถ
ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ธนาคารได้วางแผนการดำาเนินธุรกิจที่สอดรับกับกลยุทธ์หลัก โดยมุ่ง
สร้างผลกำาไร ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสถาบันการเงินไปพร้อมๆ กับรักษาการเติบโต
ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารให้ความสำาคัญอย่า งยิ่ง ในการสร้า งเสริมความผูกพันกับ
พนักงาน และมุ่งสร้างให้ธนาคารเป็นองค์กรที่น่าทำางาน รวมทั้งมุ่ง
รักษาระดับความผูกพันของลูกค้าทีอ่ ยู่ในระดับโลกเพือ่ ก่อให้เกิดคุณค่า
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการ
ดำาเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเด็กและชุมชน

เป้าหมายหลักในการด�าเนินงาน ปี 2558
แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะฟื้นตัวในระดับปานกลางใน
ปี 2558 ธนาคารคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่แข่งขันได้
จากการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของธนาคาร เป้าหมายหลักในปี 2558
มีดังนี้
• ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 17-20 (เทียบกับร้อยละ
20.1 ในปี 2557)
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 1.8-2.0 (เทียบกับร้อย
ละ 2.0 ในปี 2557)
• เงินให้สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 5-7 (เทียบกับร้อยละ
2.4 ในปี 2557)
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ระดับร้อยละ 38-40 (เทียบกับ
ร้อยละ 37.5 ในปี 2557)
• สินเชื่อด้อยคุณ ภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.1-2.3
(เทียบกับร้อยละ 2.11 ในปี 2557)

รายงานประจำาปี 2557
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ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยธนาคารพันธมิตรได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ซีพี ออล์ จำากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ร่วมจัดจำาหน่ายหุ้นกู้มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ์และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ให้กับนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายอยู่ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) แต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ทำาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการเงินกู้ส่วนโครงการและส่วนทุนสำาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ และพลังงานลม 3 โครงการ มีมูลค่า
โครงการรวม 26,000 ล้านบาท
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ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สามารถสร้างผลประกอบการที่
แข็งแกร่งโดยมีกำาไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ แม้จะเผชิญกับสภาพ
เศรษฐกิจที่ท้าทาย การเติบโตของสินเชื่อที่ไม่สดใส และสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง การที่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สามารถรักษา
ผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันถึงความ
สำาเร็จของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในการกำาหนดกลยุทธ์และการดำาเนิน
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั คงความเป็นผูน้ าำ ตลาดทัง้ ในธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน จากความสำาเร็จในการให้บริการทีป่ รึกษา
และสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในธุ ร กรรมขนาดใหญ่ ห ลายรายการ
ในปี 2557 อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจการค้าต่างประเทศได้
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยได้
ลดลงอย่างมาก รวมถึงได้ปรับปรุงอัตราการทำากำาไรของธุรกิจการค้า
ต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ในด้านต้นทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ประสบ
ความสำาเร็จในการระดมเงินฝากต้นทุนตำ่า ส่งผลให้ต้นทุนเงินฝาก
โดยรวมของธนาคารลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ การบริหารต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพได้ตอกยำ้าความสำาเร็จของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในด้าน
ความสามารถในการทำากำาไร

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
ร่วมฉลองความสำาเร็จในการออกและจัดจำาหน่ายหุ้นกู้ (Synthetic USD Bonds)
อายุ 5 และ 15 ปี มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธนาคารเป็นผู้รับประกัน
และจัดจำาหน่าย และเป็นผู้ ให้บริการธุรกรรมความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงานปี 2557

• กำาไรสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 39 จากปีก่อน โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2
• สามารถระดมเงินฝากจากธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก
ปีก่อน โดยมีต้นทุนเงินฝากลดลงร้อยละ 0.18
• เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 29 พันล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อน
โดยมีการจัดการงบดุลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มคี ณ
ุ ภาพของ
สินทรัพย์ดขี นึ้ และมีอตั ราสินเชือ่ ด้อยคุณภาพลดลงจากปีกอ่ น ถึง
แม้สภาพเศรษฐกิจจะไม่สดใสตลอดปีที่ผ่านมา
• บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผล
ให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็นร้อยละ 27.8

จุดเด่นของปี 2557

• สร้างกำาไรสุทธิที่สูงเป็นประวัติการณ์
• เป็นผูน้ าำ ในธุรกิจตลาดทุนจากการให้บริการทีป่ รึกษาและสนับสนุน
ทางการเงินในรายการที่โดดเด่นหลายรายการ อาทิ เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ในการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำากัด (มหาชน) และ
เป็นผูร้ บั ประกันและผูจ้ ดั การการจัดจำาหน่ายหุน้ กู้ Synthetic USD
ของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) รวม
ทั้งคงความเป็นผู้นำาตลาดอันดับที่ 1 ในการเสนอขายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการออก
และเสนอขายหุ้นกู้เอกชน
• ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทางการเงินในผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในปี 2557 ได้แก่
รางวัล “Best Investment Bank” และรางวัล “Best Foreign
Exchange Bank” จาก Global Finance และ FinanceAsia
รางวัล “Best Investment Bank” จาก Alpha SEA
รางวัล “Syndicated Loan House of the Year” จาก Asia
Pacific Loan Market Association (APLMA)
รางวัล “Top Underwriter” รางวัล “Most Creative Issue”
และรางวัล “Deal of the Year” จาก ThaiBMA
รางวัล “Best Foreign Exchange Bank” และรางวัล “Best
Local Cash Management Bank” จาก Asiamoney

คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนมุมมองทาง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศไทยกับผู้แทนรัฐบาลมณฑลชานตงและ
คณะนักธุรกิจกว่า 20 บริษัท จากมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตยางล้อรถยนต์และเครื่องจักรกล

รางวัล “Best Cash Management Bank” และรางวัล “Best
Custodian Bank” จาก The Asset
รางวัล “Thailand Trade Finance Bank of the Year” จาก
Asian Banking and Finance
• สามารถขยายปริมาณธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านส่งออก
และนำาเข้าและปริมาณเงินฝาก โดยมีอตั ราเติบโตสูงกว่าตลาด ถึง
แม้ว่าในปี 2557 ตลาดอยู่ในภาวะชะลอตัว
• ยกระดับประสิทธิภาพของการใช้งบดุลเพิม่ ขึน้ โดยเน้นการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเชื่อในเชิงรุกมากขึ้น

แผนธุรกิจปี 2558

ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่วางเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำาตลาด
ด้านการให้บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงิน และตลาดทุน
พร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการธุรกรรมทางการเงิน
(Transaction Banking) อย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ยังมุ่ง
ที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้นด้วยการหา
ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่สำาคัญ นอกจากนี้จาก
การที่การกีดกันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่วางแผนที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่
แข็งแกร่งและเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาค เพื่อให้บริการ
แก่ลูกค้าที่จะทำาธุรกิจข้ามชาติมากขึ้น
• เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาและเสนอนวั ต กรรมทาง
ผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจตลาดเงิน
และตลาดทุน เพื่อยกระดับการเป็นผู้นำาตลาดอย่างต่อเนื่อง
• สร้างรากฐานที่แ ข็งแกร่งในธุรกิจการบริก ารธุรกรรมการเงิน
(Transaction Banking) โดยเน้นการพัฒนาและเสนอนวัตกรรม
ทางผลิตภัณฑ์ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ขยายและกระจาย
ฐานรายได้ค่าธรรมเนียมแบบสมำ่าเสมอ
• ขยายและกระจายฐานลูกค้าด้วยการพัฒนากลยุทธ์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการหาลูกค้าใหม่
• ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของพอร์ ต สิ น เชื่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงบดุล
• สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความ
สามารถในภูมิภาคในตลาดหลัก อาทิ อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง จีน
และญี่ปุ่น
รายงานประจำาปี 2557
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5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจอย่างโดดเด่นเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 10 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์
จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มลูกค้าธุรกิจให้บริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่ง
เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศ มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของ
บริษัททั้งหมดในประเทศไทย และมีการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน ใน
ช่วงปี 2554-2556 กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้เร่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำาให้ธนาคารไทยพาณิชย์จดั เป็นหนึง่ ในธนาคารผู้ ให้บริการธุรกิจ SME
ชั้นนำาของประเทศ การเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่สูงกว่าการเติบโต
ของตลาดโดยรวมในช่วงดังกล่าว เป็นผลจากการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวม
ถึงได้รบั การเกือ้ หนุนจากเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ทั้งนี้ธนาคารได้รับการยกย่องให้เป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ
SME ที่ดีที่สุดในประเทศจาก Alpha Southeast Asia และ Asian
Baking & Finance ตั้งแต่ปี 2555-2557 เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
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อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 2557 ได้ส่งผลต่อการ
เติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ประกอบกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหลายแห่งได้ ใช้ความระมัดระวังในการขยาย
ธุรกิจ ธนาคารได้ ใช้ โอกาสนี้ในการปรับเปลี่ยนพอร์ตสินเชื่อ สร้าง
ความแข็งแกร่งของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่ม
ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ยั ง คงให้ ก ารสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และออก
มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งมากยิ่ง
ขึ้น กลยุทธ์นี้ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจยังสามารถรักษาความสามารถ
ในการทำากำาไรไว้ได้ ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อลดลงเพียงเล็กน้อย ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าธุรกิจยังตอกยำ้าความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคาร
เพือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์หลาก
หลายซึ่งครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์การรับประกันภัย การบริการด้าน
การค้า (Trade Finance) และการบริการบริหารเงินสด
กลุ่มลูกค้าธุรกิจมีความพร้อมที่จะสร้างแบรนด์ ให้ โดดเด่นพร้อมทั้ง
กลับมาเติบโตธุรกิจในปี 2558 ที่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะ
ฟื้นตัว โดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ขา้ มกลุม่ (Cross-selling) การขยาย
ธุรกิจกับลูกค้าปัจจุบันและการสร้างฐานลูกค้าใหม่

ผลการด�าเนินงานปี 2557
• ขยายสินเชื่อโดยมุ่งเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม: สภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวตลอดปีส่งผลให้ความเสี่ยงจากการให้สิน
เชือ่ เพิม่ ขึน้ ธนาคารจึงมีการบริหารพอร์ตสินเชือ่ และเลือกเติบโต
สินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่การให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า
เดิมมากกว่าการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ยอดสินเชื่อ
ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 335
พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับควบคุม
ค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล: เพือ่ รักษาระดับ
กำาไรในภาวะทีก่ ารขยายตัวของสินเชือ่ เป็นไปอย่างจำากัด ธนาคาร
ได้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ส่งผลให้ส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2557 นอกจากนี้
กลุ่มลูกค้าธุรกิจยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานลดลงร้อยละ 2 จาก
ปีก่อน

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดงาน “SCB IEP Business Networking ครั้งที่ 3”
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนัก
ธุรกิจมือโปร หรือ SCB IEP ทั้ง 9 รุ่น รวมถึงขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
กว่า 100 บูธ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่

จุดเด่นของปี 2557
• ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว: ธนาคารตระหนัก
ถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่มีต่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมบางราย จึงออกโครงการพิเศษเพื่อบรรเทาภาระ
ทางการเงิ น แก่ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มกลุ ่ ม นี้
โดยการปรับเปลีย่ นระยะเวลาการชำาระเงินและเพิม่ วงเงินสินเชือ่
หมุ นเวีย นชั่วคราว ทั้ งนี้ เพื่อลดภาระทางการเงินของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังมีศักยภาพเหล่านี้ ทำาให้สามารถ
ดำาเนินธุรกิจไปได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำานวย
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจในภูมภิ าค: กลุม่ ลูกค้าธุรกิจได้จดั โครงการอบรมต่างๆ ที่
สำาคัญ 2 โครงการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ โครงการ SCB-YEP ซึ่งเป็น
โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการ SCB SMEIEP ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ ธนาคารมุ่งหวังให้ โครงการต่างๆ เหล่านี้
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เช่น การพาผู้เข้าร่วมโครงการ YEP ไปศึกษา
ดูงานและสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศพม่าถึง
สามครั้ง การจัดการอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC
อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และการให้การสนับสนุนการอบรมและการสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ SCB SME: การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์จัด
เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นเป็นอันดับสองสำาหรับธุรกิจ SME จากการ
สำารวจของบริษัทวิจัยตลาดชั้นนำา

ธนาคารไทยพาณิชย์รว่ มกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดมหกรรม
สินค้าคุณภาพโรงงาน “SCB-FTI Factory Outlet” ครั้งที่ 10 จากผู้ผลิตถึง
ผูบ้ ริโภคโดยตรงเพือ่ สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้ มี โ อกาสนำ า สิ น ค้ า มาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเปิ ด ตั ว สิ น ค้ า สู ่ ต ลาดเพื่ อ กระตุ ้ น
การซื้อขายและสภาพคล่องทางธุรกิจ

แผนธุรกิจปี 2558
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายฐานลูกค้าโดยนำาเสนอโครงการทีน่ า่ ดึงดูดสำาหรับ
ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม และพัฒนากระบวนการอนุมัติ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• พั ฒ นาขี ด ความรู ้ ค วามสามารถและความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
บุคลากรในสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความมั่งคั่งให้แก่
บุคลากรของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อให้บริการการเงินส่วนบุคคลแก่
เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่ เป็นฐานลูกค้าซึง่
มีแนวโน้มการเติบโตสูง
• พัฒนานวัตกรรมทางการเงินและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
เป็นธนาคารหลักของของลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านการพัฒนาทักษะต่างๆ
เพื่อให้เข้าถึงแนวคิดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ให้การขยายสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมๆ กับการ
รักษาระดับคุณภาพสินเชื่อโดยรวม
รายงานประจำาปี 2557
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กลุ่มลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคลเป็นกลุ่มงานที่สร้างรายได้และผลก�าไรสูงสุดให้แก่
ธนาคาร การบริหารให้กลุ่มมีผลการด�าเนินงานอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์เพื่อความส�าเร็จของธนาคารโดยรวมจึงเป็นสิ่งที่มีความ
ส�าคัญ ในปี 2557 ที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารได้มีนโยบาย
ที่จะขยายสินเชื่อลูกค้าบุคคลอย่างระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนจากการเลือกขยายสินเชื่อในกลุ่มที่เหมาะสมและ
ลดต้นทุนทางการเงิน ท�าให้ธนาคารยังคงรักษาต�าแหน่งผู้น�าตลาด
สินเชื่อบุคคลพร้อมทั้งมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้กลุ่ม
ลูกค้าบุคคลยังประสบความส�าเร็จในการพัฒนาธุรกิจบริหารความ
มัง่ คัง่ และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง จนได้รบั รางวัล “Best Private
Bank” จากนิตยสาร The Banker ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
ความส�าเร็จของกลุ่มลูกค้าบุคคลท่ามกลางความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่
ลูกค้าของธนาคาร แม้ว่าธนาคารจะมีเครือข่ายบริการที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ธนาคารยังคงเดินหน้าในการลงทุนด้านเครือข่ายและ
ช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยในปี 2557 ธนาคารได้เปิด
สาขาเพิ่ม 24 สาขาและเพิ่มจ�านวน ATM อีก 395 เครื่อง ในขณะ
เดียวกันธนาคารได้ส่งเสริมการใช้บริการนอกเหนือจากบริการสาขา
(non-branch channels) และการท�าธุรกรรมโดยไม่ใช้เงินสด (noncash payments) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านดิจิตอล
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

ผลการด�าเนินงานปี 2557
• เติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวังพร้อมกับรักษาความเป็นผู้น�า
ตลาดสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล: ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารมุง่
เน้นในการเติบโตของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความ
ยืดหยุ่นต่อสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ในปี 2557 สินเชื่อบุคคลโดย
รวมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจที่สัดส่วนสูงที่สุดในสินเชื่อ
บุคคลทั้งหมดที่เติบโตร้อยละ 9.3 ส่งผลให้ธนาคารยังคงความ
เป็นผู้น�าด้านการให้สินเชื่อบุคคล
• ลดต้นทุนทางการเงิน: เงินฝากและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้
การจัดการ (ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก บลจ. ไทยพาณิชย์) เพิ่มขึ้น 165
พันล้านบาทหรือร้อยละ 6.5 จากปีกอ่ นมาอยูท่ ี่ 2,687 พันล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของกองทุนรวม การเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วน
กองทุนรวมเมือ่ เทียบกับเงินฝากสะท้อนให้เห็นถึงความเชีย่ วชาญ
ของลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระดับความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่
สามารถรับได้สงู ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ระดับต้นทุนเงินฝาก (และตัว๋ แลก
เงิน) ลดลงร้อยละ 0.40 และส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิของกลุม่
ลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2557
• รักษาคุณภาพของสินเชื่อ: ธนาคารได้น�าระบบการป้องกันความ
เสีย่ งและการบริหารจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเชิงรุกมาใช้ ส่งผล
ให้ธนาคารสามารถรักษาระดับอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)
ได้ที่ร้อยละ 2.27 ในปี 2557 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.28
ในปี 2556 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
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ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานตู้เอทีเอ็ม SCB SMART ATM ให้
ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มได้ โดยไม่ต้องจดจ�าเลขบัญชีปลายทางและ
รองรับการใช้งาน 5 ภาษาทั้งจีน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ อังกฤษและไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�า 12 เดือน ฟรีประกันสุขภาพ
โครงการ “รุ่นใหญ่ ไร้กังวล” ส�าหรับลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ 55-70 ปีบริบูรณ์

จุดเด่นของปี 2557
• รักษาต�าแหน่งผู้น�าตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล: ธนาคารยังคง
ความเป็นผู้นำาอันดับที่ 1 ในตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคลท่ามกลาง
การแข่งขันที่สูงขึ้น โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารขยาย
ตัวตามการเติบโตของตลาด มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 31
ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์ ในส่วนของ
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชือ่ บุคคลอื่นๆ ธนาคาร
มุง่ เน้นในการรักษาคุณภาพของสินเชือ่ ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพบางกลุ่ม แต่ยัง
คงสามารถรักษาระดับสินเชือ่ ด้อยคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับตำ่า
ทีร่ อ้ ยละ 2.27 ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการทีก่ ลุม่ ลูกค้าบุคคลได้
เน้นปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงตำ่าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556
• ได้รบั การยอมรับจากตลาดและได้รบั รางวัลส�าหรับธุรกิจบริหาร
จั ด การความมั่ ง คั่ง และความสามารถในการบริห ารจั ดการ
สินทรัพย์: บริการด้าน Private Banking และบริการ SCB First
Privilege Banking ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยธุรกิจดังกล่าว
เป็นบริการเฉพาะสำาหรับลูกค้าทีม่ ยี อดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
กับทางธนาคารสูงถึงระดับที่กำาหนดและเป็นลูกค้าที่มีชื่อเสียง
โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพให้คำาแนะนำาในผลิตภัณฑ์และบริการที่
ช่วยบริหารจัดการความมั่งคั่ง ธนาคารได้รับการยอมรับถึงความ
สามารถในการให้บริการดังกล่าว และได้รบั รางวัลแห่งความสำาเร็จ
ต่างๆ ได้แก่
- รางวัล “Best Private Bank” ในประเทศไทย จากการสำารวจ
Euromoney Private Banking และ Wealth Management
ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
- รางวัล “Best Private Bank” ในประเทศไทย จากนิตยสาร
The Banker ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- รางวัล “The Best Affluent Program” ประจำาปี 2557 จาก
MasterCard
นอกจากนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ยัง
ได้รับรางวัล “Best Asset Management Company” ประจำาปี
2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ขยายเครื อ ข่ า ยและช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง:
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย
ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีสาขาทั้งหมด 1,197 สาขา เอทีเอ็ม
9,537 เครื่อง และจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 109 แห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายช่องทางการให้บริการที่ใหญ่ที่สุด
ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย โดยธนาคารเน้นขยาย
เครือข่ายไปในพื้นที่ที่มีปริมาณธุรกรรมทางการเงินจำานวนมาก
อาทิ ศูนย์การค้าในชุมชน และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในด้าน
คุณภาพการให้บริการธนาคารยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารได้รับคะแนน ‘TRIM’ ที่ 89 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 90
(90th Percentile)
• มุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิตอล: เพื่อรองรับกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มลูกค้าบุคคลได้ดำาเนินการใน
เชิงรุกโดยส่งเสริมการทำาธุรกรรมแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์
และธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ Application บนโทรศัพท์
มือถือ UP2ME และ Tid-Tid ซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วให้แก่ทั้งลูกค้าและพนักงานในการทำาธุรกรรม การ
ดำาเนินการของธนาคารประกอบกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทำาให้จำานวนผู้ ใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้น

SCB FIRST จัดสัมมนา “เปิดโลก AEC เจาะลึกเมียนมาร์ 360 องศา” แก่สมาชิก
SCB FIRST Privilege Banking และบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มความรู้เชิงธุรกิจและ
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดเศรษฐกิจใหม่แห่งอาเซียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
จากประเทศไทยและเมียนมาร์

ถึงกว่าร้อยละ 43.5 การเป็นผู้นำาทางด้านนวัตกรรมนี้ส่งผลให้
ธนาคารได้รับรางวัล “Excellence in Inventive P2P” สำาหรับ
UP2ME จาก Retail Banker International และรางวัล “Highly
Recommended in Mobile Banking” จากงานประชุม Asia
Trailblazers

แผนธุรกิจปี 2558
ในปี 2558 กลุ่มลูกค้าบุคคลวางเป้าหมายที่จะปรับปรุงระดับต้นทุน
ทางการเงินอย่างต่อเนื่องและนำาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านดิจิตอล
รวมไปถึงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายและช่องทางการให้
บริการเพื่อรองรับทุกระดับความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล
• ดำาเนินกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง
(customer centricity) เพือ่ ยกระดับการให้บริการทางการเงินแก่
ลูกค้าอย่างทั่วถึง
• ลดระดับต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
• ยกระดั บ เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุม่ อาทิ ลูกค้า “Wealth” “SME” และ
“Retail”
• พัฒนาการนำาเสนอบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าในกลุ่ม “Mass
Affluent” ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีความต้องการเฉพาะด้าน
• นำ า เทคโนโลยี ด ้ า นดิ จิ ต อลมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการให้แก่ลกู ค้า และลดต้นทุนในการดำาเนินงานในระยะยาว
• ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วง
หน้าที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำาหรับลูกค้าที่อาจ
ประสบปัญหาไม่สามารถชำาระหนี้ได้
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กลุ่มธุรกิจพิเศษ
กลุม่ ธุรกิจพิเศษทำาหน้าทีบ่ ริหารจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL) และ
สินทรัพย์รอการขาย (NPA) ของธนาคาร โดยตั้งแต่ปลายปี 2551
เป็นต้นมา กลุ่มธุรกิจพิเศษได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการให้ครอบคลุมกลยุทธ์ ในการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อย
คุณภาพซึ่งรวมถึงการระบุสินเชื่อที่มีแนวโน้มมีปัญหาในการชำาระหนี้
โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งดำาเนินการปรับ
โครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันการผิดนัดชำาระหนี้ และในขณะ
เดียวกันเป็นการช่วยเหลือลูกค้าให้ฟื้นตัวได้อีกด้วย
แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปี 2557 จะไม่สดใสตลอดทั้งปี กลุ่มธุรกิจ
พิเศษยังคงประสบความสำาเร็จในการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงเป็นร้อยละ 2.11 ณ สิ้นปี
2557 ผลการดำาเนินงานทีด่ ขี นึ้ นีช้ ใี้ ห้เห็นถึงความสำาเร็จของกลุม่ ธุรกิจ
พิเศษในการปรับปรุงกระบวนการแก้หนีท้ มี่ ปี ญ
ั หา โดยเฉพาะการปรับ
กระบวนการให้เป็นแบบรวมศูนย์ และเป็นระบบอัตโนมัตมิ ากขึน้ ซึง่ ส่ง
ผลให้กระบวนการต่างๆ เช่น การติดตามหนี้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการด�าเนินงานปี 2557
• การลดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษมีบทบาทสำาคัญ
ในการลดหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคาร ทำาให้สัดส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภาพ (Gross NPL) ต่อสินเชือ่ ตามงบการเงินรวมของธนาคาร
ลดลงจากร้อยละ 3.25 ณ สิ้นปี 2553 เป็นร้อยละ 2.11 ณ สิ้นปี
2557 ซึ่งกลุ่มธุรกิจพิเศษใช้วิธีการที่หลากหลายในการลดสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การตีโอนทรัพย์เพื่อ
ชำาระหนี้ การปรับเงื่อนไขชำาระคืนเงินกู้ หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน
• การขายสินทรัพย์รอการขาย: กลุม่ ธุรกิจพิเศษประสบความสำาเร็จ
ในการจำาหน่ายทรัพย์ NPA มีมลู ค่ารวมประมาณ 2.8 พันล้านบาท
• การป้องกันไม่ ให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษได้
นำาระบบเตือนภัยหนี้ก่อนที่จะมีปัญหา (Early Warning Sign) มา
ใช้ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อคัดกรองกลุ่มลูกหนี้ที่มีแนวโน้มเป็นสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพและช่วยในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึน้ กับลูกหนีไ้ ด้ทนั ท่วงที ในปี 2555 กลุม่ ธุรกิจพิเศษได้พฒ
ั นา
ระบบเตือนภัยดังกล่าวมาเป็นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (Special
Attention) ซึ่งจะระบุลูกหนี้ที่มีแนวโน้มเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
และจัดหามาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับลูกหนี้ดังกล่าว
ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจพิเศษได้พัฒนามาตรการป้องกันการเกิด
สินเชื่อด้อยคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และกำาหนดแนวทางทีล่ กู ค้าควรดำาเนินการ
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางด้านการเงิน
• การปรับกระบวนการท�างานและระบบงาน: กลุ่มธุรกิจพิเศษ
ได้ เ ริ่ ม นำ า ระบบการติ ด ตามหนี้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ ดำาเนินมาตรการ
ในการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงระบบ
การติดตามหนี้
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จุดเด่นของปี 2557
• สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงเป็นร้อยละ 2.11 แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ
จะชะลอตัวในปี 2557
• ขายสินทรัพย์รอการขายได้ถึง 2.8 พันล้านบาท

แผนธุรกิจปี 2558
สำาหรับปี 2558 จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนโดยมีปัจจัยเสี่ยง
หลายประการ กลุ่มธุรกิจพิเศษจะยังคงการบริหารจัดการหนี้ด้อย
คุณภาพในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นกระบวนการป้องกันลูกหนี้ที่มีแนวโน้ม
เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมทั้งมุ่งสื่อสารกับกลุ่มธุรกิจที่ให้สินเชื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
• การป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ: กลุ่มธุรกิจพิเศษจะใช้
มาตรการ “Preventive Workout” ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตและ
รูปแบบในการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพเชิงลึก โดยจะ
เข้าไปดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาแต่เนิ่นๆ โดย
ร่วมมืออย่างเต็มที่กับกลุ่มธุรกิจที่ให้สินเชื่อดังกล่าว
• เร่ ง การลดหนี้ มี ป ั ญ หาคงค้ า ง: กลุ่มธุรกิจพิเศษได้ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพตาม
ประเภทของลูกหนี้ และใช้มาตรการแก้ไขที่พัฒนาขึ้นสำาหรับลูก
หนี้แต่ละประเภท นอกจากนี้ยังคงจัดให้มีการขายสินเชื่อด้อย
คุณภาพให้กบั นักลงทุนทีส่ นใจเพือ่ เร่งการลดสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ตลอดจนดูแลให้หนีท้ แี่ ก้ไขได้แล้วกลับมาเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ให้มีปริมาณตำ่าที่สุด
• การขายสินทรัพย์รอการขาย: กลุ่มธุรกิจพิเศษมีแผนงานลด
กระบวนการในการรับโอนและการบริหารจัดการทรัพย์สินรอ
การขาย (NPA) และเร่งจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายผ่านเครือ
ข่ายสาขาของธนาคาร การขายผ่านนายหน้า การจัดมหกรรมส่ง
เสริมการขาย รวมทั้งการใช้ช่องทางการขายผ่านระบบ On-line
(BuyatSiam.com) เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มีความสนใจในทรัพย์สิน
รอการขายของธนาคาร
• การปรับกระบวนการท�างานและระบบงาน: จากการขยาย
ขอบเขตของระบบงานต่างๆ ที่นำามาใช้ กลุ่มธุรกิจพิเศษจะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการลดปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่องานของกระบวนการแก้ไขหนี้ รวม
ทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินการได้ตลอดเวลา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2538 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์ถอื หุน้ ทัง้ 100% เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกรรม
ตลาดทุนของเครือธนาคาร บริษัทให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และนำา
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านตราสารทุนแก่นกั ลงทุนทัง้ นักลงทุนราย
ย่อยและนักลงทุนสถาบัน
ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุน
และจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำาแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการให้
บริการผ่านสาขา 8 สาขา ได้แก่ สำานักงานใหญ่ (SCB Park Plaza)
สาขาสินธร สาขาเฉลิมนคร สาขารัชโยธิน สาขาชิดลม สาขาเชียงใหม่
สาขาท่าแพ และสาขาหาดใหญ่ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.scbsonline.com

ผลการด�าเนินงานปี 2557

• แม้ ว ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น และมู ล ค่ า การซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 ภายหลัง
การคลีค่ ลายของปัญหาทางการเมืองและการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก มูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ปีอยูใ่ นระดับ
42 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2556 ทีม่ ลู ค่าการซือ้ ขายสูง
มากเป็นพิเศษถึง 44 พันล้านบาทต่อปี นอกจากมูลค่าการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ทลี่ ดลงแล้ว การแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ จากการเปิดตัว
ของบริษทั หลักทรัพย์ ใหม่ 4 แห่ง ส่งผลให้คา่ ธรรมเนียมซือ้ ขาย
หลักทรัพย์และกำาไรของทัง้ อุตสาหกรรมลดลงจากปีกอ่ น
• ภายใต้ปจั จัยลบดังกล่าว บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ยงั สามารถ
เพิม่ ส่วนแบ่งตลาดจากร้อยละ 3.51 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.71
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.20 และมีอนั ดับดีขนึ้ เป็นอันดับที่ 11 ของบริษทั
หลักทรัพย์ทงั้ หมดจากอันดับที่ 13 ในปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์
และบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ที่เริ่มให้บริการใน
ปีทผี่ า่ นมา ได้แก่ กองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Portfolio) ใบ
สำาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) และการค้าหลักทรัพย์ ได้ชว่ ยรักษา
ระดับรายได้และกำาไรของบริษทั อันเป็นไปตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้
ในปี 2557 บริษทั มีรายได้รวม 1.5 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 8
จากปีก่อน ขณะที่มีกำาไรสุทธิ 595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15
จากปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีผลประกอบการทีด่ กี ว่าตลาด
โดยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ร้อยละ 23 และ
อัตราค่าใช้จา่ ยดำาเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income ratio) อยูท่ ี่
ร้อยละ 56 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมมาก

จุดเด่นของปี 2557

• บริษทั ได้รบั การคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA- (tha)
จาก “ฟิทช์เรทติง้ ส์”
• บริษทั ได้รบั รางวัลสุดยอดโบรกเกอร์ยอดเยีย่ มในประเทศไทย (Best
of the Best Brokers) จากการจัดรางวัลครัง้ ที่ 25 ของนิตยสาร
ทางการเงิน Asiamoney
• บริษทั ได้รบั รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ มด้านการให้บริการแก่
นักลงทุนบุคคลจาก SET 2014 Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และนิตยสารการเงินธนาคาร
• บริษทั ได้รบั รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยีย่ มประจำาปีอกี ครัง้ หนึง่ จาก
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ใน 3 สาขา คือ 1) รางวัลนักวิเคราะห์
ยอดเยีย่ มกลุม่ บริการสำาหรับนักทุนสถาบัน 2) รางวัลนักวิเคราะห์
ยอดเยีย่ มกลุม่ อุตสาหกรรม และ 3) รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยีย่ ม
กลุม่ เทคโนโลยีสาำ หรับผูล้ งทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด ได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้าน
การให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้าน
ความโดดเด่นทางการให้บริการในฐานะนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และผลงานการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ

• บริษทั เป็นผูจ้ ดั การจำาหน่ายและรับประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์
สำาหรับบริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป๊ โฮลดิง้ จำากัด (มหาชน) (PCSGH)
บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) (TSE) และ บริษทั
อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำากัด (มหาชน) (EPG)
• บริษทั เริม่ ให้บริการ Direct Market Access (DMA) ทีใ่ ห้ความ
รวดเร็วและแข่งขันได้ ผ่านระบบการซือ้ ขายใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงแก่กลุม่ นักลงทุนสถาบัน
• กองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Portfolio) ของบริษทั มีสนิ ทรัพย์
ภายใต้การจัดการ (AUM) สูงกว่า 1 พันล้านบาท ภายหลังเริม่ ให้
บริการเพียงปีเดียว
• เป็นโบรกเกอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ เปิดตัว SCBS Stock
Advisor แอพพลิเคชัน่ อัจฉริยะบนสมาร์ทโฟน ทีป่ ระกอบด้วยหลาก
หลายฟังก์ชนั่ ในการวิเคราะห์หนุ้ อย่างสมบูรณ์แบบ ซึง่ ช่วยนักลงทุน
ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตัดสินใจลงทุนได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

แผนธุรกิจปี 2558

• ขยายฐานลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ลูกค้าทีม่ ฐี านะ (High Net Worth) ของ
ธนาคาร
• เพิม่ ความแข็งแกร่งของระบบการให้บริการลูกค้ารายย่อย ด้วยการ
เพิ่มขีดความสามารถของบริการเปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์
ระบบซือ้ ขายหุน้ ออนไลน์ การเพิม่ จำานวนเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและ
สาขา และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยรวม
• ขยายผลิตภัณฑ์และบริการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดย
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยู่ และนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิม่ ความ
สามารถในการทำากำาไรของบริษทั
• พัฒนางานวิจยั ทัง้ ในด้านคุณภาพและความครอบคลุม เพือ่ ให้บริการ
ทีด่ เี ยีย่ มกับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน
• มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ รวมถึงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ลกู ค้า
• มุง่ สูก่ ารเป็นผู้ ให้บริการด้าน Wealth Management อย่างครบวงจร
ด้วยความร่วมมือกับธนาคาร
รายงานประจำาปี 2557
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำากัด ขึ้นในปี 2535 เพื่อให้บริการธุรกิจ
จัดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ในปัจจุบันธนาคารถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนับ
ตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ อันเนือ่ งมาจากผลงานการบริหารจัดการลงทุนทีอ่ ยู่ใน
เกณฑ์ดี ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทมี่ จี าำ นวนมากกว่า 1,190 สาขาทัว่ ประเทศ และฐานลูกค้า
ขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์
ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
ประสบความสำาเร็จ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตในอัตราสูง และการ
เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมมากขึ้น บริษัทมีทรัพย์สินสุทธิภายใต้
การจัดการเกินกว่า 1 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8
จากปีกอ่ น และมีสว่ นแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 2 และกองทุนส่วนบุคคล
บริษทั ได้ขยับมาเป็นอันดับที่ 1 นอกจากนี้ บริษทั ยังรักษาอันดับที่ 1 ใน
ความเป็นผู้นำาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30.1 จากผลการ
ดำาเนินงานที่ดีส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลมากมายกว่า 9 รางวัลทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
ในปีต่อๆ ไป โอกาสในการทำาธุรกิจรวมถึงการแข่งขันจะสูงขึ้นจาก
ความต้องการด้านบริการจัดการลงทุนที่มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวโน้ม
เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ในขณะเดียวกันการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะนำามาซึง่ ผูแ้ ข่งขันรายใหม่ในตลาดภายในประเทศ
ทัง้ นีใ้ นปี 2558 และปีตอ่ ๆ ไป บริษทั จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากจุด
แข็งและประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งความสามารถในการแข่งขัน
และความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาผลการดำาเนินงานและการเติบโต
สร้างการยอมรับในแบรนด์และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ผลการด�าเนินงานปี 2557

• ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัททั้งประเภทกองทุนรวม
(รวมกองทุนรวมเพือ่ แก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน) กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 จากปีก่อน และมีจำานวนลูกค้า
มากกว่า 771,600 ราย
• บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.8 ในธุรกิจกองทุนรวม โดยมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 792 พันล้านบาท และเป็นอันดับที่ 2 ของ
ตลาดรวม
• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั มีจาำ นวน 110 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.6 จากปี
ก่อน โดยมีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 13.2 เทียบกับจำานวน 84 พันล้าน
บาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.3 ในปีกอ่ น
• บริษทั เป็นผูบ้ ริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 107 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 30.9 จากปีกอ่ น คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.3 เทียบกับ
จำานวน 82 พันล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19.0 ในปีกอ่ น
• บริษทั เป็นผูบ้ ริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวมใหญ่ทสี่ ดุ ใน
ประเทศไทย โดยมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 128 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.1 ของอุตสาหกรรม

จุดเด่นของปี 2557

• บริษทั ได้รบั รางวัล “Asset Management Company of the Year
in Thailand (Highly Recommended)” จาก The Asset Triple A
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Investor and Fund Management Awards 2014 โดยนิตยสาร
The Asset (HK)
บริษทั ได้รบั รางวัล “Asia Asset Management, Best of the Best
Awards (Thailand): Most Innovative Product” โดยวารสาร Asia
Asset Management (HK)
บริษทั ได้รบั รางวัล “Asia Asset Management, Best of the Best
Awards (Thailand): CEO of the Year” สำาหรับคุณโชติกา สวนานนท์
โดยวารสาร Asia Asset Management (HK)
บริษทั ได้รบั รางวัล “Asia Asset Management, Best of the Best
Awards (Thailand): CIO of the Year” สำาหรับคุณศรชัย สุเนต์ตา
โดยวารสาร Asia Asset Management (HK)
บริษทั ได้รบั รางวัล “SET Awards 2014: Best Asset Management
Company Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นิตยสารการเงินธนาคาร
บริษทั ได้รบั รางวัล “Best Asset Management Company for
Fixed Income Fund” โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (ThaiBMA)
บริษทั ได้รบั รางวัล “Best Money Market Treasury” สำาหรับ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I
(SCBTMFPLUS-I) จาก Money & Banking Awards 2014 โดย
วารสารการเงินธนาคาร
บริษทั ได้รบั รางวัล “Best RMF Money Market” สำาหรับกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (SCBRM1) จาก
Money & Banking Awards 2014 โดยวารสารการเงินธนาคาร
บริษทั ได้รบั รางวัล “SET Excellence Awards 2014: Property
Fund & REITs House” จาก SET Excellence Awards 2014 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มอร์นงิ่ สตาร์ (ประเทศไทย)
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศที่อันดับสูงสุด ‘Highest
Standards (tha)’ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงการทีบ่ ริษทั มี
สถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน
ในประเทศไทย

แผนธุรกิจปี 2558

แผนธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ในปี 2558
ที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้
• มุง่ พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการลงทุน เพือ่ รักษาผลการ
ดำาเนินงานของกองทุนให้สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
• สร้างความสัมพันธ์ดา้ นจัดการลงทุนร่วมกับพันธมิตรชัน้ นำาของโลก
เพือ่ การจัดสรรสินทรัพย์และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆ
สูต่ ลาด
• แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เพือ่ ตอบสนองต่อนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
• รักษาอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และกองทุน
ส่วนบุคคล
• ยกระดับชือ่ เสียงของแบรนด์ ในฐานะบริษทั จัดการทีไ่ ด้รบั ความไว้
วางใจจากลูกค้า ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และการให้บริการที่เป็นเลิศ
• ยกระดับขีดความสามารถของระบบงานต่างๆ ที่ให้บริการภายใน
องค์กร เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมีการควบคุมภายในที่ดี

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึง่ ในบริษทั ประกัน
ชีวิตชั้นนำาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 99.03 และส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 0.97 ถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ในปี 2557 ธนาคารได้ดาำ เนิน
การทำาคำาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั เป็นการทัว่ ไปจากผูถ้ อื หุน้
รายย่อย เพือ่ เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั
มีการกระจายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
ดำารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ
วันจัดทำารายงานนี้ กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั จากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนยังไม่แล้วเสร็จ
บริษทั มุง่ ดำาเนินธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมใน
ประเทศไทยผ่านช่องทางการขายทีห่ ลากหลาย ได้แก่ สาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สำานักงานตัวแทนของบริษทั และการขายผ่านทางช่องทาง
อืน่ ๆ เช่น การขายผ่านห้างสรรพสินค้า Hyper-marts และการขายผ่าน
ทางโทรศัพท์ เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานปี 2557
ปี 2557 เป็นอีกปีหนึง่ ทีบ่ ริษทั ประสบความสำาเร็จท่ามกลางการแข่งขัน
ทีส่ งู และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยกำาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23 เป็น
ผลจากรายได้รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันรับรวมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 7 มาจากการเติบโตของเบีย้ ประกันรับปีแรกทีเ่ พิม่ สูงถึงร้อยละ
72 และรายรับจากเบีย้ ประกันภัยปีตอ่ ไปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 จากปีกอ่ น
ในขณะทีร่ ายได้เบีย้ ประกันแบบชำาระครัง้ เดียว (ส่วนใหญ่เป็นประกัน
ทีเ่ กีย่ วกับสินเชือ่ ) ลดลงร้อยละ 52 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ เป็นผลมา
จากการชะลอตัวของธุรกรรมการกูย้ มื เงิน ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั จัดอยู่
ในอันดับ 6 จากบริษทั ประกันทัง้ สิน้ 24 บริษทั วัดจากเบีย้ รับรวม โดย
มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 9.6 ของรายได้เบีย้ ประกันภัยรวม ลดลงจาก
อันดับที่ 4 ของบริษทั ประกันทัง้ สิน้ 24 บริษทั และส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 10.3 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม หากวัดจากอัตราเบีย้ รับใหม่
บริษทั จัดอยูใ่ นอันดับ 4 ของบริษทั ประกันทัง้ สิน้ 24 บริษทั ในปี 2557
(ซึง่ เบีย้ รับใหม่เท่ากับร้อยละ 100 ของเบีย้ ประกันชีวติ แบบสามัญรวมกับ
ร้อยละ 10 ของเบีย้ ประกันแบบชำาระครัง้ เดียว) ด้วยส่วนแบ่งทางการ
ตลาดร้อยละ 12.1 เพิม่ ขึน้ จากอันดับ 5 ของบริษทั ประกันทัง้ สิน้ 24 แห่ง
และมีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้อยละ 9.1 ในปีกอ่ นหน้านี้

จุดเด่นของปี 2557

• กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เป็นจำานวน 5.8 พันล้านบาท
• เบีย้ ประกันรับรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 จากปีกอ่ นเป็น 48.6 พันล้านบาท
ในปี 2557
• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 41
ในปี 2557 เทียบกับร้อยละ 42 ในปี 2556

แผนธุรกิจปี 2558
บริษทั จะทำางานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็นช่องทาง
หลักในการขายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมพร้อมในการเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทได้
พัฒนาการขายผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางการขายผ่าน
ธนาคารในปลายปี 2557 ซึง่ ได้แก่ชอ่ งทางการขายผ่านตัวแทนประกัน
ชีวติ และช่องทางการขายทีมการตลาดพิเศษ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงจะเห็น

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตและธนาคารไทยพาณิชย์ออกผลิตภัณฑ์ “แบบประกัน
ออมสบาย ชดเชยรายวัน” ให้ลูกค้าวัยทำางานออมเพียงเดือนละ 1,000 บาท และ
รับเงินชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท

ได้ชดั เจนขึน้ ในปี 2558 รวมถึงเพิม่ อัตราความยัง่ ยืนของกรมธรรม์และ
อัตราการสร้างผลงานการขายให้สงู ขึน้ จากช่องทางเหล่านี้ นอกจากนี้
การนำาระบบใหม่เพือ่ ทดแทนระบบข้อมูลหลักคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ในปี 2558 ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดี
ยิง่ ขึน้ ในระยะยาว
แผนธุรกิจสำาหรับปี 2558 สรุปได้ดงั นี้
• เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การที่สาธารณชนมีความรู้
เกีย่ วกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการประกันและรูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกันประเภทต่างๆ สูงขึ้น ทำาให้ความต้องการเกี่ยวกับประกัน
ชีวิตที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำาเนิน
ชีวิตและตอบสนองความต้องการในแต่ละช่วงอายุของบุคคล
• เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการขายในช่ อ งทางที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารขายผ่ า นธนาคาร
การขายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางการขายหลักของธุรกิจประกัน
ชีวิต ดังนั้น บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและจำานวน
ตัวแทน ในปลายปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงรายละเอียดของแผน
ผลตอบแทนสำาหรับตัวแทนเพื่อให้บริษัทและตัวแทนมุ่งเน้นถึง
เครื่องวัดประสิทธิภาพหลัก อาทิ ความยั่งยืน และคุณภาพของ
การขาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำาไรให้กับธุรกิจตัวแทนในระยะยาว
• ปรับปรุงอัตราความยัง่ ยืนของกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั เตรียม
ระบบงานเพือ่ เพิม่ อัตราความยัง่ ยืนของกรมธรรม์ประกันชีวติ ด้วย
กลยุทธ์ ในการรักษาลูกค้า รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลูกค้า
ที่ก้าวหน้ามากขึ้น
• พัฒนาระบบงานหลัก บริษัทได้เริ่มดำาเนินการโครงการยกระดับ
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหลักสำาหรับระบบทีใ่ ช้รองรับธุรกิจ
ประกันชีวิต โดยระยะแรกคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2558 และ
เมือ่ ระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่สู่ตลาด ปรับปรุงกระบวนการในการออกกรมธรรม์ อีกทั้ง
ลดเวลาในการให้บริการลูกค้า
• สร้างความเป็นผู้นำาด้านการขายผ่านช่องทางธนาคาร บริษัทจะ
ยังคงทำางานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษา
ความเป็นผู้นำาในช่องทางการขายผ่านธนาคาร โดยพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความซับซ้อน
มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า และ
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานประจำาปี 2557
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โครงการปรับปรุงธนาคาร
ในปี 2544 ธนาคารได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่งก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงอย่างรอบด้านโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกำาไรให้กับธนาคาร
โครงการต่ า งๆ ภายใต้ โ ครงการปรั บ ปรุ ง ธนาคารทำ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทั้งในด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิม การริเริ่ม
ดำาเนินธุรกิจใหม่ การปรับปรุงกระบวนการทำางาน และการพัฒนา
ระบบด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ที่โครงการเหล่านี้สำาเร็จลุล่วงอย่างทันการณ์เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการขับเคลื่อนการเติบโตและผลกำาไรของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา
และที่จะดำาเนินการต่อไป
โครงการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร (Change Program Steering Committee) โดย
มีสำานักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคารเป็นคณะเลขานุการทำา
หน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนและให้คาำ แนะนำาในระหว่างการดำาเนินโครงการ
ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการ
และสื่อความเกี่ยวกับประโยชน์และความเปลี่ยนแปลงของโครงการ
ปรับปรุงธนาคารให้แก่พนักงานในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด
นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารมีการกำากับดูแลโครงการปรับปรุง
ธนาคารโดยติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ และภาพรวม
การดำาเนินการของโครงการปรับปรุงธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานและการเติบโตของธนาคารอย่าง
สมำ่าเสมอ

ผลการด�าเนินงานปี 2557
การดำาเนินงานของโครงการปรับปรุงธนาคารในปี 2557 โดยส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนาและติดตั้งระบบงานจำานวนมาก โดยธนาคารมุ่งที่จะ
ทำาให้ระบบงานหลักในธุรกิจต่างๆ ของธนาคารมีความมั่นคง มีขนาด
และศักยภาพพร้อมรับการเติบโตทางธุรกิจ
• ติดตั้งระบบเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ อาทิ ระบบติดตามหนี้อัตโนมัติ
ในส่ ว นของสิ น เชื่ อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น (ยกเว้ น สิ น เชื่ อ รถยนต์ )
ระบบจัดเก็บและบริหารเอกสารด้านกฎหมาย ระบบ Loyalty
Management System สำาหรับให้บริการลูกค้าบัตรเครดิต การ
กำ า หนดวิ ธี ก ารดำ า เนิ น งานและพั ฒ นาระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ
กฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบตรวจสอบราย
ชื่อลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และระบบอนุมัติสินเชื่อบุคคล
ในส่วนของสินเชื่อบ้าน โดยระบบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นระบบใหม่
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ของธนาคาร
รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ ที่มีความสำา คัญต่อ
การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการยกระดับระบบ Core
Banking ทั้งในส่วนของเงินฝากและสินเชื่อ ปรับปรุงระบบ
UP2ME (mobile banking application) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมบริการใหม่ๆ ได้แก่ การชำาระค่าบริการ การ
โอนเงินต่างธนาคาร การเติมเงินมือถือ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Coupon) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
• เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบอินเตอร์เน็ต New Top
Level Domain (TLD) ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการที่สำาคัญของระบบ
อินเตอร์เน็ตของโลก โดยธนาคารถือเป็นบริษัทแห่งแรกของ
42
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ไทยที่มีการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ TLD ใหม่ดังกล่าวจะช่วย
ให้ลูกค้าเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย
ลดความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคาร รวมทัง้ ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

จุดเด่นปี 2557
• ปี 2557 เป็นปีครบรอบ 13 ปีแห่งความสำาเร็จของโครงการ
ปรับปรุงธนาคาร ซึ่งนับเป็นโครงการ transformation ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน
• เพิ่มศักยภาพในกระบวนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

แผนธุรกิจปี 2558
โครงการปรั บ ปรุ ง ธนาคารมุ ่ ง ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความสำาเร็จในการยกระดับศักยภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำางานของธนาคารอย่างต่อ
เนื่องจากปี 2557
• ติดตัง้ ระบบงานหลักเพือ่ ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ และ/
หรือ เพิ่มขีดความสามารถและผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่
สำาคัญ อาทิ ระบบศูนย์กลางรองรับการดำาเนินงานด้านการตรวจ
สอบและกำากับและการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk
and Compliance) ระบบบริหารกระบวนการทำางานด้านกฎหมาย
ระบบประกัน (Core Insurance) ระบบการชำาระเงินอัจฉริยะแบบ
ใหม่ ระบบวิเคราะห์และจัดทำารายงานด้านความเสีย่ งในการลงทุน
ระบบบริหารการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ระบบการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคล และระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
• เพิ่มศักยภาพของระบบงานที่มีอยู่ อาทิ ยกระดับระบบงาน ATM
เพื่อให้รองรับเทคโนโลยี EMV Chip card ตามมาตรฐานของ
VISA/Master card ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
และลดมูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงต่อธนาคาร รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากระบบการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ซึง่ เป็นระบบทีท่ นั สมัยให้มาก
ขึ้น โดยจะครอบคลุมการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์สิน
เชื่อไม่มีหลักประกันต่างๆ และเพิ่มสินเชื่อรถยนต์เข้าไปในระบบ
ติดตามหนี้แบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตามหนี้
• พั ฒ นาการบริ ก ารด้ า นการบริ ห ารความมั่ ง คั่ ง (Wealth
Management) สำาหรับลูกค้าบุคคลและธุรกิจรายย่อย
• ขยายรูปแบบการดำาเนินงานของธนาคารเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่
ของธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของธนาคาร

72 รางวัลแห่งความภูมิใจ
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ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาลคือหัวใจสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน

•
•
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รางวัลด้านธนาคารยอดเยี่ยม จาก 6 สถาบัน
Euromoney (U.K.) ปีที่ 9
Global Finance (U.S.A.) ปีที่ 9 ติดต่อกัน
The Asset (Hong Kong) ปีที่ 7 ติดต่อกัน
FinanceAsia (Hong Kong) ปีที่ 6
Alpha Southeast Asia (Hong Kong)
Asiamoney (Hong Kong) ปีที่ 7

รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในผลการ
จัดอันดับ “Forbes Global 2000” โดยนิตยสาร Forbes (U.S.A.)
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน
• Asia’s Best CEO และ Asia’s Best CFO
จาก Corporate Governance Asia (Hong Kong) ปีที่ 3 ติดต่อกัน
• Asian Corporate Director of the Year
จาก Corporate Governance Asia (Hong Kong)
• Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารทางการเงิน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 2
รางวัลด้านธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
จาก The Asset (Hong Kong)
• Best Equity House - Thailand
• Best Bond House of the Year - Thailand (ปีที่ 5)
• Best Domestic Custodian - Thailand (ปีที่ 8 ติดต่อกัน)
• Best Cash Management Service Provider - Thailand
(ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
จาก FinanceAsia (Hong Kong)
• Best Investment Bank - Thailand
• Best Foreign Exchange Bank - Thailand (ปีที่ 6)
จาก Asiamoney (Hong Kong)
• Best Local Cash Management Bank - Thailand
(ปีที่ 9 ติดต่อกัน)
• Best Overall Domestic Cash Management Services
for S-M-L Corporates - Thailand (ปีที่ 3)
• Best Overall Cross-Border Cash Management Services
for S-M-L Corporates - Thailand (ปีที่ 3)
• Best Domestic Provider of Foreign Exchange Services
- Thailand (ปีที่ 4)
• Best for Credit Research and Market Coverage
in Thailand by Fixed Income Poll
• Country Deal of the Year แห่งประเทศไทย

จาก Global Finance (U.S.A.)
• Best Foreign Exchange Provider - Thailand (ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
• Best Domestic Investment Bank - Thailand (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
จาก International Financing Review Asia (Hong Kong)
• Thailand Bond House of the Year (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
จาก Alpha SEA (Hong Kong)
• Best Investment Bank-Thailand
• Best High Yield Bond Deal of the Year - Thailand
(ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Best Bond Deal for Retail Investors - Thailand (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
จาก Asia Risk
• House of the Year - Thailand (ปีที่ 4)
จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• Deal of the Year (ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
• Top Underwriter (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
• Most Creative Issue (ปีที่ 4)
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
• Best SME Bank - Thailand จาก Alpha SEA (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
• SME Bank of the Year - Thailand
จากนิตยสาร Asian Banking & Finance (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
กลุ่มลูกค้าบุคคล
• Best Private Bank จาก Euromoney (ปีที่ 3)
• Best Private Wealth Management Bank จาก The Asset
(ปีที่ 3)
• Best Private Bank จาก The Banker (ปีที่ 2)
รางวัลด้านอื่นๆ
รางวัลเกียรติคุณด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านสินค้าและ
บริการ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Values จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
• รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• รางวัล Top Brand Engagement จาก Zocial Award
• Best Investor Relations (ปีที่ 5) และ Asian Company Secretary
of the Year (ปีที่ 2) จาก Corporate Governance Asia
•

และอีก 28 รางวัลยอดเยี่ยมจากสถาบันชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ
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ธนาคารที่ทุกคนในครอบครัวเลือก
“ผมและครอบครัวเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์มานานมาก
เราใช้บริการสินเชื่อเคหะ การค�้าประกัน
บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ และอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง”
“ไทยพาณิชย์เข้าใจความต้องการของลูกค้า
และบริการที่รวดเร็ว ช่วยผมได้มากทีเดียว
นอกจากนั้น ผมชอบนวัตกรรมด้านไอทีหลายๆ อย่าง
และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของไทยพาณิชย์อีกด้วย”
คุณภูริภัทร์ ปิตกานันท์

เจ้าของกิจการ บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
การที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อ
เนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีขนาดสินทรัพย์ จ�านวนลูกค้าและ
พนักงานเพิม่ ขึน้ อย่างมาก รวมทัง้ การด�าเนินธุรกิจมีความซับซ้อนและ
มีขนาดใหญ่ขนึ้ ท�าให้ธนาคารต้องให้ความส�าคัญกับการเติบโตทีย่ งั่ ยืน
ความส�าเร็จของธนาคารในช่วงทีผ่ า่ นมาได้สร้างความคาดหวังทีส่ งู ขึน้
ให้กบั ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารเชือ่ ว่า
ความสามารถในการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็น
ปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และความสามารถ
ในการท�าก�าไรของธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้
กับระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 4 องค์ประกอบหลัก
ตามที่อธิบายด้านล่าง ทั้งนี้กรอบการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลที่โปร่งใสและมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ
ตามรายละเอียดด้านล่างเช่นกัน เพื่อที่จะท�าให้การบริหารความเสี่ยง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารได้แบ่งความเสี่ยงเป็น 16 ประเภท
ซึ่งแต่ละประเภทจะสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
จะกล่าวในหัวข้อสุดท้าย
ธนาคารไทยพาณิชย์จะสร้างความแข็งแกร่งของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้ธนาคารมีความ
พร้อมส�าหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั หรือทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ไม่วา่
เศรษฐกิจนั้นจะสดใสหรือเป็นไปในทิศทางใด
โดยภาพรวมของระบบการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างการก�ากับดูแล
ความเสีย่ ง และปัจจัยเสีย่ งส�าคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร มี
ดังนี้

ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�าคัญ 4 ด้าน
ได้แก่
1. การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification) ธุรกิจของธนาคารโดย
รวม ประกอบด้วยการท�าธุรกรรม และการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ กับ
ลูกค้าและคู่ค้า ความเสี่ยงที่ส�าคัญของธนาคารจ�าแนกออกได้ 7
ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความ
เสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการ
ด�าเนินงาน ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
และความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ซึง่ ได้อธิบายความเสีย่ งด้านต่างๆ ไว้
ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงส�าคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
2. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) ธนาคารใช้วิธีการแตก
ต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการวัดทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวัดความเสี่ยงจะใช้ Internal
rating based approach หรือ Internal Model อืน่ ทีม่ คี วามเหมาะสม
มาใช้เพื่อให้สามารถวัดระดับความเสี่ยงที่แท้จริง ตัวอย่างเครื่อง
มือที่ธนาคารใช้วัดความเสี่ยงต่างๆ เช่น
• การวัด ความเสี่ยงด้ านเครดิต ใช้การจัด ล� าดับความเสี่ยง
(Borrower Risk Rating) เพื่อวัดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัด
ช�าระหนี้ ใช้ Credit Scoring เช่น Application Score และ
Behavioral Score เพื่อวัดความเสี่ยงลูกหนี้รายย่อย ส�าหรับ
อนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารใช้วิธีการวัดค่าความเสี่ยงที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Potential Future Exposure) เพื่อ
วัดความเสี่ยงด้านเครดิต

• ส�าหรับการวัดความเสี่ยงด้านตลาด มีการใช้เครื่องมือทาง
สถิติ คือ Value at Risk (VaR) และเครื่องมือที่ไม่ใช่ทาง
สถิติ อาทิเช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้าน
ตลาด (Sensitivity Analysis) การวัดฐานะการถือครองและ
การทดสอบภาวะวิกฤตของฐานะในบัญชีเพือ่ การค้า (Trading
Book)
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยด้วยการวัดผลกระทบที่มีต่อรายได้ และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic value of equity - EVE) ภายใต้
สมมติฐานของการแกว่งตัวของอัตราดอกเบี้ยในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
• ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้ทา� การวัดความเสีย่ ง
ในหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการประเมินโครงสร้างของ
งบดุล กระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินรวมถึงรายการ
นอกงบดุล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ในการวัดความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ประกอบด้วย อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity ratio)
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Maximum Cumulative OutflowMCO) และรวมถึงเครื่องมือล่าสุดตามเกณฑ์ Basel III
เช่น Liquidity Coverage Ratio (LCR)
• ส� า หรั บ การวั ด ความเสี่ ย งด้ า นการด� า เนิ น งาน ธนาคาร
มี ก ารประเมิ น และควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ ว ยตนเอง (Risk
and Control Self Assessment) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหาย (Incident and loss data) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงานและประสิทธิภาพของ
ปัจจัยการควบคุมในแต่ละหน่วยงานธุรกิจ
นอกจากนี้ในส่วนการลดความเสี่ยงของธนาคารในด้านการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารยังได้จดั ท�าแผนการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อใช้
ในการกอบกู้ธุรกรรมส�าคัญระหว่างภาวะวิกฤต นอกจากนี้
ธนาคารมี ก ระบวนการพิ จ ารณาความเสี่ ย งจากการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่อท�าให้สามารถมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์ ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเหล่านั้นอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการจัดการด้านการประกันของ
ธนาคารเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
• ในส่วนของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อ
เสียง ธนาคารประเมินความเสีย่ งโดยเน้นการวิเคราะห์ปจั จัย
เสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดความเสี่ยงใน
อนาคต ธนาคารได้ด�าเนินการจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test) เพื่อใช้ ในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ความ
เสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม
3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Control) ธนาคารควบคุมความเสี่ยง โดยการก�าหนดระดับ Key
Risk Indicator และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ทั้งในระดับ
ธนาคารโดยรวม ระดับลูกค้า ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับธุรกรรม และ
ระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายใน
เพือ่ ให้การจัดการความเสีย่ งเป็นไปตามนโยบาย และกระบวนการ
ที่ธนาคารก�าหนด
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4. การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) ความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ จะถูกรายงานไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง และผูบ้ ริหารอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ ทั้งนี้
รายงานเกีย่ วกับความเสีย่ ง มีทงั้ ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน
ตลอดจนความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม

โครงสร้างการก�ากับดูแลความเสี่ยง
(Governance Structure)
โครงสร้างการก�ากับดูแลความเสี่ยง จ�าแนกออกได้ดังนี้
1. นโยบาย คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้มีอ�านาจในการตรวจสอบ
และอนุมตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ งทีส่ า� คัญของธนาคาร อาทิ
เช่น นโยบายสินเชื่อ นโยบายการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process
Policy: ICAAP Policy) นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติ นโยบาย
การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด นโยบายการบริหารฐานะในบัญชี
เพื่อการค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ด�าเนินงาน นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ แนวทาง
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้านชือ่ เสียงธนาคาร และนโยบายความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง รวม
ถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
นโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2. อ�านาจกระท�าการ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ
อ�านาจกระท�าการของผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ อ�านาจ
กระท�าการครอบคลุมทั้งอ�านาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนอ�านาจ
การรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยยึดหลักการในการกระจาย
อ�านาจ ให้มคี วามเหมาะสมเป็นไปตามระดับความเสีย่ ง และภายใต้
กรอบอ�านาจอนุมัติข้างต้น ธนาคารยังมีการพิจารณาอ�านาจการ
อนุมัติสินเชื่อให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลลดหลั่นไปตามความรู้
ประสบการณ์ โดยก�าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจและการอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่อีกด้วย
3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะกรรมการธนาคาร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุด
ย่อย 3 คณะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง ได้แก่
3.1.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่เสนอแนะ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริหารยังมีอา� นาจอนุมตั ิ
สินเชือ่ อ�านาจอนุมตั กิ ารลงทุน และการบริหารด้าน
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด
3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ มีหน้าที่สอบทานความเพียงพอของ
การก�ากับดูแลนโยบาย การควบคุมภายใน และ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พร้อม
ทั้ ง สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอ
แนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงก�าหนด
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กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับที่
คณะกรรมการธนาคารก�าหนด ตลอดจนก�ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งธนาคาร
3.2 ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท ธนาคารยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน
ได้แก่
3.2.1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3.2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน เพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนของ
ธนาคาร
3.2.3 คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสินเชื่อ
รายย่อย และคณะกรรมการแก้ ไขสินทรัพย์ที่มี
ปัญหา เพื่อท�าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท
ตามอ�านาจกระท�าการที่ก�าหนด สินเชื่อที่เกินกว่า
อ� า นาจที่ ก� า หนดจะเป็ น อ� า นาจอนุ มั ติ ข องคณะ
กรรมการบริหาร ยกเว้นกรณีสินเชื่อที่ให้แก่กิจการ
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือผู้ถือหุ้น
ใหญ่และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จะเป็นอ�านาจอนุมตั ขิ องคณะ
กรรมการธนาคาร
3.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัติ วงเงินการจัด
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ ในส่วนความเสี่ยงด้านตลาด
รวมถึงเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ คณะกรรมการ
ธนาคาร ในกรณีที่เกินอ�านาจที่ก�าหนดหรือเมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง
4. การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารให้ความส�าคัญ
กับการจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล โดยแยก
หน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมตั สิ นิ เชือ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การก�าหนดอ�านาจอนุมตั ิ
สินเชือ่ ในแต่ละระดับ จะถูกก�าหนดให้เป็นไปตามระดับความเสีย่ ง
หรือระดับความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงิน
การจัดล�าดับความเสี่ยง (Borrower Risk Rating) และการจัด
ล�าดับความเสียหาย (Severity Class) ส�าหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
(Non-Retail Credit) ธนาคารก�าหนดอ�านาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทัง้ ในรูป
คณะกรรมการ และอ�านาจอนุมัติรายบุคคล ส่วนสินเชื่อรายย่อย
ธนาคารควบคุมดูแลการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ผ่านแนว
นโยบายสิ น เชื่ อ อ� า นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ โดยมี แ นวทางในการ
คัดเลือกคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ ในการพิจารณา
ความเสี่ยงสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ภายใต้กรอบของ
Product Program/Risk Program ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนยัง
มีการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อรายย่อยโดยรวม (Retail Portfolio
Management) รวมถึงวัดผลและประเมินผลความเสี่ยงด้านสิน
เชื่อทั้งตามผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้าด้วย
5. การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารมีการก�าหนดเพดาน
ความเสี่ยงด้านการตลาดประเภทต่างๆ เพื่อใช้ ในการควบคุม
ความเสี่ยงส�าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ซึ่งได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารที่ส�าคัญ คือ ความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

6.

7.

8.

9.

ซึ่งคณะกรรมการกำาหนดเพดานความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อ
การค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ใช้ ในการวัดและติดตามความ
เสี่ยงประกอบด้วยเครื่องมือทางสถิติ เช่น Value at Risk (VaR)
ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ขนาดของฐานะการถือ
ครองสูงสุด และการทดสอบภาวะวิกฤต นอกจากนีย้ งั มีการควบคุม
และติดตามผลงานในบัญชีเพื่อการค้า โดยการใช้ Management
Action Trigger (MAT)
การกำากับ ดูแลความเสี่ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ยในบัญ ชีเพื่อการ
ธนาคาร ธนาคารมีการกำาหนดเพดานความเสีย่ งสำาหรับความเสีย่ ง
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยวัดความเสี่ยงต่อ
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแบ่งการวัดความเสี่ยงภายใต้
ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต นอกจากนี้ธนาคารติดตามความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารโดยจัดทำา รายงาน
Repricing Gap Report ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
และรายงานกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
การกำากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการควบคุม
และบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีกระแสเงินสด
ในอนาคตเพียงพอต่อการดำาเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต โดยใช้การจัดทำารายงานการประมาณการกระแส
เงินสดเข้าและออก (Cash flow report หรือ Liquidity gap
report) ซึ่งรายงานเหล่านี้จะใช้ ในการติดตามและควบคุมความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยธนาคารมีการกำาหนดนโยบายในการ
รักษาอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก
และตั๋วแลกเงิน) ในระดับสูง พร้อมทั้งได้มีการดูแลและควบคุม
ปริมาณกระแสเงินสดออกสุทธิในแต่ละระยะเวลา เช่น 1 วัน 7 วัน
และ 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถจัดการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำากับดูแลความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน ธนาคารมีการนำา
หลัก “แนวการป้องกัน 3 ชั้น” มาใช้กำากับดูแล โดยหน่วยงาน
ธุรกิจในฐานะแนวป้องกันขัน้ ที่ 1 นำาหลักการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมความเสี่ยงมาใช้การปฏิบัติงานประจำาวัน หน่วยงาน
กำากับดูแล เช่น หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการดำาเนิน
งาน หน่วยงานด้านกำากับและควบคุม ในฐานะแนวป้องกันขั้นที่ 2
ทำาหน้าที่กำากับดูแลกระบวนการทำางานและบริหารความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องของหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานด้านบริหารงานตรวจ
สอบในฐานะแนวป้องกันขัน้ ที่ 3 ทำาหน้าทีท่ ดสอบกระบวนการและ
ขัน้ ตอนทางธุรกิจอย่างอิสระ และให้ความเชือ่ มัน่ แก่คณะผูบ้ ริหาร
ในประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
นอกจากนี้ หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
จะมีการจัดประชุมกับคณะผู้บริหารต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอเพื่อ
พิจารณาประเด็นด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงนำาเสนอข้อมูล
บริหารความเสีย่ งแก่ผบู้ ริหารของหน่วยงานทีส่ าำ คัญเพือ่ ใช้ ในการ
ตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจ
การกำากับดูแลความเสี่ยงของกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกำาหนดให้กิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ได้มาตรฐานของธนาคารและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated
Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)” ซึ่งกำาหนด
ให้กิจการในกลุ่มต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง
องค์กร เพดานการรับความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอด

จนการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ธนาคารกำาหนด ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเฉพาะของ
กิจการแต่ละประเภท นอกจากนั้น ธนาคารยังได้กำาหนดให้การ
ทำาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Parties) กับกลุ่ม Solo
Consolidation อาทิ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์
เกี่ยวข้องตลอดจนให้สินเชื่อ เงินลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือการ
ทำาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของ
กลุ่มฯ จะต้องขอความยินยอม และรายงานให้ธนาคารทราบ
สำาหรับการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยการทำาธุรกรรมระหว่างกัน
ต้องไม่มีเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดพิเศษใดๆ ต่างจากปกติของการ
ค้าทั่วไป สำาหรับบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเพียงผู้เดียว หรือถือหุ้น
ส่วนใหญ่ ซึ่งพิจารณาเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร
สามารถใช้ระบบงานหรือการบริการต่างๆ ร่วมกับธนาคาร โดย
การกำาหนดราคาหรืออัตราค่าบริการ หรือเงื่อนไขใดๆ ต้องเป็น
ราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
10. หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ธนาคารจัดตัง้ กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำาหน้าที่กำาหนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะ แนวนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามและรายงานความเสีย่ งประเภทต่างๆ
กลุ่มบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบโดยตรง ในการผลักดัน
ให้การบริหารความเสีย่ งของธนาคารมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
และมีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ทีผ่ า่ นมายังคงเติบโตในระดับตำา่ กว่าคาด
โดยการใช้จา่ ยภายในประเทศอยู่ในภาวะชะงักงันตลอดครึง่ ปีแรก
จากความไม่สงบทางการเมืองทีก่ ระทบต่อการดำาเนินงานของภาค
ราชการและลดทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ขณะที่การส่ง
ออกของไทยหดตัวเป็นปีที่สองติดต่อกันจากอุปสงค์ของโลกที่ยัง
อ่อนแอและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกตำ่า
ในปี 2558 ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 3.0-3.5 โดยอุปสงค์ภายในประเทศจะทยอยฟื้นตัวจาก
การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการลงทุนในโครงสร้างพืน้
ฐานต่างๆ ความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จะกระตุน้ การลงทุน
ภาคเอกชน ราคาพลังงานโลกที่ลดลงจากภาวะผลผลิตนำ้ามันล้น
ตลาดจะส่งผลให้ตน้ ทุนการดำาเนินธุรกิจลดลง และทำาให้ครัวเรือน
มีอำานาจซื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยจะยังขยายตัว
ได้อย่างจำากัดจากอุปสงค์ โลกทีย่ งั คงอ่อนแอและการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างในตลาดหลักเดิมของไทย เช่นธุรกิจยานยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้มีการนำาเข้าสินค้าจากไทยลดลง
สำาหรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยการดำาเนินการลงทุนดังกล่าวมีความสำาคัญทั้งต่อการเร่ง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง และช่วย
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
ในส่วนของหนี้ครัวเรือนของไทยที่สูงถึงกว่าร้อยละ 80 ของ
ขนาดเศรษฐกิจในปัจจุบันและกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
จะเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการบริโภค ขณะที่รายได้ ใน
ภาคการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ยังอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากภัยแล้งและ
การขาดแคลนนำ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรนอก
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ฤดูกาลลดลงถึงกว่าหนึ่งในสาม สำาหรับปัจจัยภายนอกประเทศ
นั้น ทิศทางการดำาเนินนโยบายทางการเงินในเศรษฐกิจหลักของ
โลกที่แตกต่างกันอาจทำาให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อน
ย้ายรอบใหม่ มาตรการซื้อสินทรัพย์ โดยธนาคารกลางในญี่ปุ่น
และยูโรโซนจะส่งผลให้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเมือ่ เทียบกับเยน
และยูโร และอาจกระทบต่อการส่งออกไทยไปยังเศรษฐกิจทัง้ สอง
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะมีขึ้น
ภายในปีนี้จะทำาให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี ธนาคารคาดว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยจะยังคงอยู่ใน
ระดับปัจจุบันตลอดปีนี้
ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารมีการดำา เนินการสอบทานคุณ ภาพสินเชื่อ
รายลูกหนี้อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสำารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพียงพอ และมีกระบวนการควบคุมติดตามพอร์ตใน
เชิงของการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ดำาเนินกิจการได้หากมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ธนาคารได้
สร้างกระบวนทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ ICAAP
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำาหนดให้ธนาคารพาณิชย์จะต้อง
มีกระบวนการดังกล่าว
2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
การกระจุกตัว (Concentration) ของสินเชือ่ ทำาให้เกิดความเสีย่ ง
ในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจ
หนึง่ หรือลูกหนีร้ ายใดรายหนึง่ หากธนาคารมีสนิ เชือ่ ในภาคธุรกิจ
นั้นๆ หรือลูกหนี้รายนั้นในปริมาณสูง ก็จะทำาให้เกิดหนี้มีปัญหาสูง
กว่าปกติ เนื่องจากมีสินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้ราย
ใดรายหนึ่งมากเกินไป
ธนาคารได้มีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัวของ
เงินให้สินเชื่อโดยกำาหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละ
กลุ่มโดยพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสัดส่วน
ที่ใช้ ในการติดตามและควบคุม ได้แก่
• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่ลูกหนี้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไม่เกินร้อยละ
25 ของเงินกองทุนกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
จำากัด (มหาชน)
• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันของกลุ่มลูก
หนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนธนาคาร
รวมกันต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุนธนาคาร
ทั้ ง นี้ ธ นาคารได้ กำ า หนดว่ า การให้ สิ น เชื่ อ ตามประเภทกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมจะต้องไม่มีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะกำาหนดการใช้เงินกองทุน
เพื่อรองรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรม โอกาสของการทำาธุรกิจ โอกาสของการสูญเสีย
และโอกาสของการผิดนัดชำาระหนี้ นอกจากนี้ ได้จัดทำาค่าดัชนี
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เพื่อใช้วัดการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรม
3 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ของคู่
สัญญา
ความเสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญา
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำาหนดไว้ ในสัญญาโดยเฉพาะธุรกรรม
อนุพนั ธ์ทางการเงิน โดยทัว่ ไปธนาคารทำาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการ
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เงินกับลูกค้าเพือ่ จุดประสงค์ ในการป้องกันและลดความเสีย่ งของ
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ สัญญาอัตรา
แลกเปลีย่ น สัญญาตราสารทุน และสัญญาอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า
เป็นต้น และเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารให้อยูภ่ ายใต้
เพดานความเสี่ยงที่กำาหนด ธนาคารจะดำาเนินการลดความเสี่ยง
บางส่วนหรือทั้งหมด (back-to-back) โดยการทำาสัญญาในฐานะ
ทีต่ รงกันข้ามกับสถาบันการเงินอืน่ โดยเฉพาะธนาคารต่างชาติใน
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินระหว่างสถาบัน (OTC Derivatives)
ธนาคารกำ า หนดเพดานความเสี่ ย งสำ า หรั บ คู ่ สั ญ ญาแต่ ล ะราย
โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเหมือนกับการพิจารณาเครดิตของ
ลูกค้า ในการกำาหนดเพดานความเสี่ยงสำาหรับคู่สัญญาแต่ละราย
นั้น ธนาคารพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit
Rating) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของคู่สัญญา นอกจากนี้ได้มีการ
กำาหนดเพดานความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign Limit) สำาหรับ
แต่ละประเทศด้วย ในการติดตามความเสี่ยง ธนาคารติดตาม
สถานการณ์ด้านเครดิตของคู่สัญญา จากมูลค่าของฐานะความ
เสี่ยงทั้งหมด (Aggregate Exposure) การเปลี่ยนแปลงของ
Credit Default Swap (CDS) spread การเปลีย่ นแปลงของอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือด้านเครดิต และการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสาร
ทุนในตลาดของคู่สัญญา (Equity Price) เป็นต้น โดยรายงานให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงทราบเป็นรายวัน เพือ่ ใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจ
หรือการปรับลดระดับความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ในการลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ธนาคารได้ตกลง
ทำาสัญญา Credit Support Annex (CSA) สำาหรับคู่สัญญาหลัก
ของธนาคาร โดยการวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องสูง เมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญามีการเปลีย่ นแปลง
ไปเกินกว่ามูลค่าที่กำาหนดไว้ (Threshold)
4. ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
ธนาคารติดตามความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อประเมินโอกาสความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามช่วง
เวลาที่เหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อประเทศหรือ
ธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งของประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา (Country Risk) โดยการกำาหนดเพดานความเสีย่ งสูงสุด
(Policy Limit) และกำาหนดวงเงินการให้สนิ เชือ่ การลงทุน ก่อภาระ
ผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit)
โดยพิจารณาจากการจัดอันดับความเสีย่ งของรัฐบาล (Sovereign
Scorecard) ควบคู่กับการใช้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อภายนอก
5. ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
หนี้ด้อยคุณภาพเป็นความเสี่ยงสำาคัญของธนาคาร เนื่องจากหาก
ลูกหนี้ไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามกำาหนดย่อมทำาให้ธนาคารขาด
รายได้จากดอกเบีย้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทัง้ หมด
จึงกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไร ตลอดจนความพอเพียง
ของเงินกองทุนของธนาคาร
ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing
Loans) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งสิ้น 41,626 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 38,233 ล้านบาทในปี 2556 โดยอัตราส่วนหนี้ด้อย
คุณภาพต่อสินเชื่อรวมทรงตัวที่ร้อยละ 2.1 หนี้ด้อยคุณภาพเหล่า
นี้จำาแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนชำาระตามเงื่อนไขร้อยละ 56.1 กลุ่มที่
อยูร่ ะหว่างการเจรจาร้อยละ 21.3 กลุม่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำาเนินคดี
ร้อยละ 11.7 และกลุ่มที่อยู่ระหว่างบังคับคดีร้อยละ 10.9

ธนาคารบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้ด้อยคุณภาพ โดยการ
ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้พอเพียงกับความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีเงินสำารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 58,252 ล้านบาทหรือร้อยละ 139.9 ของหนี้
ด้อยคุณภาพ
6. ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันที่ธนาคารมีกับลูกค้าและคู่ค้า จัดเป็นรายการนอก
งบดุลตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ มีความเสีย่ งด้านตลาดและความ
เสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk) ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาำ หนดไว้ ในสัญญา ความ
เสียหายจากความเสี่ยงประเภทนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย ซึง่ แตกต่างจากความเสีย่ งด้านเครดิตโดยทัว่ ไป ทีค่ วาม
เสียหายจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายเดียว
ณ สิน้ ปี 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและการคำา้ ประกัน
การกูย้ มื เงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบกำาหนด
และภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมทั้งสิ้น 45,793
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จากสิ้นปีก่อน)
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล โดยการ
กำาหนดให้ลูกค้าหรือคู่สัญญาตามภาระผูกพันนอกงบดุลที่กล่าว
ข้างต้นเป็นการให้สนิ เชือ่ ประเภทหนึง่ ซึง่ จะต้องผ่านกระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อตามปกติ ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดย
กำาหนดเพดานการรับความเสี่ยงสำาหรับลูกค้าและคู่สัญญาแต่ละ
ราย และกำาหนดเพดานการรับความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
(Country Risk) รวมทั้งมีการติดตามความเสี่ยง โดยการติดตาม
สถานการณ์และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ
นอกจากนี้ การคำานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ ในงบดุลสำาหรับ
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด มีการประเมินมูลค่าตามวิธี
Current Exposure ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to Market) และมูลค่าความเสี่ยงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Add-ons)
นอกจากนั้น ธนาคารยังป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์
(Derivatives) จากความผันผวนของราคาตลาด โดยการกำาหนด
เพดานการรับความเสีย่ งประเภทต่างๆ เช่น Value at Risk (VaR)
ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยง (Sensitivities limits) ซึ่งรวมถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของ Option ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers)
และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
7. ความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันประเภท
อสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์
หากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา และราคาอสังหาริมทรัพย์ลด
ตำ่าลง ก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของธนาคาร ซึ่ง
อาจทำาให้ธนาคารมีสว่ นสูญเสียเมือ่ เกิดปัญหาหนีด้ อ้ ยคุณภาพสูง
ขึน้ ธนาคารจึงกำาหนดนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกัน และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการชำาระหนี้ หรือซือ้ จากการ
ขายทอดตลาดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมุ่งหวังให้มูลค่าหลักประกันและ NPA
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงตามสภาวะที่เป็นปัจจุบัน สำาหรับการนำา
มูลค่ามาใช้ ในการคำานวณปริมาณเงินสำารอง ให้เพียงพอรองรับ
ความเสียหาย การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการดำารง
เงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
ด้วยการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน

ข้างต้น โดยกำาหนดให้สินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องทบทวนราคาประเมินหลักประกันใหม่ทุก 5 ปี และสำาหรับ
ลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการตีโอนชำาระหนี้
หรือซือ้ จากการขายทอดตลาด (NPA) ธนาคารกำาหนดนโยบายให้มี
การประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ทุก 3 ปี แต่
หากต้องมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักประกัน เช่น ปรับ
โครงสร้างหนี้ จะต้องมีการประเมินเพือ่ สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง ตาม
สภาวะทีเ่ ป็นปัจจุบนั มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วน NPA กำาหนดให้มกี าร
ประเมินมูลค่าทุกปี ในด้านผู้ประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคาร
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ใช้ผู้ประเมินราคา
ภายในสำาหรับทุกระดับวงเงิน
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ธุรกรรมของธนาคารทีอ่ าจจะเกิดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ค่าของเงินตราต่างประเทศ มีทั้งธุรกรรมการค้าเงินตราต่าง
ประเทศ (Proprietary Trading) และธุรกรรมซึ่งธนาคารทำากับ
ลูกค้าเกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งการชำาระเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าและการลงทุนต่างประเทศ ทำาให้ธนาคารอาจจะมีฐานะเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศที่
ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ ก็จะทำาให้เกิดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในทางตรงกันข้าม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็
จะทำาให้เกิดผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคาร
มีฐานะเป็นลูกหนี้สุทธิ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็จะทำาให้เกิด
ผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจะเกิดขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยน หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ธนาคารป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ด้วยการกำาหนด
เพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดาน
ความเสีย่ งมีทงั้ ประเภททีเ่ ป็นค่าการคำานวณทางสถิติ ได้แก่ Value
at Risk และประเภททีเ่ ป็นจำานวนเงิน เช่น Intra-day Position,
Overnight Position และระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีฐานะเงินตราต่างประเทศ
เป็นลูกหนีส้ ทุ ธิเป็นจำานวนเงินเทียบเท่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ สิน้
325 ล้านดอลลาร์ และมีค่า VaR เป็นจำานวนเงิน 25.54 ล้านบาท
9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้
จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของธนาคาร โดยธนาคารมีความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร จำาแนกเป็น 4 ประเภท คือ
• Repricing Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลาครบ
กำาหนดในการปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์และหนี้
สินไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ประเภทที่สำาคัญและมีผลกระทบมากที่สุด อาทิ เมื่อกำาหนด
ให้ปจั จัยอืน่ ๆ คงที่ หากธนาคารมีสนิ ทรัพย์ทสี่ ามารถปรับอัตรา
ดอกเบี้ยได้เร็วกว่าหนี้สนิ (Positive Gap) หากอัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้น ก็จะทำาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือใน
ทางตรงกันข้าม หากธนาคารมีสินทรัพย์ที่สามารถปรับอัตรา
ดอกเบีย้ ได้ชา้ กว่าหนีส้ นิ (Negative Gap) หากอัตราดอกเบีย้
สูงขึ้น ก็จะทำาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น
• Yield Curve Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตรา
ดอกเบีย้ ตามระยะเวลาครบกำาหนดทีแ่ ตกต่างกัน เปลีย่ นแปลง
แตกต่างกัน
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• Basis Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ของ
สินทรัพย์และหนี้สิน อยู่บนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่แตกต่าง
กัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา อัตราดอกเบี้ยการกู้
ยืมระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ย THBFIX เป็นต้น เมื่อ
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงเปลีย่ นแปลงแตกต่างกัน ก็จะทำาให้อตั รา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่อิงอยู่บนอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วย
• Option Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีม่ ี Option แฝงอยู่
ในรายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบดุล การใช้สทิ ธิ
ตาม Option อาจจะกระทบต่อการบริหารรายได้และต้นทุน
ของอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร เช่น เงินฝากมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตามระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว ผู้ฝากก็อาจจะ
ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาครบกำาหนด ซึ่งทำาให้ธนาคารมี
ต้นทุนสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการกำาหนด
เพดานความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า และในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร โดยกิจกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) มี
เพดานการรับความเสี่ยงประเภท Value at Risk (VaR), Basis
Point Value ความอ่อนไหวต่อ Yield Curve, Basis risks และการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) ส่วนบัญชีเพื่อการธนาคาร
(Banking Book) มีการกำาหนดเพดานความเสี่ยงของผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ย โดยวัดเป็นร้อยละของรายได้และเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการค้า (Trading Book) มีค่า VaR เป็นจำานวนเงิน 93.77
ล้านบาท สำาหรับ Banking Book ความเสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีเท่ากันทุกระยะเวลาครบกำาหนด มีผลกระ
ทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงิน 1,765 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี และมีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจลด
ลงเป็นจำานวนเงิน 2,331 ล้านบาท
10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญที่สุดประเภท
หนึ่งของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทย เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
อาศัยเงินทุนระยะสัน้ จากการระดมเงินฝาก ทัง้ ในรูปแบบเงินฝาก
ประจำาและเงินฝากทีส่ ามารถถอนได้ โดยไม่มกี าำ หนดเวลา เช่น เงิน
ฝากออมทรัพย์ และเงินฝากเดินสะพัด ในขณะเดียวกันธนาคารใช้
เงินทุนที่กล่าวมานี้ในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีระยะเวลาครบ
กำาหนดยาวกว่าเงินฝาก และหรือไม่สามารถเรียกคืนได้ก่อนระยะ
เวลาครบกำาหนด จึงทำาให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง จากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ให้เป็น
เงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบกำาหนดของหนี้สิน
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีนโยบายในการ
ถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Assets) ในระดับที่
เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจในภาวะปกติเพือ่ รองรับธุรกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ จากการให้บริการด้านต่างๆ ของธนาคารภายใต้ตน้ ทุนทีย่ อมรับ
ได้ นอกจากนีธ้ นาคารยังจัดทำารายงานประมาณการกระแสเงินสด
เข้าออกเพื่อให้ทราบถึงปริมาณเงินที่จำาเป็นต้องใช้ ในแต่ละวัน
และการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องรายวัน และประมาณการ
กระแสเงินสดเข้าออกรายเดือนภายใต้การดำาเนินธุรกิจในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนาคารถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
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ธนาคารกำาหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องราย
วันให้อยู่ในระดับไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 (คำานวณจากสินทรัพย์
สภาพคล่องรวมต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินรวม) ซึ่งอยู่ในระดับ
สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ที่ร้อยละ 6 โดย ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
ร้อยละ 28.55 ของเงินฝากรวมและตั๋วแลกเงิน ทำาให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีสภาพคล่องอยู่ในระดับเพียงพอต่อสถานการณ์ปกติและ
สถานะการณ์ฉุกเฉิน
11. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการ เงินกองทุน และเสถียรภาพของธนาคาร ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่มี
ความผิดพลาด การนำาแผนกลยุทธ์ ไปปฎิบัติอย่างไม่เหมาะสม
หรือการที่ธนาคารไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ได้อย่างทันท่วงที
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะ
กรรมการธนาคารได้นาำ กรอบการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์มา
ใช้ ในการบริหารความเสีย่ ง โดยธนาคารได้ดาำ เนินการบริหารความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์ อันประกอบ
ด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การปรับเปลีย่ นและแก้ไข 3) การ
ดำาเนินการและติดตามผล 4) การประเมินผลและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้กระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคาร
สามารถนำาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ ในการจัดทำาแผนกลยุทธ์ ได้
อย่างเหมาะสม ในขณะทีก่ ระบวนการประเมินความเสีย่ งทางด้าน
กลยุทธ์ จัดทำาขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
ปัจจุบนั กลุม่ การเงินรับผิดชอบกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์ของ
ธนาคาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการธนาคารตลอดจนผู้บริหาร
ระดับสูงในการกำาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมถึงให้คำา
แนะนำาที่จำาเป็น นอกจากนี้กลุ่มการเงินยังมีหน้าที่รับผิดชอบใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อีกด้วย
12. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
ธนาคารได้ ให้คำาจำากัดความของความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
หรือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยอ้างอิงจากคำาจำากัดความของ
คณะกรรมการบาเซิลด้านกำากับดูแลสถาบันการเงิน ว่าหมายถึง
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
จากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ
ผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
แต่ไม่รวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ซึง่ ปัจจัยในการเกิดความเสีย่ ง
อาจจะมาจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลง
ในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร กระบวนการ ระบบงาน
ผลิตภัณฑ์ ภัยธรรมชาติ จลาจล เป็นต้น
ธนาคารตระหนักว่าความเสีย่ งด้านการดำาเนินงานเป็นปัจจัยเสีย่ ง
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ และให้ความสำาคัญอย่างมาก
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการดำาเนินงานและมีการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการดำาเนินงานของตน โดยใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่
ธนาคารมีการนำามาใช้ โดยจะต้องระบุความเสีย่ งทีส่ าำ คัญ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุม และกำาหนดแผนในการลดหรือ

ป้องกันความเสีย่ งเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะ
สมกับธุรกิจ (Risk and Control Self Assessment - RCSA) โดย
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่ทำามาในรอบที่
แล้ว พร้อมทัง้ มีการสรุปความเสีย่ งระดับธนาคารต่อผูบ้ ริหารระดับ
สูงเพื่อกำาหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ สำาหรับความเสีย่ งทีส่ าำ คัญ หน่วยงานจะระบุดชั นี
ชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator – KRI ) เพือ่ ติดตามให้แน่ใจ
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ความเสียหายขึน้ นอกจากจะมี
กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้ว ธนาคารยังทำาการเก็บข้อมูล
ไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กำา หนดให้ต้องมีการ
ทบทวนเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่
หรือการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพและทำาให้ความเสี่ยงเดิมมี
ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ พร้อมทัง้ นำาเสนอต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเห็นชอบและกำาหนดแผนจัดการเพื่อ
กำาจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
ในปี 2557 ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ธนาคารได้มี
การปรับปรุงแผนบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management
Plan) เพือ่ ใช้ ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทเี่ กิดขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุง
การบริหารจัดการวิกฤติการณ์ ในตลอดปีที่ผ่านมา
13. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
ทางการ
ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎเกณฑ์
ทางการและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการหลายหน่วย
งาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอืน่ ๆ
ธนาคารมีหน่วยงานกำากับและควบคุมอยูภ่ ายใต้กลุม่ งานตรวจสอบ
และกำากับ ทำาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการให้คาำ แนะนำา ชีแ้ จง และ
ให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนิน
ธุ ร กิ จและการปฏิบัติง านของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ
และระเบียบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร
14. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของสาธารณชน ซึ่ง
ยากแก่การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้รับ
อิทธิพลหรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในขณะหนึ่งขณะใด รวมถึงเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่มี
ต่อธนาคารเป็นการเฉพาะด้วย
ในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารจึงยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นสำาคัญ เพื่อ
ให้ได้รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้
คณะกรรมการธนาคาร กำาหนดแนวทางการพิจารณาสนับสนุน
ธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม โดยจำาแนกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทในเครืออาจจะเข้าไป
มีส่วนร่วมในการทำาธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม ผู้บริหาร
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องขอความเห็นชอบในเบือ้ งต้นจาก
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะเริ่ม

ติดต่อเพื่อทำาธุรกรรมนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำา
ธุรกิจ และรายงานให้นายกกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทราบ
และขั้ น ตอนที่ ส อง เมื่ อ จะมี ก ารอนุ มั ติ ก ารทำ า ธุ ร กรรม คณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายก
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ สายงานสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารมีหน้า
ที่ดูแลและรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางในการติดตามและ
ประสานงานกับกลุม่ งานต่างๆ ทีม่ หี น้าทีป่ ระเมินและติดตามปัจจัย
เสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคาร ได้แก่
1. ธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านชื่อเสียง
2. การดำาเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรกำากับ
ดูแล
3. การถูกร้องทุกข์จากลูกค้า หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับคุณภาพและบริการของธนาคาร
4. การมีเหตุการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียอันเกิดจากพนักงาน
5. ข่าวสารในเชิงลบของธนาคารที่ปรากฎในสื่อต่างๆ
6. สถานะความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร
โดยรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในภาพรวม
และรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคารต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและคณะกรรมการ
บริหารของธนาคาร
15. ความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 คณะกรรมการบาเซิล
ด้านกำากับดูแลสถาบันการเงิน ได้ประกาศใช้แนวทางการกำากับ
การดูแลเกณฑ์ ใหม่เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในภาคธุรกิจ
ธนาคาร หรือที่เรียกว่า “Basel III” เมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนและ
กำาหนดกรอบในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้นำากรอบดังกล่าวมาใช้กับธนาคาร
พาณิชย์ของไทยเพื่อให้มีมาตรฐานเปรียบเทียบได้กับสถาบันการ
เงินในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นกรอบ
เวลาเดียวกับการเริ่มใช้ Basel III ธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มดำารง
เงินกองทุนตามเกณฑ์ ใหม่ โดยถูกกำาหนดให้ดำารงอัตราส่วนเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ตำ่ากว่าอัตราร้อยละ 8.5 แบ่งเป็นเงิน
กองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1,
CET1) ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 4.5 และเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งรวม
ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 6 นอกจากนี้ ธปท. ยังมีแนวทางทีจ่ ะกำาหนดให้มี
การดำารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation buffer) ซึ่งกำาหนดให้ดำารงเพิ่มจาก CET1 อีกใน
อัตราร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยกำาหนดให้ทยอย
ดำารงเงินกองทุนส่วนเพิม่ ร้อยละ 0.625 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม
2559 จนครบกำาหนดในวันที่ 1 มกราคม 2562 หากธนาคาร
พาณิชย์ ใดไม่สามารถดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่
กำาหนด อาจมีขอ้ จำากัดในเรือ่ งวิธกี ารจัดสรรกำาไรสุทธิของธนาคาร
พาณิชย์ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายโบนัสพนักงานที่ขึ้น
อยู่กับผลการดำาเนินงาน และการซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
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ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ธนาคารได้ ใช้หลักเกณฑ์การ
ดำารงเงินกองทุนแบบใหม่ของ Basel III ทั้งในระดับธนาคาร และ
ในเวลาเดียวกันยังได้นำามาปฏิบัติในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ก่อนกำาหนด ทั้งนี้ธนาคารยังคงใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized
Approach) ในการวัด ความเพีย งพอของเงินกองทุนสำา หรับ
ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาดสำาหรับธุรกรรมฐานะ
ในบัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน โดยที่
ธนาคารยังคงบริหาร ติดตามผล และรายงานฐานะของเงิน
กองทุนผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
(ICAAP) รวมถึงการจัดทำาประมาณการความต้องการเงินกองทุน
และการทดสอบภาวะวิกฤติ รวมถึงยังได้มีการกำาหนดเป้าหมาย
อัตราส่วนเงินกองทุนในรายงาน ICAAP เพือ่ สะท้อนเป้าหมายของ
เงินกองทุนต่อระดับความเสีย่ งทีต่ อ้ งการ และมีการจัดส่งรายงาน
แก่ธปท.เป็นประจำาในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมบทบาทของนักลงทุนและกลไกตลาด ธนาคารยัง
มีการเปิดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุน ปริมาณความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญตามหลักเกณฑ์ Pillar III
ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งส่วนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
การเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารทุกครึ่งปี
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ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารรายงานฐานะเงินกองทุนรวม
ภายใต้เกณฑ์ Basel III จำานวน 294 พันล้านบาท ประกอบด้วย CET1/
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง จำานวน 237 พันล้านบาท (ร้อยละ13.6 ของ
สินทรัพย์เสีย่ ง) และเงินกองทุนชัน้ ทีส่ อง จำานวน 58 พันล้านบาท
(ร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์เสี่ยง) สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มียอดเงินกองทุนรวมจำานวน 302 พันล้านบาท โดยนับเป็น CET1/
เงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ จำานวน 244 พันล้านบาท (ร้อยละ 13.7 ของ
สินทรัพย์เสีย่ ง) และเงินกองทุนชัน้ ทีส่ อง จำานวน 58 พันล้านบาท
(ร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์เสี่ยง)
อนึ่ง หากพิจารณารวมผลกำาไรสำาหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2557
ธนาคารจะมีอตั ราส่วน CET1/เงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ คิดเป็นร้อยละ
14.8 และสำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีอัตราส่วน CET1/เงิน
กองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9
จากข้อมูลข้างต้น ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะเงินกองทุนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง และเพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตทาง
ธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และรองรับกฏเกณฑ์เงิน
กองทุนใหม่ รวมถึงมีเงินกองทุนเพียงพอในสภาวะเศรษฐกิจที่
ตกตำ่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีการก�ากับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี
โดยก�าหนดกรอบการพิจารณาในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
โดยธนาคารด�าเนินกิจการให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการด�าเนิน
การดังกล่าว ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
ธนาคารมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและ
ชอบธรรม เพราะธนาคารตระหนักเป็นอย่างดีว่าระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคาร
จึงจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ประกอบด้วยการก�าหนด
โครงสร้างองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชา ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ภายใต้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและท�าหน้าที่ก�ากับดูแล (Oversight) การพัฒนาและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารมีการพัฒนาความรู้ความ
สามารถและทักษะใหม่ๆ แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจธนาคาร ธนาคารได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน
ตลอดจนปรับปรุงจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งมี
ก�าหนดบทลงโทษทางวินยั มีชอ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกีย่ ว
กับการทุจริตต่างๆ ทีเ่ ป็นอิสระ (Whistleblower) เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในสิ่ง
ทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม ยุตธิ รรม และรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้

การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การบริห ารความเสี่ย งของธนาคารและกลุ่มธุร กิจทางการเงิน
ของธนาคาร รวมทั้ ง การก� า กั บ ดู แ ลสอบทาน และการประเมิ น
ความเสี่ ย งของการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดทุจริต ผล
กระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน
ธนาคารมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและขั้น
ตอนการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการควบคุม
และติดตามระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
ตลอดจนมีการประเมินถึงความเพียงพอของการตั้งส�ารองและการ
ด�ารงเงินกองทุนเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของธนาคาร สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และสามารถรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้

การควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการจัดท�านโยบายด้านการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวน
ให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�า่ เสมอ ซึง่ รวมถึงการควบคุมทัว่ ไปส�าหรับระบบ

ข้อมูล ครอบคลุมการด�าเนินงานของศูนย์ขอ้ มูลรวมถึงเครือข่ายข้อมูล
การพัฒนาและการทดสอบระบบ การบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
การจัดซือ้ และการจัดการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารมุง่ เน้น
ให้ มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจนและออกแบบการควบคุ ม อย่ า ง
เพียงพอและเหมาะสม ส�าหรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหารธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนหน่วย
งานที่มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลธนาคาร ได้รับทราบข้อมูลส�าคัญอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ธนาคารให้
ความส�าคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญต่างๆ ของธนาคาร โดยมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ดีและเหมาะสม
ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารภายในธนาคารและบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่นโยบาย
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลส�าคัญต่างๆ
ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบและน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและทันเหตุการณ์
นอกจากนั้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพือ่ ให้บคุ คลต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคารสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistleblower hotline)
แก่ธนาคารได้อย่างปลอดภัย

ระบบติดตาม
กลุม่ ตรวจสอบและก�ากับภายใต้การก�ากับของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่สอบทานและติดตาม เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร รวมทัง้ ติดตามดูแลให้ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการที่ส�าคัญ โดยธนาคารยังให้ความส�าคัญในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจัดให้มีการสอบทานการ
ควบคุมภายใน ความถูกต้องสมเหตุสมผลของการท�าธุรกรรมต่างๆ
และพิจารณาหาสาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากข้อสังเกตและ
ความเสีย่ งต่างๆ ทีพ่ บจากการตรวจสอบ เพือ่ ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่
ให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รบั การแก้ไขเพือ่ ประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน และเพือ่ บรรเทาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารได้รับทราบจากส�านักงานต�ารวจแห่ง
ชาติ เรื่องเงินถูกยักยอกออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าราย
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตผู้จัดการของธนาคาร ธนาคารได้ตรวจสอบ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และจะจัดการกับข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน
เมื่อได้ตรวจพบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร
รายงานประจ�าปี 2557
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การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำาให้ธนาคารเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม และเชื่อว่า
การกำากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงดำาเนินการให้การกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
อันเป็นผลให้ธนาคารมีผลประกอบการที่โดดเด่นตลอดทศวรรษที่
ผ่านมา รวมถึงได้รบั รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการหลายรางวัล อาทิ
ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี
2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ว่าธนาคารมี
การกำากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2557 รวมถึงได้รับการประเมิน 100
คะแนนเต็มเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำา
ปี 2553-2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
จากนโยบายที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารสนับสนุนความ
พยายามของสังคมไทยในการส่งเสริมและนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารเล็งเห็นถึง
ความสำาคัญและการนำาหลักปรัชญาดังกล่าวในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยง ความสมดุล ความมีเหตุผล คุณธรรม และการจัดการ
ความรู้ มาปรับใช้กบั การกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำาเนินงานใน
แต่ละวันของธนาคาร โดยธนาคารได้นาำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางหลักของหลักการกำากับดูแลกิจการขององค์กร
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ทัง้ นี้ การให้ความสำาคัญของธนาคารต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ถูกแสดงไว้ โดยละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งออก
เผยแพร่พร้อมกับรายงานประจำาปีของธนาคาร

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และดำาเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่
กำากับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษทั จดทะเบียน โดย
มีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการในระดับสากล
โดยนโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคารมีการกำาหนดหลักการ
ต่างๆ ไว้ ได้แก่
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร และพนักงาน โดยที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก” และพันธกิจมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่ให้บริการครบวงจรที่
ดีที่สุดของประเทศ”
2) โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบ และวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะ

กรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การปฏิบัติ
ต่อกรรมการใหม่ การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่ การ
แยกต�าแหน่งและบทบาทหน้าที่ระหว่างนายกกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคารและผู้มีอ�านาจในการจัดการ การ
วางแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�าแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียอืน่ ๆ ในเรือ่ งการประชุมผูถ้ อื หุน้ การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวได้แสดง
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ากับดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ”

การก�ากับดูแลกิจการปี 2557
ในปี 2557 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารที่
มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้
รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมเพือ่ ร่วมตัดสินใจเรือ่ งส�าคัญของธนาคาร อาทิ การจ่าย
เงินปันผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
การแก้ไขข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมตั ริ ายการ
พิเศษ (หากมี) (อาทิ การเพิ่มทุน การลดทุน การได้มาหรือจ�าหน่าย
สินทรัพย์ การเข้าท�ารายการเกีย่ วโยงกัน เป็นต้น) โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ากับ
ดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และ “สิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 ในวันที่
3 เมษายน 2557 โดยธนาคารได้ด�าเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและมาตรฐานการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีดังนี้
1) ธนาคารมีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอ และมี
ระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม รวมถึง
สามารถเข้าถึงหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมได้ โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และได้จัดส่งหนังสือ

บอกกล่าวดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
รายงานประจ�าปี 2556 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยวัน เวลา และสถานที่ประชุม รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม
รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดประกาศหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่ส�านักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งของธนาคาร
รวมถึงได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อ
กันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ส�าหรับกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�าปี 2556 ที่เป็นรูปเล่มก่อน
การประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท
2) ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่า
เทียมกัน โดยธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
เชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพือ่
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วม
ประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน อาทิ
บริษัทจัดการกองทุน หรือ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมประชุม และอ�านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสาร
การเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า
3) ธนาคารได้จดั ให้มกี ารอ�านวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมี
นโยบายก�าหนดวันและเวลาประชุมในวันท�าการ และก�าหนดสถานทีจ่ ดั
ประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร และในวันประชุม ธนาคาร
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ด้วยการ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และจัดจุดลง
ทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้น
ที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือ Custodian โดยจัดให้มี
การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด พร้อมทั้งจัดท�าและส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมทีม่ บี าร์ โค้ดเดียวกัน
กับบาร์ โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้
แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ส่งผลให้การ
ลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้จัดให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ต ลอดเวลา
การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติ
4) ระหว่างการประชุม นายกกรรมการท�าหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เป็น
จ�านวน 16 คน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยก่อนเริม่ เข้าสูก่ ระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้รบั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออก
เสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนน
เสียงเฉพาะส�าหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงเท่านั้น การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้กระท�าอย่างเปิดเผยโดยใช้ระบบบาร์ โค้ด
ประกอบกับเครื่อง PDA เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนน
รายงานประจ�าปี 2557
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เสียง โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด
ท�าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์
ประชุม รวมถึงการนับและรายงานคะแนนเสียง ส่งผลให้ธนาคาร
สามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุมรับทราบเป็นรายวาระ
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
5) ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ธนาคารน� า เสนอข้ อ มู ล ในระบบสื่ อ
หลายประเภทร่วมกันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ
(Multimedia) รวมทัง้ มีการน�าเสนอผลการด�าเนินงานทีส่ า� คัญของ
ธนาคารในรอบปี 2556 และยุทธศาสตร์การด�าเนินงานปี 2557
โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบค�าถาม รวมทั้ง
ให้ขอ้ มูลต่างๆ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการ
และผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่จดบันทึกรายงานการ
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ใน
ระหว่างการประชุม ธนาคารไม่มีการสลับ เพิ่ม แก้ไขวาระการ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารได้เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ภายในวันประชุม
ซึ่งเป็นการเปิดเผยมติที่ประชุมก่อนเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข องธนาคารภายใน 14 วั น
นับจากวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและ
ทัว่ ถึง และเพือ่ ให้ผอู้ นื่ ได้มโี อกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมถึง ได้จัดเก็บ
รายงานการประชุมเพื่อการอ้างอิง ทั้งนี้ รายงานการประชุม
ดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน สาระส�าคัญของข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
และค�าชี้แจงของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร รวมทั้งมติ
ทีป่ ระชุมพร้อมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีตามงบการเงินรวมโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว ทัง้ นี้ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีใดก็ตามทีธ่ นาคารมี
ก�าไรหลังจากการกันส�ารองตามกฎหมายและการกันส�ารองอืน่ ทีจ่ า� เป็น
ได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ารงเงิน
กองทุนได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายก�าหนด และเพียงพอส�าหรับ
ความจ�าเป็นทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้ โดยธนาคารจะจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และเงินปันผลประจ�าปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะ
กรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้น
บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคารในอัตราหุน้ ละ 5.25 บาท เป็น
จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,846 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 35.5
ของก�าไรสุทธิปี 2556 ตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดการจ่าย
เงินปันผลส�าหรับปี 2556 ดังนี้
1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
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ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 (24 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล) และ
2) ธนาคารได้จา่ ยเงินปันผลส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 3.75
บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2557 (30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล)
1.3 การสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยสามารถขอคัดส�าเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ที่กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้แก่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคาร
ใช้ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ากับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ” และ “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และค�าถาม
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้กา� หนดหลักเกณฑ์ ในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ ผูถ้ อื
หุ้นสามารถเสนอค�าถาม วาระ รายชื่อกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ที่ company_
secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�า
เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
กลับไปยังผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ รับทราบด้วย โดยในกรณีที่
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2557 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ กรรมการและส่งค�าถามล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3
เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2556
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จัดท�าหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อเตรียมไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้ 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่
ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัวไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับ
มอบฉันทะเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แทน โดยเสนอรายชือ่ กรรมการ
อิสระของธนาคาร จ�านวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� า ปี
ซึง่ ธนาคารได้ ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถทีจ่ ะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้น
จะเห็นสมควรก็ได้ นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ผูถ้ อื หุน้ ก็ยงั สามารถ download แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ธนาคารได้ ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และใช้ระบบ
บาร์ โค้ดและเครือ่ ง PDA เพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท
ได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนก่อนเริ่มเข้า
สู่การพิจารณาวาระการประชุม และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว
ไว้เพื่อที่จะสามารถท�าการตรวจสอบได้ ในภายหลัง
2.4 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปีทกุ ปี จะมีกรรมการของธนาคารที่
ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้ หมด
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มีกรรมการที่ครบ
ก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 5 คน ซึง่ ธนาคารได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออก
ตามวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน
เช่นเดียวกันกับวาระอื่น และบันทึกรายงานการประชุมโดยแสดงมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลด้วย
2.5 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�าหนดเป็น
จ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้คณะ
กรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการธนาคารให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาด
ใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ รวมทั้งค�านึงถึงแนวโน้ม
ภาวะธุรกิจประกอบด้วย

2.6 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ความส�าคัญเรื่องการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการ
หาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ยังก�าหนดแนวทางในการ
เข้าท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึ ง ก� า หนดให้ มี ก ารรายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยได้จดั ให้มนี โยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารเรือ่ ง
การควบคุมภายในตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ากับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ” และ “การควบคุมภายใน” ดังนี้
1) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารก� า หนดให้ มี ก ารด� า เนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ
เปิดเผยและป้องกันการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย
โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
• จัดท�าจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณของ
พนักงานทีค่ รอบคลุมเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน การเก็บรักษาความ
ลับลูกค้า โดยมีการสือ่ สารเผยแพร่แก่กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป
• จัดท�าระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในทั้งหมดใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยระเบียบ
ดังกล่าวครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานด้วย
• ก�าหนดระยะเวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อา้ งอิง
หุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบการเงิน โดย
ก�าหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 14 วัน
ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดครึ่งปี
และงบการเงินประจ�าปี รวมถึงก�าหนดห้ามกรรมการและผูบ้ ริหาร
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร
• เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้มีอ�านาจใน
การจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) โดยกรรมการและผู้มีอ�านาจใน
การจัดการมีหน้าที่จัดท�าและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และ
หลักทรัพย์อา้ งอิงหุน้ สามัญของธนาคารภายใน 3 วันท�าการหลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารและส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะ
ท�าหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�าทุกครั้ง
• จัดให้มีระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและลูกค้าที่ไม่พึง
เปิดเผย และข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน
รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
น�าไปแสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้กา� หนดให้สายก�ากับและควบคุมมีหน้าทีใ่ นการติดตามดูแลการ
ท�าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในให้เป็นไป
ตามระเบียบดังกล่าว
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2) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
ธนาคารก�าหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติในการด�าเนิน
การรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ดังนี้
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความ
เกีย่ วข้องกับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจรายการดังกล่าว
พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและ
ความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ ในรายงานการประชุม
• ก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการท�า
รายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก (At arm’s length)
• ก� า หนดให้ ค ณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่ ร วมกรรมการที่ มี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้อง) เป็นผูม้ อี า� นาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร
กรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือผู้เกี่ยวข้อง (ตามที่
ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการท�ารายการระหว่าง
ธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบปีได้ ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้
3) รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารก�าหนดให้กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ตามที่ได้
นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดท�า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่ง
ให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาสและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ซึง่ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั เก็บและจัดท�ารายงานความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และธนาคารได้นา� ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการควบคุมดูแล
การท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ
และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (หาก
รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กา� หนดไว้) เพื่อท�าหน้าที่ให้
ความเห็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพะอย่างยิ่ง ในกรณี
ของรายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของธนาคารและ
บริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ หรือรายการใดๆ ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและการก�ากับดูแล
รายการส�าคัญทั้งหมดเพื่อให้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นล�าดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็น
ธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคารจึงตระหนักเป็น
อย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังปรากฏตาม
วิสยั ทัศน์ ในการด�าเนินงานของธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็น “ธนาคารทีล่ กู ค้า
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคมเลือก” ซึง่ มีรายละเอียดการแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแสดงไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
ลูกค้า ธนาคารมุง่ ให้บริการลูกค้าซึง่ ครอบคลุมเกือบทุกส่วนของสังคม
ไทย และน�าเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบครันผ่านสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทาง
การให้บริการโดยตรงอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการท�าหน้าที่
เป็นคู่คิดด้านการเงินส�าหรับลูกค้าผ่านบริการที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์
ที่ทันสมัยและการด�าเนินงานตามมาตรฐานที่ดี และเพื่อประโยชน์ ใน
การวัดผลส�าเร็จที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงมีการส�ารวจความคิดเห็นของ
ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ และได้รับผลคะแนนความพึงพอใจเป็นล�าดับ
ต้นๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ผู้ถือหุ้น กิจการของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานของเงินทุนที่แข็งแกร่ง
จากผูถ้ อื หุน้ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ
ธุรกิจอย่างสม�า่ เสมอ ความพยายามดังกล่าวของธนาคารประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างดีในปัจจุบนั ดังเห็นได้จากมูลค่าตลาดรวมของธนาคาร
ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย
พนักงาน ธนาคารตระหนักดีว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
ส�าคัญที่สุดต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้ง
ดูแลและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จ
ในการด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ โดยธนาคารเน้น
การดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับอัตราตลาด จัดหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะและความ
สามารถของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ท�างาน และเสนอหรือปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ให้
เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ สร้างความหลากหลายและเคารพ
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ ตลอดจนให้สิทธิพนักงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และส่งเสริมให้พนักงานเสนอ
แนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งในส่วนของ
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ
ธนาคาร ในการนี้ ธนาคารได้ส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็น
ประจ�าทุกปีเช่นเดียวกับการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และน�า
ผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งจากผล
การส�ารวจความผูกพันของพนักงานประจ�าปี 2557 กับหนึ่งในบริษัท
ที่ปรึกษาชั้นน�าระดับโลก ธนาคารจัดอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 แรกของ
องค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดจากทั่วโลก
สังคม (รวมถึงพันธมิตร คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และคูค่ า้ ) ธนาคารยึด
มัน่ ในการท�าหน้าทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม โดยปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการ
ค้าและพันธมิตรบนพืน้ ฐานของหลักจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึง
ด�าเนินการตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ ให้ไว้ตอ่ เจ้าหนีท้ กุ ประเภทและคูค่ า้ ด้วยความ

ซือ่ สัตย์ มีขนั้ ตอนการจัดซือ้ ทีโ่ ปร่งใสและปราศจากการทุจริต และงดเว้น
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดทีส่ ง่ ผลร้ายต่อสังคมและคุณภาพชีวติ ของ
ประชากรไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญและส่งเสริมปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและดูแลการด�าเนินกิจการของธนาคาร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ด้านการให้สนิ เชือ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
นอกจากนัน้ ธนาคารตระหนักถึงการเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา โดยได้กา� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวไว้ ในจรรยาบรรณ
พนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทาง
ปัญญาของธนาคารให้พ้นจากการน�าไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ
เพือ่ แสดงออกถึงความตัง้ ใจในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ธนาคารได้ลงนามในปฏิญญาแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการธนาคารมีมติ
อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนและเผยแพร่ให้เป็น
ที่รับทราบและน�าไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยธนาคาร
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจ�าไตรมาสที่ 4/2557 และจัด
ให้มีการเผยแพร่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนให้พนักงานทุก
ระดับของธนาคารผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร และสื่อสาร
ไปยังหน่วยงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร พร้อมกันนี้ ธนาคารได้
เตรียมพร้อมส�าหรับการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
เพือ่ เสริมสร้างแนวปฏิบตั ทิ างธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใสและการด�าเนินงาน
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม โดยธนาคารได้ ก� า หนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ พ นั ก งาน
ทุกคนต้องได้รบั การอบรมความรูเ้ รือ่ งการป้องกันการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารมีการสนับสนุนและด�าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมส่ ว นรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง
รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีจติ อาสาและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม มีการดูแลด้า นความปลอดภัย และสิ่ง แวดล้อ มของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ กับชุมชน
ใกล้เคียง รวมไปถึงการทีธ่ นาคารสนับสนุนโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและภาค
ส่วนอื่นๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง ลดการใช้กระดาษในขั้นตอนการท�างานทั้งภายในและ
ภายนอก และปี 2557 นี้ธนาคารเข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่องและเป็น
สถาบันการเงินแห่งแรกในกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุน
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง
3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้ โดยตรง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อผ่านพนักงานสาขาหรือ
เจ้าหน้าที/่ ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ทดี่ แู ล รวมทัง้ การติดต่อผ่านศูนย์
บริการลูกค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777 หรือท�าหนังสือถึง
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบันทึกการติดตามและตอบ
กลับภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

• พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รับเรือ่ งร้องเรียน และ
การรายงานการกระท�าที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง
โดยนอกจากพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือ
ร้องเรียนเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทจุ ริต หรือต้องสงสัย
ว่าทุจริต หรือการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ถกู ต้องผ่านผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงแล้ว
ยังสามารถด�าเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- Whistleblower Policy เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธนาคาร
รวมทั้งกรณีที่พนักงานผู้ร้องเรียนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร
ซึ่งพนักงานสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) หรือ
ทางหนังสือส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของกลุ่มตรวจสอบและก�ากับ หรือผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล โดยธนาคารได้รายงานสรุปผลการด�าเนิน
การในเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
- สายด่วนจรรยาบรรณ โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-2500 เป็น
ช่องทางการรับค�าแนะน�าปรึกษา เรือ่ งร้องเรียน หรือการตอบ
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444 เป็น
ช่องทางส�าหรับพนักงานในการสอบถามเกี่ยวกับการว่าจ้าง
หรือผลประโยชน์ และเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
- Purple People Talk เป็นช่องทางในการเสนอความคิดเห็น
รายงานปัญหาต่างๆ หรือพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (purple_
talk@scb.co.th) เพื่อร่วมกันช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้
ธนาคารเป็นองค์กรที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้งหรือ
ผู้ร้องเรียน โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานอิสระอย่างทันท่วงที เพื่อ
ท�าหน้าที่สืบสวนเรื่องร้องเรียน และ/หรือการทุจริตที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงาน ซึ่งหากพบว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการด�าเนินการทางวินัย โดยไม่เปิดเผยว่าผู้ร้องเรียนเป็นใคร
เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนในการ
ด�าเนินการมีดังต่อไปนี้
• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนชี้ช่องทางการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ โดยพนักงานสามารถแสดงความประสงค์
ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ
• คณะท�างานรับข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และ
ตอบความคืบหน้าให้กบั พนักงานผูแ้ จ้งทราบ ในกรณีทสี่ ามารถระบุ
ผู้ ให้ข้อมูลได้
• คณะท�างานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรื่องที่มีมูลความผิดจริงให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบธนาคาร
หรือส่งเรื่องให้สายบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
และความปลอดภัยด�าเนินการ
ธนาคารด�าเนินแนวทางต่างๆ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งธนาคาร
จะไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูล หากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผู้ ให้
ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่นๆ ส�าหรับเปิดรับแจ้งข้อ
ร้องเรียน ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ เป็นช่องทางกลางทีส่ ามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
• บริหารงานกรรมการ - เลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้น
บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4221
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
company_secretary@scb.co.th
การปฏิบตั ติ อ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ที่กล่าวข้างต้น ธนาคารมีการจัดท�าแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น
ความลับ และจะมีการด�าเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข (หากมี)
ซึ่งจะได้น�าไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป
4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการส�าคัญใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะ
กระท�าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
หรือถือได้ว่าส�าคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะด�าเนินการเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้กา� หนดตัวบุคคล และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก�าหนดเวลาของการเปิดเผย
ผลประกอบการของธนาคาร ตามที่ระบุในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเปิดเผยงบการเงินประจ�าปีที่ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชี
ของธนาคารและในการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส ธนาคารได้
จั ด ท� า ค� า อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
และเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

60

รายงานประจ�าปี 2557

นอกจากนี้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารก�าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร โดยข้อมูลสรุปการเปลีย่ นแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของ
ธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 นั้นแสดงใน “รายงาน
การถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร” ในข้อมูลธนาคาร
ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้
ในปี 2557 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม

จ�านวนครั้ง

การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ หรือ
การประชุมผ่านโทรศัพท์ (Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)
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นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร
เพื่อน�าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ
รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2937-7721
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ท�าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้
มีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้อง
กับหลักการการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานทีไ่ ด้กา� หนดไว้ อาทิ การพบปะกับ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักลงทุน รวมทัง้ การ
จัดงาน Roadshow ต่างๆ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังท�าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางหลักในการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ บริษทั จัดการ
กองทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร ได้ ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอ
ทัง้ นี้ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “จรรยาบรรณ
ของนักลงทุนสัมพันธ์”
4.3 ผู้สอบบัญชี
ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบ
บัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนด
จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มคี วามเหมาะสมกับขอบเขตของ
การสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอผู้สอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่
ธนาคารช�าระให้แก่ผสู้ อบบัญชี รวมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชีส�าหรับ
ปี 2557 ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี” และ
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ตาม
ล�าดับ
4.4 การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารมุง่ ด�าเนินการให้การก�ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ธนาคารยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดและค�าชี้แจงดังนี้
• คณะกรรมการควรมีขนาดทีเ่ หมาะสม โดยต้องมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่า
5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และ
ความซับซ้อนของธุรกิจ – ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการจ�านวน 15
คน โดยธนาคารเห็นว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาด
ของธนาคารที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจ�าเป็น
ต้องมีจ�านวนกรรมการที่เพียงพอเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยสมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานควรเป็นกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ – ธนาคาร
มีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร โดยไม่ได้แยกออกเป็น
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
ซึง่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ชุดปัจจุบนั
ประกอบด้วยกรรมการรวม 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่ (3 คน) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�านวน 2 คน
โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ
• กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นใน
รอบปี – ในปี 2557 กรรมการธนาคารเกือบทั้งหมดเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวน
การประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีกรรมการหนึ่งคนไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ดงั กล่าวเนือ่ งจากติดภารกิจส�าคัญในต่าง
ประเทศ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีกรรมการจ�านวน 15 คน ซึ่งธนาคารเห็น
ว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว
และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจ�าเป็นต้องมีจ�านวนกรรมการที่
เพียงพอเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารมี
นโยบายในการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานก� า กั บ ดู แ ล ตลอดจนมี อ งค์ ป ระกอบที่
หลากหลาย ทัง้ ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัตทิ สี่ �าคัญอืน่ ๆ
คณะกรรมการธนาคาร 15 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการผู้หญิง
จ�านวน 3 คน และผู้ชายจ�านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
รู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด
กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล งานด้านสังคมและ
ชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้
• กรรมการอิสระ* จ�านวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60) ได้แก่
นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ ล�าเลียง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ นายประสัณห์ เชือ้ พานิช
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�านวน 2 คน (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย และนางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์
• กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�านวน 3 คน ได้แก่ ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และนายกุลิศ สมบัติศิริ และ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอื่น จ�านวน 1 คน ได้แก่ นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
ทั้งนี้ ธนาคารมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจ
การเงินการธนาคารจ�านวน 3 คน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายเอกกมล คีรีวัฒน์ และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รายนามกรรมการธนาคารและจ�านวนปีที่ดา� รงต�าแหน่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 0.5 นี้ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนซึ่งก�าหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
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ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

จ�านวนปีที่
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ5)

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

6 มีนาคม 2527
2 ตุลาคม 2535

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

10 ธันวาคม 2542

ครั้งที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 22 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
15 ปี 1 เดือน

25 กุมภาพันธ์ 2546

11 ปี 10 เดือน

29 กันยายน 2549

8 ปี 3 เดือน

30 มีนาคม 2541

ครั้งที่ 1: 1 ปี 8 เดือน
(ปี 2541-2542)
ครั้งที่ 2: 7 ปี 9 เดือน
(ปี 2550 – ปัจจุบัน)
5 ปี 6 เดือน

3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�าเลียง

5 เมษายน 2550
6. รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม1)
12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์2)
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ3)
14. นายกุลิศ สมบัติศิร4)ิ
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
หมายเหตุ
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

19 มิถุนายน 2552

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 เมษายน 2554
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 เมษายน 2556
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 18 กันยายน 2530

3 ปี 9 เดือน
1 ปี 9 เดือน
27 ปี 3 เดือน

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 22 พฤศจิกายน 2539 ครั้งที่ 1: 2 ปี 2 เดือน
(ปี 2539-2542)
5 เมษายน 2542
ครั้งที่ 2: 15 ปี 9 เดือน
(ปี 2542– ปัจจุบัน)
กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 2 กุมภาพันธ์ 2542 15 ปี 11 เดือน
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ 5 ปี 2 เดือน)
และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
3 เมษายน 2557
9 เดือน
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
3 เดือน
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
3 เดือน
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
21 มกราคม 2545
12 ปี 11 เดือน
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552
2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 แทน
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
3) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร แทนต�าแหน่งทีว่ า่ งลงเนือ่ งจากการลาออกของนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณาประเด็นคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการ
อิสระของนายวีระวงค์ จากกรณีการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายแก่ธนาคารเกินมูลค่าที่ก�าหนดในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา และได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว คณะกรรมการธนาคารมีความ
เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนายวีระวงค์ ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งดังกล่าวได้ โดยไม่กระทบต่อการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4) นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร
แทนต�าแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนางสาวสุภา ปิยะจิตติ
5) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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5.2 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้องออก
จากต�าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยให้
กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการทีจ่ ะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึง่ ในสาม ก็
ให้ ใช้จ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึง่ ออก
จากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
นอกจากนี้ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ได้ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกินกว่า 9
ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ส�าหรับวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม และคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ ในปี 2557
กรรมการอิสระที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี และจะพ้นวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
5.3 การแยกต�าแหน่ง
ธนาคารได้ มี ก ารแบ่ ง แยกต� า แหน่ ง และอ� า นาจหน้ า ที่ ข องนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ากับดูแล และความ
โปร่งใสของการด�าเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รวมถึงไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจ�าของธนาคาร ซึง่ เป็น
ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ และการบริหารงาน นายกกรรมการมีหน้าที่ส�าคัญในการ
ก�ากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยเฉพาะเรือ่ งยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝา่ ยบริหาร
มีการน�าเสนอข้อมูลทีช่ ดั เจนและทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจน
ดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นไปอย่างถูกต้อง และนายกกรรมการยังท�าหน้าที่ประธานในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ นายกกรรมการยังมีหน้าที่ส�าคัญใน
การดูแลให้การก�ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามนโยบายที่
วางไว้ อาทิ เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของ
กรรมการ และแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นต้น
ประธานกรรมการบริ ห าร – คณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้
ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด�าเนินกลยุทธ์และนโยบายที่
ส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร นอกเหนือจากการมีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งดูแลการท�างานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอ�านาจ
ลงลายมือชือ่ ผูกพันธนาคาร ทัง้ นี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้
แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ากับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารก� าหนดให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่งและมีอ�านาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร รวมถึงมีอ�านาจในการ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ากับดูแลกิจการ” และ “นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ”
5.4 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด� า รงต� า แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของคณะ
กรรมการธนาคาร (รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่) อย่างชัดเจน
โดยก�าหนดให้กรรมการธนาคารด� ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก�าหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธนาคารยังได้ก�าหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ภ ายในในการด� า รงต� า แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น โดยให้ ก รรมการ
ธนาคารแจ้งการรับต�าแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายัง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ
และเลขานุการบริษทั ท�าหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคน เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ทัง้ นี้ ข้อมูล
การด�ารงต�าแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการทีธ่ นาคารได้แสดงให้ผถู้ อื
หุ้นทราบในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร (ตั้งแต่ระดับ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นนอกกลุ่มธนาคารเกิน 3 บริษัท
5.5 บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานจริยธรรม
ที่สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมาย
รวมทัง้ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�านาจ
ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร อาทิ การก�าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�าหรับธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด�าเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ
และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างและก�าหนดกระบวนการ
เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ากับและตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
และกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ อ�านาจของคณะกรรมการธนาคารได้แสดง
ไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การ
ก�ากับดูแลกิจการ” “กฎบัตร” และ “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร”)
นอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการธนาคารมุ ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งก�าหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม
ภายใต้หลักการในด้านต่างๆ ได้แก่ ก) ความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรมและคุณธรรม
ข) การด�าเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ ง) การเปิดเผย
เรื่องผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ ฉ) การรับ
เงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ยังมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการและ
รายงานประจ�าปี 2557
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ยึดถือในหลักการในด้านต่างๆ ตามทีก่ าำ หนดไว้ ในจรรยาบรรณธนาคาร
และจรรยาบรรณพนักงานอีกด้วย (รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน ได้
แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การกำากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”)
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ย
กลั่นกรองและกำากับดูแลงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้
5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร
หรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่
สังคม ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การกำากับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”
และมีการดำาเนินงานในปี 2557 ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจำานวนหนึง่ และผูบ้ ริหารระดับรอง
ผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการธนาคารมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีจำานวน 9 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจำานวน 2 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
(ประธานกรรมการบริหาร) และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และ
ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อีก 7 คน
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำาคัญในการบริหาร
งานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร และควบคุม
ดูแลกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
โดยมีความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา และพิจารณาอนุมัติ
เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามขอบอำ า นาจที่ กำ า หนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร และในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2557
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 32 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
ทางการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สอบทานความเพียงพอของการ
กำากับดูแลนโยบายและหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
รวมถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ตามที่
กำาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำาคัญในการพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมถึง
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำาทุกปี
เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีในปีถดั ไป
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ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำานวน 4 คน ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลา
การดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา
สิโรดม นายเอกกมล คีรีวัฒน์ และนายประสัณห์ เชื้อพานิช
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ ในการ
สอบทานงบการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ก ารประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 14 ครั้ ง การดำ า เนิ น งานในปี
2557 ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ไปตามรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในรายงานประจำาปีฉบับนี้
• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการสรรหากรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดูแลให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ และกำาหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคารเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
มีรายละเอียดตามที่กำาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจาำ นวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน (ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็น
กรรมการอิสระ) และกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารจำานวน 2 คน ได้แก่
นายชุมพล ณ ลำาเลียง (ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคนจะมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคารใน
แต่ละวาระ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล มีการประชุม 8 ครัง้ โดยมีการดำาเนินงานในปี 2557
เป็นไปตามรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ในรายงานประจำาปีฉบับนี้
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กำากับดูแล และวางกรอบการดำาเนิน
งานที่สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวาง
รากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก
ได้แก่ 1) การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา และ 3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมทุกคนเป็นกรรมการธนาคารและ
มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรม
เพือ่ สังคมมีจาำ นวน 7 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์
พานิช (ประธานกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั คุณหญิง
ชฎา วัฒนศิริธรรม ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และนางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ ทัง้ นี้ ในปี 2557 คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีการ
ประชุม 9 ครัง้ ซึง่ ทำาให้การดำาเนินโครงการกิจกรรมเพือ่ สังคมของ
ธนาคารประสบความสำาเร็จตามกรอบและนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารกำาหนดดังทีแ่ สดงไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยที่ส�าคัญด้านการจัดการ (Major
Committees Relating to Management of the Bank)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ส�าคัญด้านการจัดการมี 6 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการ
ลงทุนตราสารทุน ทั้งนี้ บทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยด้ า นการจั ด การแต่ ล ะชุ ด จะเป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ใ นนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ
โดยในปี 2557 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาท
หน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหลักเกี่ยวกับ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง
• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อท�า
หน้าที่ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร รวมทั้งก�ากับ ติดตาม และทบทวนนโยบายและ
กลยุทธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาและ
วางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึงติดตาม
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 19 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงตั้งแต่ปี 2545 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ แนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
รวมทั้งควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง และดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด�าเนินการ
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
ก�ากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด (Market Risk)
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk on
the Banking Book) และสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ของ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ มีการประชุมใน
ปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพือ่ ก�าหนดระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
(Risk Appetite) ของความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ด้านราคาตลาด และด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก�าหนดนโยบายการลงทุนในตราสารทุน รวมทั้งอนุมัติหรือ
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนในตราสารทุน
ตามขอบอ�านาจที่ก�าหนด รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว โดยในปี 2557 มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ่ า งๆ ที่ ก� า หนดใน
กฎบั ต รคณะกรรมการธนาคาร กฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีการก�าหนด
วันประชุมแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ส�าหรับวาระการประชุม
คณะกรรมการธนาคารจะก�าหนดโดยนายกกรรมการ โดยที่ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการอื่น สามารถ
ร่วมก�าหนดวาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษัทได้ นอกจากนั้น
คณะกรรมการธนาคารยังก�าหนดเป็นนโยบายให้มกี ารประชุมกรรมการ
ทีไ่ ม่ใช่กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอทุกครึง่ ปี
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครั้ง กรรมการจะได้
รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล และกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ขอ้ มูล
กรรมการ อีกทั้งกรรมการสามารถรู้จักกับผู้บริหารซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งด้านบริหารต่อไป
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 13 ครั้ง
(รวมการประชุมนัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครั้ง) และการ
ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2 ครัง้
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2557
แสดงไว้ ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2557
หน่วย : ครั้ง
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ลำาเลียง
6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ3)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส1)
14. พลตำารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว5)
15. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์2)
16. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ6)
17. นายกุลิศ สมบัติศิริ6)
18. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
19. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์4)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
การประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหา สามัญ
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรมเพื่อ ค่าตอบแทนและ ผู้ถือหุ้น
สังคม
บรรษัทภิบาล ครั้งที่ 191
13/13
13/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
13/13
13/13
12/13
12/13
5/6
2/4
8/10
7/9
2/3
3/3
13/13
7/7

31/32
29/32
7/13

14/14
13/14
14/14
14/14
-

9/9
6/9
9/9
8/9
8/9
8/9
9/9
-

8/8
7/8
2/2
2/2
2/6
5/6
1/1
1/1
-

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

หมายเหตุ: 1) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557
2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 แทนนาย
โรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
3) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
4) นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557
5) พลตำารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557
6) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร แทนตำาแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ตามลำาดับ และได้
รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557
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5.8 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออก
เป็น 4 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย
บุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ และ 4)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุก
ปี สำาหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้นำามาใช้ ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการทำางานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร อีกทั้งใช้การ
ประเมิ น ผลการปฏิบัติง านเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะ
กรรมการธนาคารในการนำาเสนอผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาวาระการเลือก
ตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ
นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ ธนาคารจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในงานด้านการกำากับดูแลกิจการ มาช่วยในการ
กำาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล รวมทั้งทำา
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3
ปี โดยเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 สำาหรับในปี 2557 ธนาคารได้
ใช้แบบประเมินทั้ง 4 ส่วนดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้รับการปรับปรุง
จากแบบประเมินที่ที่ปรึกษาได้จัดทำาในปี 2555 โดยได้จัดส่งแบบ
ประเมินให้กรรมการแต่ละคนทำาการประเมินและให้ข้อคิดเห็น และ
ทำาการประมวลผลและนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดย
มีหวั ข้อการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ
อาทิ โครงสร้างของคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การ
ติดตามและกำากับดูแล การกำากับดูแลกิจการ การพัฒนากรรมการ
และผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
รวมทัง้ มีการประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้
ถูกกำาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ความมี
ประสิทธิภาพในการจัดประชุม และการแจ้งผลหรือมติของการประชุม
ให้กรรมการอื่นได้รับทราบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินนายก
กรรมการในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประชุมคณะ
กรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ประจำาปี 2557 พบว่า
ผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่โดย
ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการเป็นไปตามหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารใน
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวม
ทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงในระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป อยูภ่ ายใต้ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในการนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ จัดให้
มีขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์การทำางานในอดีตทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของตำาแหน่งที่ว่างลงได้ รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณี
ที่มีการสรรหากรรมการอิสระ สำาหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
รายใหญ่นั้น โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการธนาคาร
มีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าวว่าไม่ขดั
กับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาเลือก
ตัง้ ต่อไป นอกจากนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการ
จำากัดการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ในการสรรหากรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่
รับพิจารณารายชือ่ ผูท้ ดี่ าำ รงตำาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนรวมกันตัง้ แต่
5 บริษัทขึ้นไป โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และของธนาคารเอง และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการ
แต่ละคนทีไ่ ด้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการ
ทีเ่ สนอดังกล่าว ธนาคารจะดำาเนินการหารือและขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำา
เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบการ
แต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในลำาดับต่อไป
สำาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับตำ่ากว่าผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุดของกลุม่ งานและกลุม่ ทรัพยากรบุคคลมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือก
และนำาเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำาเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่อง
ในสมรรถภาพทางร่างกาย
5.10 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�าแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ตำาแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการ
วางแผนสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ทดแทนในตำาแหน่งงานหลักที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคารเมือ่ ผูด้ าำ รงตำาแหน่งนัน้ ๆ ได้รบั การแต่งตัง้ โยกย้าย เกษียณอายุ
หรือลาออก และส่งผลให้ตำาแหน่งนั้นๆ ว่างลง โดยในปี 2558
ซึ่งจะเป็นปีที่นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ได้พจิ ารณาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและนำาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจำานวน 2 ท่านเพื่อ
ทดแทนตำาแหน่งดังกล่าว โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผูจ้ ดั การใหญ่
รายงานประจำาปี 2557
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กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองประธานกรรมการบริหาร และ
นายญนน์ โภคทรั พ ย์ รองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คลและ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ า รงตำ า แหน่ ง กรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ ซึ่ ง ภายใต้ โ ครงสร้ า งใหม่ นี้ กลุ ่ ม งานต่ า งๆ ของ
ธนาคารยังคงรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เช่นเดิม ในขณะที่
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะมีความรับผิดชอบหลักใน
ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ สองจะ
ทำางานร่วมกันและมีบทบาทในการพิจารณาและตัดสินใจเรือ่ งสำาคัญๆ
และรับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกเหนือจากนี้ ธนาคารได้ริเริ่มและปรับปรุง Competency Set
สำาหรับแต่ละระดับและแต่ละตำาแหน่งงาน เพื่อใช้ ในการกำาหนด
เส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และนำามาใช้ ในการจัดทำา
แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่งงานต่างๆ ของธนาคารด้วย
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่งงานแสดง
ไว้ ในหัวข้อ 5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน และในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทำาให้ธนาคารต้อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง
ได้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิด
ชอบของกรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทำาหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ได้มีมติให้นายกกรรมการ ได้
รับค่าตอบแทนจำานวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จำานวน 1.2
ล้านบาทต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2557
ค่าตอบแทนรายปีในตำาแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 19 คนมีจำานวน
ทั้งสิ้น 18.92 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ดังกล่าวได้อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินรางวัล
กรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการ
นำามาจัดสรรกันเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผล
การดำาเนินงานปี 2556 ในอัตรา 5.25 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำานวน
เงินปันผลรวม 17,846 ล้านบาท โดยเงินรางวัลกรรมการสำาหรับผล
การดำาเนินงานปี 2556 มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.3 ของเงินปันผล
ในปี 2557 ค่าตอบแทนรายปีของตำาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 16 คน เป็นจำานวนเงิน 7.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3

สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

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

หมายเหตุ: ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ กรรมการและรองผู ้ จั ด การใหญ่ กลุ ่ ม งานกฎหมาย ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนสำ า หรั บ การดำ า รง
ตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
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ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2557
หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ลำาเลียง
6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม8)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ3)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส1)
14. พลตำารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว5)
15. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์2)
16. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ6) 8)
17. นายกุลิศ สมบัติศิร6)ิ
18. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
19. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์4)
20. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์7)
21. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์7)
รวม

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
เงินรางวัล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรมเพื่อ ค่าตอบแทน และ ส�าหรับผลการ
สังคม
บรรษัทภิบาล ด�าเนินงานปี
2556
1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.46
0.31
1.20
1.20
0.33
0.33
1.20
0.50
18.92

-

1.11
0.73
0.74
0.74
3.32

0.44
0.66
0.43
0.43
0.43
2.39

0.66
0.43
0.16
0.11
0.26
0.30
0.09
0.09
2.09

5.29
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
2.63
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
2.63
1.83
3.53
3.53
0.90
0.90
60.00

หมายเหตุ: 1) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557
2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวโดยได้รับแต่งตั้งจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
3) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
4) นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557
5) พลตำารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557
6) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร แทนตำาแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ตามลำาดับ และได้
รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557
7) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556
8) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้รับค่าตอบแทนจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทย่อยของธนาคารในปี 2557
เป็นเงินจำานวน 1.03 ล้านบาท และ 0.88 ล้านบาท ตามลำาดับ
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5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การนำาเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
นโยบายของธนาคาร ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำาเนินงานของธนาคารทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว และผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล โดยเปรียบ
เทียบกับตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ด้านการเงิน ตัวชีว้ ดั
ด้านลูกค้า ตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน
รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ความสำาเร็จอย่างยัง่ ยืนของ
ธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ทโี่ ปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตำาแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำาในประเทศไทย
ทั้ ง นี้ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของสำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดำา รงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งในปี 2557
มีจาำ นวนผูบ้ ริหารดังกล่าว 11 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน
โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424.63 ล้านบาท และ
“ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2557 มีจำานวนผู้บริหาร
ดังกล่าว 74 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส และ
เงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,262.9 ล้านบาท
5.11.3 ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการ
อื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาลและการตรวจสุขภาพตามที่ผู้บริหารของธนาคารในระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ และรถประจำาตำาแหน่งนายก
กรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2557 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน ได้รับ
ผลประโยชน์ ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) เป็นจำานวนเงิน
19,588 บาท ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการ
เงินกู้ประเภทต่างๆ รวมทั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2557
เงิ น สมทบกองทุ น สำ า รองเลี้ ย งชี พ ของธนาคารสำ า หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ตามนิ ย ามของสำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จำานวน 9 คน เป็นจำานวนเงิน
9.94 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จำานวน 71 คน
เป็นจำานวนเงิน 36.9 ล้านบาท

70

รายงานประจำาปี 2557

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินการที่สำาคัญโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำาหรับ
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ประกอบการทำาหน้าที่ ได้แก่ คูม่ อื
กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
ธนาคาร รายงานประจำาปีของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำาคัญคือ บทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำากับดูแล
ธนาคาร อำานาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำาของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ
5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ให้ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสมำ่าเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร เข้ารับการอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำา ทัง้ ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย อาทิ Director
Certification Program (DCP) Director Accreditation Program
(DAP) Audit Committee Program (ACP) และ Monitoring the
Internal Audit Function (MIA) เป็นต้น โดยรายละเอียดการเข้าอบรม
ของกรรมการแต่ละคนในหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แสดงไว้ ในตารางที่ 4
รวมทั้งธนาคารสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนาใน
ต่างประเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยพัฒนาและ
ยกระดับเรือ่ งการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น The 3rd National Director
Conference 2014 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบ
เพื่อพิจารณาการเข้าอบรมอย่างสมำ่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้กำาหนดให้ธนาคารจัดให้มี
การเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมำ่าเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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Director Certification Program (DCP)

DCP - 33/2003

RCP - 1/2000

Role of the Chairman Program (RCP)

Director Accreditation Program (DAP)

DCP - 0/2000

DCP - 124/2009

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

14. นายกุลิศ สมบัติศิริ

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

DCP - 18/2002

12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ECP - 7/2002

RCP - 1/2000

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

RCP - 1/2000

8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

DCP - 119/2009

7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

RCP - 2/2001

10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

DCP - 0/2000

DCP - 68/2005

6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม

5. นายชุมพล ณ ลำาเลียง

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช DAP - 62/2007 DCP - 116/2009 RCP - 22/2009

3. นายมาริษ สมารัมภ์

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

รายชื่อกรรมการ

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Audit Committee Program (ACP)
ACP - 25/2009 MIA - 2/2008

ACP - 29/2009

ACP - 3/2014 MIA - 3/2008 MIR - 4/2008 QFR - 2/2006

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

FSD - FSG/2009

FSD - 5/2009 UFS - 10/2007 ACEP - 9/2014

Financial Statements for Directors (FSD)

หลักสูตรการอบรม

Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS)

ตารางที่ 4 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการธนาคารตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Financial Institutions Govemance Program (FGP)
FGP - 6/2013

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

MFR - 6/2008 SFE - 14/2012
EDC - 1/2012

The Executive Director Course (EDC)

ธนาคารให้ความสำาคัญกับเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยได้มีการจัดทำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน ส่งผลให้ธนาคารได้รับการรับรอง
เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557

5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารเชื่อมั่นว่า การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณ ภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ
ถือเป็นหัวใจสำาคัญอีกด้านหนึง่ ในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2557 ธนาคารมุ่ง
เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่าง
เป็นระบบ โดยได้ริเริ่มและปรับปรุง Competency Set สำาหรับ
แต่ ล ะระดั บ และแต่ ล ะตำ าแหน่ ง งาน และกำ า หนดเส้ น ทางอาชี พ
(Career Roadmap) ของตำาแหน่งงานสำาคัญๆ ในธนาคาร เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลยุ ท ธ์ ข ององค์ก รในอนาคต รวมทั้ง รองรับการเติบโตในหน้าที่
การงานตามความสนใจและความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน
ของธนาคาร ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ธนาคารยังคงสาน
ต่อเจตนารมณ์ ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning & Development) ที่เน้นความสำาคัญในการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูน้ อกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน
โดยมี ก ารดำ าเนิ น การโครงการต่า งๆ ในรูปแบบบูร ณาการภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งโครงการต่างๆ ที่สำาคัญ ได้แก่
Coaching Program การส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
ผ่านหลักสูตร Management Associate Program การพัฒนาผู้นำา
ระดับสูงผ่านหลักสูตร Leadership Development Program และ
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้และความ
เพลิดเพลินอย่างหลากหลายภายใต้ โครงการ I-Plearn
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานได้แสดงไว้
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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5.14 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึงความ
สำาคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ดำาเนิน
ธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการดำาเนินงานของ
ธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการดำาเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารเป็นผู้มีอำานาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารของ
ธนาคารที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละด้านเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินของธนาคารตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกำาหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้อง
กับนโยบายหลักของธนาคาร และมีการจัดทำาคูม่ อื กรรมการตัวแทนเพือ่
กำาหนดบทบาทและกรอบแนวทางปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั กรรมการตัวแทน
ของธนาคาร ซึง่ เป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการทำาหน้าทีป่ กป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคาร
และเพื่อสร้างกระบวนการทำางานที่โปร่งใส อีกทั้งเป็นการป้องกันการ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ได้จัดทำา
นโยบายและระเบียบการทำาธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินซึง่ มี
การกำาหนดหลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อท�าหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแลให้บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ด�าเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ
บริหารความเสีย่ งทีธ่ นาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด และ
มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารเพือ่ เป็นแนวปฏิบตั มิ าตรฐานในการระบุ ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการ
ของแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
5.15 หน่วยงานสนับสนุนการท�าหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�าคัญแก่หน่วยงานและบุคลากร
ที่ท�าหน้าที่ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกีย่ วข้องกับกฎ
ระเบียบ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องดังนี้
5.15.1 งานตรวจสอบภายในและก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ตรวจสอบและก� า กั บ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทางการ ระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดโดยหน่วยงานทางการ
รวมถึงนโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ท�าหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ที่เป็นอิสระและเป็นกลางในการตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระบบ

การบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี
นางกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบและก�ากับ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของกลุม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ล่าวข้างต้น
โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตามหน้าทีส่ ายการบังคับ
บัญชา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบและก�ากับ
5.15.2 งานเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ นางศิรบิ รรจง อุทโยภาศ ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานของคณะกรรมการ
ธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกกรรมการ และ
รายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ทั้งนี้
บทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ากับดูแลกิจการ” และ “บทบาท
หน้าที่เลขานุการบริษัท”
ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และประวัติการเข้ารับ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�าหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าวได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์มงุ่ มัน่ สร้างการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนการพัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักในการด� าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม 3 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริม
การเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายจิตอาสา และการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งด�าเนินการโดยธนาคารโดยตรงและธนาคารสนับสนุน
งบประมาณในแต่ละปีให้ “มูลนิธสิ ยามกัมมาจล” ทีท่ า� หน้าทีข่ บั เคลือ่ น

งานพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สร้างเครือข่าย
และพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้น�าความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและการท�างานร่วมกันในโครงการต่างๆ
กับภาคีเครือข่ายที่ได้มีการก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงานที่ชัดเจน
(ส�าหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของธนาคารประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จำานวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบหลัก
ตามที่กำาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งมีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้
1. พิจารณา และเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับปรุง และแก้ไขหลักเกณฑ์รวม
ทั้งแนวปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร อาทิ นโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ นายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการปรับปรุงจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อปี 2555 รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงคำาถามในแบบประเมินเพื่อ
ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมากยิ่งขึ้น
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยและของธนาคารเอง และจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการธนาคาร โดยคำานึงถึงคุณสมบัติและ
ความหลากหลายทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเพศ เป็นต้น อีกทัง้ ยังให้ความสำาคัญกับขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้มีการแต่งตั้งต่อไป
4. พิจารณาค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยได้มีการกำาหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2557 ไว้ว่า ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556
5. ร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนของธนาคาร
ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องแผนการสืบทอดตำาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำาหรับ
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการวางแผน สรรหา
คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำาแหน่งงานหลักที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคารเมื่อผู้ดำารง
ตำาแหน่งนัน้ ๆ ได้รบั การแต่งตัง้ โยกย้าย เกษียณอายุ หรือลาออก และส่งผลให้ตาำ แหน่งนัน้ ๆ ว่างลง โดยในปี 2558 ซึง่ จะเป็นปีทนี่ างกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาผู้ที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงจำานวน 2 ท่านเพือ่ ทดแทนตำาแหน่งดังกล่าว
โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
รองประธานกรรมการบริหาร และนายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 ท่านดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 3 เมษายน 2558 ภายหลังจากการครบ
วาระการดำารงตำาแหน่งของนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยเปรียบ
เทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบาย
ค่าตอบแทน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสมสำาหรับผูบ้ ริหารดังกล่าว และนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่
พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
8. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เมื่อมีตำาแหน่งงานใหม่ หรือตำาแหน่งว่าง หรือเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสม
9. ให้คำาแนะนำาฝ่ายบริหารในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

(นายชุมพล ณ ล�าเลียง)
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการสอบบัญชีจ�านวนเงิน 25.6 ล้านบาทให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2557 (ปีบัญชี 2556:
24.7 ล้านบาท)

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fees)
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ดังนี้
การตรวจสอบตามข้อก�าหนดของทางการ ได้แก่ การตรวจสอบรายงานพิเศษและตรวจสอบรายงานทางการ และการตรวจสอบการใช้ระบบ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
1. การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. บริการด้านภาษี
3. การสอบทานการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีบางส่วนของธนาคาร
4. การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต (Embedded value reporting) ที่มีผลบังคับใช้ (บริษัทประกัน)
5. การสอบทานรายงานการเงิน
6. บริการธุรกรรมบริหารการเงินซึ่งเป็นโครงการพิเศษ
7. ประกัน
ค่าบริการอื่นจ�านวน 8.2 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2557 (ปีบัญชี 2556: 10.7 ล้านบาท) ได้จ่ายไปในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจ�านวน 0.4 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือจ�านวน 7.8 ล้านบาทจะต้องจ่ายในปี 2558

รายงานประจ�าปี 2557
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รายการระหว่างกัน
ธนาคารให้ความสำาคัญอย่างยิง่ ในการป้องกันไม่ให้มกี ารใช้ขอ้ มูลภายในของธนาคารเพือ่ หาผลประโยชน์ ในทางมิชอบโดยกรรมการและพนักงาน
โดยได้กาำ หนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำารายการระหว่างกัน แนวทางในการเข้าทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการเปิดเผย
ข้อมูล เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยุตธิ รรมหากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขนึ้
ธนาคารกำาหนดระเบียบปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการอนุมตั ใิ นการดำาเนินการรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งไม่มสี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนีเ้ ลขานุการบริษทั จะเป็นผูบ้ นั ทึกความเกีย่ วข้องของกรรมการหรือผูบ้ ริหารในประเด็นทีพ่ จิ ารณา
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรายงานการประชุม
• กำาหนดนโยบาย การกำาหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการทำารายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยราคาและเงื่อนไขต่างๆ
จะต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการทำารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• กำาหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ
ทำาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร กรรมการ และผู้มีอำานาจ
ในการจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
• นอกจากนั้น ธนาคารมีการกำาหนดนโยบายการทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เพื่อกำากับ
ดูแลการดำาเนินการของบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในการทำา
ธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธนาคาร
การเปิดเผยนโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
การกำากับดูแลความเสี่ยงการทำาธุรกรรมภายในกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์สำาหรับกิจการที่ธนาคารถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ธนาคารได้จัดทำานโยบายการทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และทบทวนเป็นประจำาทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงสำาหรับการทำาธุรกรรมที่
เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ซึ่งมีการควบคุมการทำาธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ อีกทั้งยังควบคุมอัตราส่วนการทำาธุรกรรมประเภทให้สินเชื่อ ลงทุน
ก่อภาระผูกพัน และธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำากับดูแลเชิงปริมาณตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด
นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังกำาหนดให้การทำาธุรกรรมใดๆ ระหว่างกันภายในกลุ่ม ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดใดๆ ที่เป็นสาระสำาคัญที่ต่าง
จากการค้าปกติทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมที่คล้ายคลึงให้ ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ตลาดปฏิบัติ และต้องมีการจัดทำา
สัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการกำาหนดอำานาจอนุมัติให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรม
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารให้ความสำาคัญภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนโยบายในการทำารายการระหว่างกันให้เป็นไปและสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
กฎหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน รวมทั้งการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
การทำารายการระหว่างกันของธนาคารอาจเกิดขึน้ โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของการดำาเนินธุรกิจทัว่ ๆ ไป ซึง่ ธนาคารมีการกำาหนดมาตรการและขัน้ ตอน
การอนุมัติภายในที่ชัดเจน และเหมาะสม
การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ดำาเนินนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อตลาด โดยมุ่งเน้นให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยยะ
สำาคัญเป็นไปอย่างทันการณ์ โปร่งใส และเพียงพอ รวมทั้งห้ามนำาข้อมูลภายในไปใช้ ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ ในรายงาน
ประจำาปีของธนาคารในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ธนาคารไม่ได้มีการทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการอันมีนัยสำาคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจำาปี
ฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้ดุลพินิจและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงินนี้ ข้อมูลสำาคัญ
เกีย่ วกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนเกณฑ์การจัดทำางบการเงินมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้
ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งแสดงความเห็นดังปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมถึงนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถดำารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือความผิดพลาดในการดำาเนินงานของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมีความรับผิดชอบในการกำากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปีฉบับนี้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอเมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาด
ของธุรกิจของธนาคาร และเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สะท้อนให้เห็นสถานะ
ของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าวตลอดจนผลประกอบการของธนาคารและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกกรรมการ

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 ท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายมาริษ
สมารัมภ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกกมล
คีรีวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายประสัณห์
เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ากับ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้
บริหารระดับสูงจากกลุม่ งานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของธนาคารเข้าร่วมประชุม
ด้วย 1 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง เพื่อให้มีการด�าเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการ
ธนาคารเห็นสมควร
สรุปสาระส�าคัญดังนี้
• รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารของกลุม่ การเงินในการสอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส ประจ�างวดครึง่ ปี และ
ประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อย เพือ่ พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทีแ่ สดงในงบการเงิน ทีม่ ี
การจัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ โดยพิจารณาผลการสอบทานและผลการตรวจ
สอบ ความเสี่ยงและแผนในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนความเพียงพอในการเปิด
เผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารกลุ่มการเงินอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้งบการเงินของ
ธนาคารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ อีกทั้งยังเสนอให้เห็นถึงธุรกรรมทางการเงินในปี 2557 ได้อย่างชัดเจน
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ทีป่ ระเมินโดยผูบ้ ริหารและกลุม่ ตรวจสอบและก�ากับ รวมถึงผลการประเมินทีป่ ระเมินโดยผูส้ อบบัญชีของธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายนอกทีก่ า� กับดูแลธนาคารและบริษทั ในกลุม่ เพือ่ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ งส�าหรับ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต หรือการปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทาง
ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นซ�้าหรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารได้รับทราบจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เรื่องเงินถูกยักยอกออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าราย
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตผู้จัดการของธนาคาร ธนาคารได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะจัดการกับข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน
เมื่อได้ตรวจพบต่อไป
ส�าหรับการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวของสายบริหารงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 สายบริหารงานตรวจสอบได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ ในการท�า Data
Analysis อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูช้ ว่ ยจัดการใหญ่อาวุโส กลุม่ ตรวจสอบและก�ากับ ท�าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของสายบริหารงานตรวจสอบ และสายก�ากับและควบคุม ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการพิจารณาความดีความชอบประจ�าปี
ของผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและก�ากับ (รายละเอียดประวัติและข้อมูลต่างๆ ของผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบ
และก�ากับ แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปีหน้า 248)
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสายก�ากับและควบคุมถึงผลการติดตามดูแลหน่วยงานของธนาคารและบริษทั ย่อยให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ต่างๆ และพิจารณารายงานผลการปฏิบตั งิ านของสายก�ากับและควบคุมเป็นประจ�าทุกเดือน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานของธนาคารและบริษทั
ย่อยมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา ซึ่งได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
ทราบถึงประเด็นที่ส�าคัญและการเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
รายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report) ที่น�าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ในปี 2557 ธนาคารมีการก�าหนดและทบทวนนโยบายด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ค�าสั่ง และระเบียบ ตลอดจนแผนการสอบทานการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมีการจัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน (Anti-Corruption and Bribery Policy) และยังคงพัฒนาการสื่อ
ความกฎเกณฑ์ที่มีนัยส�าคัญในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของกลุ่มบริหารความเสี่ยงของธนาคารทุกเดือน เพื่อรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมถึงมีการติดตามประเด็นส�าคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีแนวทางในการป้องกันและมีมาตรการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
• ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานก.ล.ต. และคุณภาพการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของธนาคาร ในธุรกรรมที่มีนัยส�าคัญตามข้อก�าหนดของกฎเกณฑ์ทางการ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 ไม่มีรายการเกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญตามข้อก�าหนด
• อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครอบคลุมและชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยในปี 2557 มีการ
ปรับปรุงสาระส�าคัญของขอบเขตการปฏิบตั งิ านในด้านการสอบทานและประเมินความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และสินบน รวมถึงมีการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิผลในการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดยี งิ่ ขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ด้วยความยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม ระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นอิสระ และถือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยมีการจัดท�าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมีการเปิดเผยข้อมูลเหมาะสมและเพียงพอ ผู้สอบบัญชีที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมีความเป็นอิสระและ
ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการบริหาร
จัดการความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ส่งผลให้ธนาคารได้รบั ความไว้วางใจและเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคม ด้วยดีตลอดมา

(นายมาริษ สมารัมภ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ธนาคารที่ลูกค้าบุคคลเลือก
“ผมเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์มาหลายปี ทำาไมหรือ
เพราะรู้สึกสะดวกใจมาก พนักงานประจำาสาขาอัธยาศัยดี
ทำารายการรวดเร็ว แถมยังอธิบายให้ข้อมูลในเรื่องที่ควรรู้ด้วย
ผมคิดว่าตรงนี้แหละที่ทำาให้ไทยพาณิชย์
แตกต่างจากธนาคารอื่น”

คุณทศพล ทิพย์ทินกร

นักเขียนบทภาพยนตร์ GTH

ค�าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อสงวนสิทธิ
“ข้อมูลทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสารนีถ้ กู จัดเตรียมขึน้ จากข้อมูลหลายแหล่ง ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่สามารถ
ยืนยันความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ไม่วา่ กรณีใดๆ โดยเฉพาะข้อมูลทีม่ แี หล่งทีม่ าจากภายนอกธนาคาร นอกจากนี้
การกล่าวถึงข้อมูลใดๆ ในอนาคต อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั สภาพการด�าเนินธุรกิจ และผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามทีค่ าด ทัง้ นี้ ธนาคาร
มิได้ ให้คา� รับรองหรือรับประกันใดๆ ว่าข้อมูลต่างๆ ทีร่ ะบุในเอกสารนีเ้ ป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ ก็ตาม”
ธนาคารไทยพาณิชย์รายงานผลประกอบการปี 2557 หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระมีกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจำานวน 53,335
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,102 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.2 จากจำานวน 50,233 ล้านบาทในปี 2556 การเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นมากจากการลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รวมถึงจากการเติบโตของสินเชื่อ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่า
ธรรมเนียมสุทธิ ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับรายได้เงินปันผลรับที่ลดลง (เนื่องจากมีการบันทึกเงินปันผลพิเศษ 2 ครั้งในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส
3/2556) และกำาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่ลดลง
ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ไม่รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจำานวน 80,041 ล้านบาท จากจำานวน 76,215 ล้านบาทในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
อย่างมากของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำานวน 56,942 ล้านบาทจากจำานวน 49,517 ล้านบาทในปี 2556 ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และกำาไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย
ผลจากกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เป็นจำานวน 15.69 บาทต่อหุ้นในปี 2557 จากจำานวน 14.78 บาท
ต่อหุ้นในปี 2556 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ลดลงจากร้อย
ละ 21.8 และร้อยละ 2.1 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 20.1 และร้อยละ 2.0 ในปี 2557 ตามลำาดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลี่ยและสินทรัพย์เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิ
ก�าไรสุทธิและก�าไรเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)
ก�าไรสุทธิและก�าไรเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
กำาไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)

2557

2556

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

81,100
47,030
48,089
80,041
13,214
13,175
317
53,335
3,607
56,942
15.69
20.1%
2.0%

73,009
50,523
47,317
76,215
13,641
11,821
519
50,233
(716)
49,517
14.78
21.8%
2.1%

11.1%
-6.9%
1.6%
5.0%
-3.1%
11.5%
-38.9%
6.2%
NM
15.0%
6.2%

NM = ไม่มีนัยสำาคัญ
1/

รวมกำาไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นในบริษทั ประกันภัยซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 เงินปันผลพิเศษจำานวนมากในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส
3/2556 จากพอร์ตเงินลงทุนตราสารทุนของธนาคาร และกำาไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายกองทุนวายุภักษ์ ในไตรมาส 4/2556 หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว การ
เปลี่ยนแปลงของปี 2557 จะเท่ากับร้อยละ -3.9 จากปีก่อน (เทียบกับร้อยละ -6.9)
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I. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี 2557
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปีก่อน เป็นจำานวน 81,100 ล้านบาทในปี 2557 จากจำานวน 73,009 ล้านบาทในปี 2556 การเพิ่ม
ขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงตามกลยุทธ์เชิงรุกของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง รวมทั้งรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตปานกลางของสินเชื่อ
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน
(งบการเงินรวม)
รายได้ดอกเบี้ย
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- เงินลงทุน
- อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินกู้ยืม
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก**
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับต้นทุนทาง
การเงิน (Spread)
หมายเหตุ

2557

2556

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

123,381
95,357
4,380
10,489
13,127
28
42,281
29,171
1,605
3,339
8,165
1
81,100
3.26%
4.95%
6.03%
1.89%
2.61%
2.02%
2.01%

120,691
91,753
5,028
10,668
13,226
16
47,682
33,943
1,839
3,914
7,980
6
73,009
3.19%
5.27%
6.24%
3.01%
2.75%
2.45%
2.44%

2.2%
3.9%
-12.9%
-1.7%
-0.7%
67.4%
-11.3%
-14.1%
-12.8%
-14.7%
2.3%
-78.6%
11.1%
0.07%
-0.32%
-0.21%
-1.12%
-0.14%
-0.43%
-0.43%

2.93%

2.82%

0.11%

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร คำานวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยของต้นงวดและปลายงวดเป็นตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ย
** ต้นทุนเงินฝากรวมเงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและค่าธรรมเนียมของกองทุนฟื้นฟู

รายได้ดอกเบี้ยรวมในปี 2557 มีจำานวน 123,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือจำานวน 2,690 ล้านบาทจากจำานวน 120,691 ล้านบาทใน
ปี 2556 โดยมีรายการหลักดังนี้
• รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อน เป็นจำานวน 95,357 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตของเงินให้
สินเชื่อร้อยละ 2.4 จากปีก่อน
• ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อนเป็นจำานวน 10,489 ล้านบาท ตามปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ที่ลดลงร้อยละ 11.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการรถยนต์ ใหม่ที่ลดลง และผลกระทบจากราคาของรถยนต์มือสองที่ตกตำ่า
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• รายได้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 12.9 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินลดลง ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2556 และไตรมาส 1/2557
• รายได้ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากปีกอ่ น เป็นจำานวน 13,127 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับปริมาณเงินลงทุนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างมากร้อยละ 11.3 จากปีก่อนเป็นจำานวน 42,281 ล้านบาทในปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง
ของดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับเงินฝาก (ร้อยละ 14.1 จากปีก่อน) เป็นไปตามกลยุทธ์เชิงรุกของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 14.7 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของปริมาณตั๋วแลกเงิน และการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิก่อน
ครบกำาหนดเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการนับเป็นเงินกองทุนจำานวน 20 พันล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับการออกหุ้นกู้
ระยะกลางสกุลเงินต่างประเทศจำานวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/2557 ต้นทุนเงินฝากที่ลดลงเป็นผลมาจากเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูง (ส่วนใหญ่มาจากการออกแคมเปญที่ให้ดอกเบี้ยสูง) ครบกำาหนดและถูกนำาเสนออัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอย่างมากควบคู่กับการเสนอการลงทุน
ทางเลือกที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากบริษัทจัดการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดตามนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนและความต้องการสินเชื่อในระบบที่ชะลอตัวลง
อัตราดอกเบี้ย ธนาคารไทยพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)
MLR
MOR
MRR

28 ม.ค. 57 13 มี.ค. 57 19 มี.ค. 57 16 พ.ค. 57

6 มิ.ย. 57 26 มิ.ย. 57

5 ส.ค. 57 30 ก.ย. 57 12 ธ.ค. 57

6.875
7.425
8.10

6.75
7.425
7.975

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)*
ออมทรัพย์
ฝากประจำา 3 เดือน
ฝากประจำา 6 เดือน
ฝากประจำา 12 เดือน

0.625
1.40-1.65
1.70-1.85
2.10-2.15

0.50
1.15-1.25
1.40-1.60
1.80-1.85

0.50
1.10-1.15
1.35-1.40
1.70

0.50
1.10-2.15
1.35-2.05
1.70

0.50
1.10-2.35
1.35-1.40
1.70

0.50
1.10-2.45
1.35-2.50
1.70

0.50
1.10-2.45
1.35-2.60
1.70-2.80

0.50
1.10-2.45
1.35-1.75
1.70

0.50
1.10-2.45
1.35-1.40
1.70

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท.(%)

1 มิ.ย. 54 13 ก.ค. 54 24 ส.ค. 54 30 พ.ย. 54 25 ม.ค. 55 17 ต.ค. 55 29 พ.ค. 56 27 พ.ย. 56 12 มี.ค. 57
3.00
3.25
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

* ไม่รวมแคมเปญพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปให้อัตราดอกเบี้ยสูง แต่มีระยะเวลาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเงินฝากประจำา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่มีรายได
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ และตนทุนทางการเงิน
(%)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยที่มีรายได
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ตนทุนทางการเงิน

5.29%

5.27%

3.18%

3.19%

2.47%

2.45%

4.95%
3.26%

2.02%

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเช�อ
ตนทุนเงินฝาก

2555

2556

2557

6.14%
2.37%

6.24%
2.44%

6.03%
2.01%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 3.26 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 0.07 จากร้อยละ 3.19 ในปี 2556 ซึ่ง
อยู่ในระดับบนของเป้าหมายของธนาคารที่ร้อยละ 3.1-3.3 สำาหรับปี 2557 การปรับตัวดีขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากต้นทุนเงิน
ฝากที่ลดลงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝาก
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2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 6.9 จากปีก่อน เป็นจำานวน 47,030 ล้านบาทในปี 2557 เป็นผลมาจากรายได้เงินปันผลรับลดลง (เนื่องจากมี
การบันทึกเงินปันผลพิเศษ 2 ครั้ง ในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 3/2556) กำาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศลด
ลง และรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัยทีล่ ดลง อย่างไรก็ตาม รายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิยงั เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง รายละเอียดเพิม่ เติมมีดงั ต่อไปนี้
• รายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิและรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย (สุทธิจากค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3 จากปีกอ่ น เป็น
ผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีก่อน จากรายได้ค่าธรรมเนียม bancassurance (เบี้ยประกันสำาหรับธุรกิจประกัน
ภัยถูกบันทึกภายใต้รายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัยก่อนทีธ่ นาคารจะขายบริษทั ประกันภัยทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยของธนาคารในไตรมาส 2/2557) ค่า
ธรรมเนียมจากกองทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับธุรกิจบัตร อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลงร้อยละ 10.2 จากปีก่อน
เป็นผลมาจากการขายบริษัทประกันภัยในไตรมาส 2/2557 และเป็นผลจากการลดลงอย่างมากของเบี้ยประกันผลิตภัณฑ์ประกันสินเชื่อจาก
การเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว
• ก�าไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลงร้อยละ 19.6 จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากปริมาณธุรกรรมของลูกค้า และ
ความผันผวนในตลาดเงินที่ลดลง และกำาไรจากปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
• รายได้เงินปันผลรับลดลงอย่างมากร้อยละ 68.7 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลรับพิเศษจากพอร์ตเงินลงทุนตราสารทุนของ
ธนาคารในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 3/2556 และเงินปันผลรับตามปกติจากกองทุนรวมวายุภักษ์ (ซึ่งถูกขายคืนในเดือนพฤศจิกายน
2556) ที่บันทึกในปี 2556 หากไม่รวมเงินปันผลพิเศษ รายได้เงินปันผลรับจะลดลงร้อยละ 13.9 จากปีก่อน
• ก�าไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำาไรจำานวนมากจากการขายบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของธนาคารในไตรมาส 2/2557 ซึ่งสุทธิกับกำาไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายกองทุนวายุภักษ์ ในไตรมาส 4/2556
(ล้านบาท)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(งบการเงินรวม)
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
กำาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ1/
รายได้อื่น
รวมรายได้จากธุรกิจหลักไม่รวมก�าไรจากเงินลงทุน
กำาไรจากเงินลงทุน2/
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย3/

2557

2556

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

31,525
5,216
26,309
49,188
40,033
9,155
35,464
7,304
(79)
1,182
596
44,467
2,563
47,030

29,574
5,098
24,476
49,061
38,872
10,189
34,665
9,079
(7)
3,782
727
48,246
2,277
50,523

6.6%
2.3%
7.5%
0.3%
3.0%
-10.2%
2.3%
-19.6%
NM
-68.7%
-18.0%
-7.8%
12.6%
-6.9%

NM = ไม่มีนัยสำาคัญ
1/
รวมเงินปันผลรับพิเศษในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 3/2556 หากไม่รวมเงินปันผลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของปี 2557 จะเท่ากับร้อยละ -13.9 จากปีก่อน (เทียบ
กับร้อยละ -68.7)
2/
รวมกำาไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นในบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 และกำาไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายกองทุนวายุภักษ์ ใน
ไตรมาส 4/2556 หากไม่รวมกำาไรจากเงินลงทุนดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงปี 2557 จะเท่ากับร้อยละ -36.8 จากปีก่อน (เทียบกับร้อยละ 12.6)
3/
หากไม่รวมรายการพิเศษตามรายการ 1 และ 2 ข้างต้น การเปลี่ยนแปลงของปี 2557 จะเท่ากับร้อยละ -3.9 จากปีก่อน (เทียบกับร้อยละ -6.9)
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
(พันลานบาท)

-6.9% yoy1/
47.0

50.5
40.9

กำไรจากเงินลงทุน
รายไดอ�น2/

29.8

34.7

กำไรจากธุรกรรมเพ�อคาและ
การปริวรรตเงินตราตางประเทศ

35.5

รายไดคาธรรมเนียมสุทธิและ
รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย

2555

2556

2557

40%

41%

37%

สัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม

29%

28%

28%

สัดสวนรายไดคาธรรมเนียมสุทธิและ
รายไดสุทธิจากการรับประกันภัยตอรายไดรวม

1/

ถาไมรวมเงินปนผลรับพิเศษ และกำไรจากการขายกองทุนวายุภกั ษ ในป 2556 และกำไรจากเงินลงทุนจากการขายหุน ในบริษทั ประกันภัยซึง่ เปนบริษทั ยอยของธนาคาร
ในไตรมาส 2/2557 การเปลี่ยนแปลงของป 2557 จะเทากับรอยละ -3.9
2/ รายไดอ�น รวมสวนแบงกำไรจากบริษัทรวม รายไดเงินปนผลรับ และรายไดอ�นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปนผลพิเศษ 2 ครั้งที่บันทึกในไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 3/2556
รวมจำนวน 2.4 พันลานบาท

ในปี 2557 รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ มีสดั ส่วนเท่ากับร้อยละ 37 ของรายได้รวม ในขณะทีร่ ายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิและรายได้สทุ ธิจากการรับประกัน
ภัยคิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ 72 ของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกัน
ภัยซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69 ในปี 2556 ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ค่อนข้าง
ทรงตัวที่ร้อยละ 20 ในปี 2557 ในขณะที่สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อมลดลงจากร้อยละ 11 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 8 ในปี
2557 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อในกลุ่มนี้ ธนาคารยังคงดำาเนินการตามกลยุทธ์ของธนาคารในการเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ของธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมใน 2 กลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งในระยะปานกลางจะส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารมีสัดส่วนสูงขึ้น
รายไดคาธรรมเนียมสุทธิและรายไดสุทธิ
จากการรับประกันภัยตามประเภทธุรกิจ (พันลานบาท)
34.7

35.5

23.8

25.7

รายไดคาธรรมเนียมสุทธิและรายไดสุทธิจากการรับ
ประกันภัยตามชนิดของผลิตภัณฑ (%)

+8.0% yoy

29.4%

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม1/

14.1%

14.6%

GMTS2/

ธุรกิจขนาดใหญ

21.4%

22.6%

ธุรกิจบัตร

2556

2557

11.8%
9.6%

2555
1/

4.0
6.8

2556

72%
20% 8%

3.4
4.8

20% 11%

16% 12%

72%

69%

29.8
21.5

2.8
6.9

2557

รายไดอ�น1/

13.9%
9.2%
11.5%
2.4%
25.8%

13.7%

ลูกคาบุคคล

-28.6% yoy
+1.1% yoy

% สัดสวนตาม
ประเภทธุรกิจ

สวนใหญมาจากการลดลงของคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหสินเช�อ
ตามการเติบโตของสินเช�อที่ชะลอตัวในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหสินเช�อ
คาธรรมเนียมจากการ
บริหารจัดการกองทุนรวม
คาธรรมเนียมจากการขายประกันภัย
รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย

1/

รายไดอ�น รวมคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
และ remittance
2/ Global Markets and Transaction Services (GMTS) รวมบริการบริหารเงิน
(Cash management) การคาตางประเทศ (Trade finance) บริการการเงินเพ�อ
ธุรกิจ (Corporate finance) และบริการดานหลักทรัพย (Corporate trust)

รายงานประจำาปี 2557

85

3. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.6 จากปีก่อนเป็นจำานวน 48,089 ล้านบาทในปี 2557 จากจำานวน 47,317 ล้านบาทในปี 2556
การเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยของค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงานเป็นผลโดยตรงจากกลยุทธ์ของธนาคารในการควบคุมการเติบโตของค่าใช้จา่ ยอย่างรอบคอบ
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
• ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.6 จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากการปรับเพิม่ เงินเดือนประจำาปี ซึง่ ถูกลดทอนลงจากการควบคุมการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่จำาเป็น และการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายบริการ และการพัฒนา
ระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• ค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อน เป็นผลมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นตามรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายอื่น มีรายละเอียดดังนี้
• ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 จากปีก่อน เป็นจำานวน 1,712 ล้านบาทในปี 2557 จากจำานวน 1,204
ล้านบาทในปี 2556 การขาดทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากทัง้ จำานวนรถยึดทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น และขาดทุนจากการขายรถยึดต่อคันทีเ่ พิม่ ขึน้
• ค่าใช้จา่ ยอืน่ ลดลงร้อยละ 6.5 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลยุทธ์ของธนาคารในการควบคุมการเติบโตของค่าใช้จา่ ยในการดำาเนิน
งาน ด้วยการควบคุมอย่างเข้มงวดในค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
(งบการเงินรวม)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
- ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย*
- อื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย**
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

2557

2556

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

21,954
9,766
4,241
94
12,034
1,712
10,322
48,089
37.5%

21,391
9,555
4,026
98
12,247
1,204
11,043
47,317
38.3%

2.6%
2.2%
5.3%
-4.1%
-1.7%
42.2%
-6.5%
1.6%

* รวมขาดทุนจากการขายรถยึดจำานวน 2,154 ล้านบาทในปี 2557 และ 1,589 ล้านบาทในปี 2556
** หากไม่รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย การเติบโตของค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2557 จะเท่ากับร้อยละ 0.6 จากปีก่อน

อัตราสวนคาใชจายตอรายได
(%)
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41.2%

38.3%

37.5%

2555

2556

2557
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ในปี 2557 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 37.5 ปรับ
ตัวดีขึ้นจากร้อยละ 38.3 ในปี 2556 การปรับตัวดีขึ้นของอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากปีก่อนเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้รวม
ที่ร้อยละ 3.7 ในปี 2557 เมื่อเทียบกับการเติบโตร้อยละ 1.6 ของ
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน อัตราส่วนดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายของปี
2557 ทีท่ บทวนใหม่ซงึ่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 38-40 ทีป่ ระกาศในช่วงต้นปี 2557
ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของธนาคารในปี 2557 จะมุ่งเน้นการชะลออัตรา
การเติบโตของค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ด้วยการควบคุมค่าใช้
จ่ายที่ไม่จำาเป็นอย่างเข้มงวด แต่จะไม่ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้สำาหรับการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยธนาคารยังคงดำาเนินการลงทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายเครือข่ายสาขา และการวางแผนพัฒนา
ระบบงานต่างๆ สำาหรับรองรับการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนค่าใช้
จ่ายต่อรายได้ ในระยะใกล้

4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2557 ธนาคารมีนโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 0.80-0.85 ของสินเชื่อรวมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งรวมส�ารองบน
พื้นฐานความระมัดระวังเพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจปี 2557 ที่ค่อนข้างไม่แน่นอนในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2557 ความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวนี้ท�าให้ระดับการตั้งส�ารองลดลงกว่าคาด ธนาคารตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญใน
งบการเงินเฉพาะธนาคารจ�านวน 13,239 ล้านบาทในปี 2557 ส�าหรับหนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงินรวมมีจา� นวน 13,214 ล้านบาทในปี 2557 หรือ
ร้อยละ 0.75 ของสินเชือ่ รวมซึง่ น้อยกว่าหนีส้ งสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นผลจากส�ารองทีไ่ ด้คนื ของบริษทั ย่อยของธนาคาร
ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 59,014 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ลดลงจาก 60,317 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
ในขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL ของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อน เป็นจ�านวน 42,743 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมเท่ากับร้อยละ 2.11 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ลดลงจากร้อยละ 2.14 ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2556 ในขณะเดียวกันสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ก่อนหักหลักประกัน) ลดลงเป็นร้อยละ 138.1 ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2557 จากร้อยละ 150.8 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
5. การวิเคราะห์ส่วนงานด�าเนินงาน
ธนาคารด�าเนินงานผ่านกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจและการพาณิชย์) กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ (รับผิดชอบ
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม) กลุม่ ลูกค้าบุคคล (รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก) และกลุม่ ธุรกิจพิเศษ (รับผิดชอบการจัดการ
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพทัง้ หมด) นอกจากนีธ้ นาคารมีบริษทั ย่อยหลักอีก 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ากัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด บริษทั ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)1/ และบริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) ผลการด�าเนินงาน
ของบริษทั ย่อย 4 แห่ง รวมถึงรายได้จากเงินลงทุนของธนาคาร และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินถูกน�าเสนอภายใต้หวั ข้อ “อืน่ ๆ” ส�าหรับการ
วิเคราะห์ดา้ นล่างนี้ ทัง้ นีถ้ งึ แม้วา่ รายได้คา่ ธรรมเนียมของบริษทั ย่อยถูกสะท้อนภายใต้หวั ข้อ “อืน่ ๆ” แต่รายได้เหล่านีไ้ ด้ถกู กระจายกลับอย่างเหมาะสมเข้า
ตามหน่วยธุรกิจ (กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ หรือกลุม่ ลูกค้าบุคคล) และได้เปิดเผยในค�าอธิบายก่อนหน้านีภ้ ายใต้หวั ข้อ รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้
กำไรจากการดำเนินงานสำหรับป 2557
จำแนกตามกลุมธุรกิจ
(พันลานบาท)
กลุมธุรกิจขนาดใหญ

อ�นๆ

14.7

(-1.3% yoy)

34.1

กลุมลูกคาบุคคล

(+11.4% yoy)

18.4

(+2.8% yoy)

12.9

(+0.2% yoy)
กลุมลูกคาธุรกิจ

“อ�นๆ” ประกอบดวยกำไรจากการดำเนินงานจากบริษัทยอยของธนาคาร รายได
จากเงินลงทุน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินของธนาคาร ซึ่งไมได
ถูกจัดสรรไปยังกลุมธุรกิจใดเปนพิเศษ
“กำไรจากการดำเนินงาน” คือกำไรกอนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การดอยคา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

1/

ในปี 2557 ก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 43 มาจากกลุม่ ลูกค้าบุคคล
ตามด้วยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (ร้อยละ 23) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ร้อยละ
16) และอื่นๆ (ร้อยละ 18) โดยมีค�าอธิบายดังนี้
• ก�าไรจากการด�าเนินงานจากกลุ่มลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4
จากปีก่อน เป็นจ�านวน 34.1 พันล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการลดลงอย่างมากของดอกเบี้ยจ่าย
รวมทั้งการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 2.8 จากปีก่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากสินเชื่อเคหะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปีก่อน รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบัตร
• ก�าไรจากการด�าเนินงานจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีจ�านวน 18.4
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการลดลงอย่างมากของดอกเบี้ยจ่าย
รวมทั้งการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 4.6 จากปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่ง
สุทธิกับก�าไรจากธุรกรรมเพื่อการค้า และปริวรรตเงินตราต่าง
ประเทศของลูกค้าขนาดใหญ่ที่ลดลง
• ก�าไรจากการด�าเนินงานจากกลุม่ ลูกค้าธุรกิจค่อนข้างทรงตัวจากปี
ก่อน เป็นจ�านวน 12.9 พันล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากการลดลงอย่างมากของดอกเบี้ยจ่าย การเพิ่มขึ้นดัง
กล่าวสุทธิกับสินเชื่อที่ลดลงร้อยละ 2.4 จากปีก่อน และรายได้ค่า
ธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการให้สนิ เชือ่ ลดลงจากการเติบโตของสินเชือ่
ที่ชะลอตัวอย่างมาก
• ก�าไรจากการด�าเนินงานจาก “อื่นๆ” ลดลงร้อยละ 1.3 จากปีก่อน
เป็นจ�านวน 14.7 พันล้านบาทเป็นผลมาจากรายได้เงินปันผลรับที่
ลดลง (เนื่องจากมีการบันทึกเงินปันผลพิเศษ 2 ครั้งในปี 2556)
และก�าไรพิเศษครั้งเดียวจ�านวนมากจากการขายกองทุนวายุภักษ์
ที่บันทึกในไตรมาส 4/2556 ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับก�าไรจ�านวนมาก
จากการขายบริษทั ย่อยซึง่ เป็นบริษทั ประกันภัยในไตรมาส 2/2557
รวมทั้งรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนของบริษัทย่อยของ
ธนาคาร (บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการขายหุ้นสามัญทั้งหมดจ�านวน 135,660,824 หุ้น ของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 27.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3,744 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 วันที่ 3 เมษายน 2557 ส่งผลให้งบการเงินของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ไม่น�ามารวมใน
งบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 2/2557
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ll. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 2,700 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 166 พันล้านบาท (ร้อยละ 6.5) จากจ�านวน 2,534 พัน
ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินรวมดังนี้
1. สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�านวน 1,777 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.4) จากจ�านวน 1,735 พัน
ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 การเติบโตของสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเคหะ และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ในปี 2557 สินเชื่อโดยรวมเติบโตร้อยละ 2.4 จากปีก่อน ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายทั้งปีของธนาคารที่ร้อยละ 5-7 เป็นผลมาจากความต้องการโดยรวม
ของสินเชื่อที่ชะลอตัว สะท้อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมาก จากแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ปรับตัวดีขึ้น ธนาคารตั้ง
เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อทั้งปี 2558 ที่ร้อยละ 5-7 ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์การเติบโตสินเชื่อของกลุ่มธนาคาร
1.1 สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
(ล้านบาท)
สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

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

658,185
340,547
778,403
530,354
168,175
79,874
1,777,135

629,525
348,908
756,848
485,097
189,794
81,957
1,735,281

4.6%
-2.4%
2.8%
9.3%
-11.4%
-2.5%
2.4%

* เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายมียอดขายสูงขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายลูกค้าดังกล่าวไปอยู่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งยอดสินเชื่อ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 ได้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว
** รวมสินเชื่อเคหะทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในกลุ่มลูกค้านอกกลุ่มสินเชื่อบุคคล

รายละเอียดการเติบโตของสินเชื่อตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี้
• สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากปีกอ่ น ซึง่ สินเชือ่
ส่วนใหญ่ถกู บันทึกในช่วงหลังของไตรมาสสุดท้ายของปี ซึง่ เป็นไป
ตามความต้องการสินเชื่อตามฤดูกาล
• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ลดลงร้อยละ
2.4 จากปีกอ่ น เป็นไปตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเชือ่ มัน่
ของภาคธุ ร กิ จ ที่ ยั ง ไม่ ดี รวมทั้ ง มาตรฐานการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่
เข้มงวดขึ้นในกลุ่มลูกค้า SME บางกลุ่มตามภาวะเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่ดีขึ้นในปี 2557
• สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน
• สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปีก่อน การเติบโตจากปี
ก่อนเป็นผลจากการมีแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่งในตลาดสินเชือ่ เคหะ
ของธนาคาร และกลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิผลมากขึน้ ในการจัดกลุม่
ลูกค้า (segmentation) ของธนาคาร
• สินเชื่อเช่าซื้อลดลงร้อยละ 11.4 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก
ยอดขายรถยนต์ ใหม่ลดลงอย่างมาก หลังจากสิทธิประโยชน์
ตามนโยบายการคืนภาษีของภาครัฐส�าหรับผูซ้ อื้ รถใหม่คนั แรก
ได้จบลงในไตรมาส 4/2555 และได้ส่งมอบรถยนต์แล้วเสร็จ
ทั้งหมดในไตรมาส 2/2556 สถานการณ์ดังกล่าวถูกกดดัน
เพิม่ เติมจากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีล่ ดลงจากสถานการณ์
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สัดสวนสินเช�อเชาซื้อรถยนต
(พันลานบาท)
173
7%
18%

190
10%
22%

168
13%

สินเช�อ
รถแลกเงิน

24%

สินเช�อ
รถยนตมือสอง

สินเช�อ
รถยนต ใหม

75%

68%

63%

2555

2556

2557

ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2557 ทัง้ นี้ การหดตัวของสินเชือ่ เช่าซือ้
จากปีกอ่ น สอดคล้องกับยอดจ�าหน่ายรถยนต์ ใหม่ทลี่ ดลง และ
มาตรฐานการปล่อยสินเชือ่ ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ส�าหรับสินเชือ่ รถยนต์
มือสองบางกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อ โดยได้เพิ่มสัดส่วนในกลุ่มของสินเชื่อรถแลกเงิน (My Car, My Cash)
ที่ให้อัตราผลตอบแทนต่อสินเชื่อสูงกว่ารถยนต์ ใหม่ และมีความเสี่ยงที่ตำ่ากว่าสินเชื่อรถยนต์มือสอง (สินเชื่อรถแลกเงินเป็นผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบุคคล มีโครงสร้างเหมือนสัญญาการเช่าซื้อ โดยใช้รถยนต์ของผู้กู้เป็นหลักประกัน)
• สินเชื่ออื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต) ลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา
ตามที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้น
จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ส่งผลให้สัดส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 ใน
ปี 2557 เมื่อเทียบกับร้อยละ 36 ในปี 2556 ขณะที่สัดส่วนของสินเชื่อบุคคลค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 44 ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากการ
ให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 6.03 จากร้อยละ 6.24 ในปี 2556 ส่วนหนึ่งมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสามครั้ง (ในเดือน
พฤษภาคม 2556 เดือนพฤศจิกายน 2556 และเดือนมีนาคม 2557) และส่วนหนึ่งมาจากกลยุทธ์ธนาคารในการลดการออกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อถูกกดดันจากสินเชื่อขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนตำ่ากว่าปกติ (โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่)
เงินใหสินเช�อตามกลุมลูกคา
(%)
สินเช�ออ�นๆ1/
สินเช�อเชาซื้อ

5%
11%

5%
11%

5%
9%

สินเช�อเคหะ

26%

28%

30%

สินเช�อธุรกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม

19%

20%

19%

สินเช�อธุรกิจ
ขนาดใหญ

39%

36%

37%

2555
1/

2556

สินเช�ออ�นๆ สวนใหญเปนสินเช�อบัตรเครดิตและสินเช�อบุคคล

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเช�อตามประเภทธุรกิจ
(%)
สินเช�อธุรกิจขนาด 7.22%
กลางและขนาดยอม
สินเช�อบุคคล
6.82%
อัตราผลตอบแทน
จากการใหสินเช�อ 6.14%
โดยเฉลี่ย
สินเช�อ
ธุรกิจขนาดใหญ 5.13%

2557

2555

7.30%
7.06%
6.24%

4.87%

7.23%
6.82%
6.03%

4.06%

2556

2557

อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑลูกคาบุคคล (%)
6.04%
6.19%
สินเช�อเคหะ

5.95%

สินเช�อเชาซื้อ

5.95%

5.65%

5.94%

1.2 สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท)
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย*
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

18,284
621,314
125,249
221,131
463,059
328,098
1,777,135

20,137
604,367
126,027
220,654
425,065
339,031
1,735,281

-9.2%
2.8%
-0.6%
0.2%
8.9%
-3.2%
2.4%

* จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคทีม่ บี า้ นเป็นหลักประกัน ซึง่ สินเชือ่ นีถ้ กู จัดอยู่ในสินเชือ่ อืน่ ๆ ตามการ
จัดประเภทสินเชื่อของทางการ) เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยที่อื่นๆ ในคำาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินนี้จะรวมอยู่ภายใต้สินเชื่อเคหะ และ
ยอดสินเชื่อดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 530 พันล้านบาท และ 485 พันล้านบาท ตามลำาดับ
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สำาหรับสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสินเชื่อรวม ตามด้วย
สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 38 พันล้านบาท (ร้อยละ 8.9) และสินเชื่อ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 17 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.8) อย่างไรก็ตาม สินเชื่ออื่นๆ ลดลง 11 พันล้านบาท (ร้อยละ 3.2)
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงอย่างมากของสินเชื่อรถยนต์
2. เงินฝาก
(ล้านบาท)
เงินฝาก
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
ประจำา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวมเงินฝาก
ตั๋วแลกเงิน
เงินฝาก + ตั๋วแลกเงิน
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน

53,853
999,410
842,080
139,313
269,061
433,706
1,895,343
1,895,343
93.8%
93.8%

55,627
842,959
924,325
204,192
293,528
426,605
1,822,911
5,222
1,828,133
95.2%
94.9%

-3.2%
18.6%
-8.9%
-31.8%
-8.3%
1.7%
4.0%
-100.0%
3.7%

0

เงินฝาก
(พันลานบาท)
1,614
52
789

1,823
56

+4.0% yoy
1,895
54

843

999

ออมทรัพย

842

ประจำ

773

924

2555

2556

2557

สัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย (%)
52%
49%
56%
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กระแสรายวัน

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 1,895 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากจำานวน 1,823 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 การเพิ่มขึ้นของฐานเงินฝากจากปีก่อนเป็นผลมาจาก
การออกแคมเปญในการระดมเงินฝาก และการย้ายตัว๋ แลกเงินมาเป็น
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากและตั๋วแลก
เงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อน เป็นจำานวน 1,895 พันล้านบาท
ตั๋วแลกเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนเงินฝากที่ไม่ได้รับการคำ้าประกัน ได้ถูก
ใช้เพื่อดึงดูดเงินฝากระยะสั้นทั้งจากลูกค้าขนาดใหญ่และลูกค้ากลุ่ม
ธนบดี (High Net Worth) จนถึงปี 2554 ตามกฎเกณฑ์ ใหม่ของ
ทางการที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 กำาหนดให้ธนาคารต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
สำาหรับตั๋วแลกเงิน โดยค่าธรรมเนียมใหม่นี้ได้ส่งผลให้ความน่าสนใจ
ของตั๋วแลกเงินลดลง ธนาคารจึงได้ชะลอการออกตั๋วแลกเงินซึ่งมี
ผลให้ตั๋วแลกเงินลดลงเป็นศูนย์ตั้งแต่ไตรมาส 3/2557 การครบอายุ
ของตัว๋ แลกเงินส่วนใหญ่ได้ถกู ย้ายมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
จากกลยุทธ์ของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ด้วยการเพิ่มสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนตำา่ เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 18.6 จากปีกอ่ น ขณะทีเ่ งินฝากประเภทจ่ายคืนเมือ่ สิน้ ระยะ
เวลาลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝากกระแส
รายวันและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 56 ในปี 2557 จาก
ร้อยละ 49 ในปี 2556
`

จากการที่อัตราการเติบโตของเงินฝากสูงกว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อ ส่งผลให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ตามงบการเงินรวมลดลง
เป็นร้อยละ 93.8 ณ 31 ธันวาคม 2557 จากร้อยละ 95.2 ณ สิ้นปี 2556 สำาหรับสัดส่วน “เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน” เท่ากับ
ร้อยละ 93.8 ลดลงจากร้อยละ 94.9 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งตำ่ากว่าเป้าหมายของธนาคารเล็กน้อยที่ร้อยละ 94-96
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดหาเงินทุนในระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตของสินเชื่อในต้นทุนที่ยอมรับได้ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของเงินฝากรวม ในปัจจุบัน
ธนาคารมีอตั ราส่วนสภาพคล่องรายวันในระดับไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (คำานวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องรวมตามงบเฉพาะธนาคารต่อเงินฝากและ
ตั๋วแลกเงิน) และหากอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงตำ่ากว่าร้อยละ 20 ธนาคารจะพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในทันที โดย ณ 31 ธันวาคม 2557
อัตราส่วนสภาพคล่องของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะธนาคารอยูท่ รี่ อ้ ยละ 28.55 ดังนัน้ ธนาคารมัน่ ใจว่ามีสภาพคล่องมากเพียงพอทีจ่ ะเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยสินทรัพย์สภาพคล่องที่ไม่ใช่เงินสดของธนาคารตามงบเฉพาะธนาคารเกือบทั้งหมดลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อนที่จำานวน 503 พันล้านบาท ซึ่งร้อยละ 89 ของ
จำานวนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การถือพอร์ตเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นผล
มาจากความตั้งใจของธนาคารในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบเฉพาะธนาคาร (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน) ให้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มีเงินลงทุน 153 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 26.4 จากปีก่อน ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุใกล้เคียงกับหนี้สินของบริษัท
ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิมีจำานวน 362 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากปีก่อน ซึ่งเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ของธนาคารส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล และถือไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธนาคารอย่างเพียงพอ
(ล้านบาท)
เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(งบการเงินรวม)
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

502,111
27,673
341,695
132,467
276
697
502,808

504,188
46,215
344,727
112,959
287
685
504,873

-0.4%
-40.1%
-0.9%
17.3%
-3.8%
1.8%
-0.4%
(ล้านบาท)

เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร))
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

340,090
27,274
297,472
15,075
269
22,129
362,219

368,168
45,988
304,233
17,669
278
27,884
396,052

-7.6%
-40.7%
-2.2%
-14.7%
-3.2%
-20.6%
-8.5%
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4. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 จากปีก่อน เป็นจำานวน 114 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การออกหุ้นกู้ระยะกลางสกุลเงินต่างประเทศจำานวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/2557 ส่วนหนึ่งสุทธิกับการลดลงของตั๋วแลกเงินของ
ธนาคาร ถึงแม้วา่ ตัว๋ แลกเงินเหล่านีไ้ ม่ได้มกี ารต่ออายุ แต่ผถู้ อื ตัว๋ แลกเงินส่วนใหญ่ได้ถกู แนะนำาให้เปลีย่ นมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก และผลิตภัณฑ์
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่จัดจำาหน่ายโดยธนาคาร
(ล้านบาท)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(งบการเงินรวม)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

110
113,807
113,917

5,269
89,743
95,012

-97.9%
26.8%
19.9%

5. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อนและไตรมาสก่อนที่จำานวน 11 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
6. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 285 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 หรือ 39 พันล้านบาท จากจำานวน 246 พัน
ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำาไรระหว่างปี ซึ่งถูกลดทอนลงจากการจ่ายเงินปันผลจำานวน 12.7 พันล้านบาท
(3.75 บาทต่อหุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2557 และเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 5.1 พันล้านบาท (1.50 บาทต่อหุ้น) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนสิงหาคม 2557
มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็น 83.94 บาทต่อหุ้น (จำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
รวม 3,399 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จาก 72.45 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556

III. รายการนอกงบดุล: หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าทั้งสิ้น 363 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 พันล้านบาท (ร้อยละ
2.5) จากจำานวน 354 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการคำ้าประกันอื่น ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง
(ล้านบาท)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
(งบการเงินรวม)
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
ลูกหนี้/เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
การคำ้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่นๆ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
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31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

3,434
220
6,792
35,346

4,297
214
7,434
26,898

-20.1%
2.9%
-8.6%
31.4%

10,070
178,776
127,028
899
362,565

11,400
173,787
129,813
39
353,882

-11.7%
2.9%
-2.1%
2,205.1%
2.5%

IV. เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
ธนาคารได้นำาหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้กับงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยผลจากการใช้ Basel III
เป็นผลดีต่อธนาคารสำาหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1) เนื่องจากภายใต้หลักเกณฑ์ ใหม่นี้ ธนาคารได้
รับการยกเว้นจากการหักเงินกองทุนจากเงินลงทุนที่เป็น investment outside scope ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ (ใน Basel II ไม่มีข้อยกเว้นดังกล่าว) นอกจากนี้ บางส่วนของกำาไรเบ็ดเสร็จรวม เช่น กำาไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
บางประเภท และทรัพย์สินบางชนิดจากเดิมนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จะถูกนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตามหลักเกณฑ์
Basel III (ปัจจุบันเงินกองทุนขั้นตำ่าตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ต้องดำารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.5 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 และเงินกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5)
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 17 ของสินทรัพย์
เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ 13.7 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 3.3 สำาหรับเงินกองทุนตามกฎหมาย
(ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 16.9 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ 13.6 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 3.3 โดยที่กำาไรสุทธิของครึ่งปีหลังปี 2557 ยังไม่ได้รวมในการคำานวณตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าหากรวมกำาไรสุทธิในครึง่ ปีหลังปี 2557 เงินกองทุนรวมและเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของงบการเงินรวมตาม
หลักเกณฑ์ Basel III จะเท่ากับร้อยละ 18.2 และร้อยละ 14.9 ตามลำาดับ และของธนาคารจะเท่ากับร้อยละ 18.1 และร้อยละ 14.8 ตามลำาดับ
(เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารประกอบไปด้วยเงินกองทุนที่มีตัวตน (Tangible equity) เป็นส่วนใหญ่)
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าสถานะเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่ง รวมถึงการมีระดับสำารองหนีส้ ญ
ู ทีส่ งู จะเพียงพอรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้คาดคิดที่
อาจเกิดขึน้ ฐานะเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วยทำาให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวเพือ่ การเติบโตอย่างทันท่วงทีเมือ่ มีโอกาสทาง
ธุรกิจ โดยธนาคารจะรักษาระดับของเงินกองทุนที่สูงกว่าอัตราขั้นตำ่าที่กฎหมายกำาหนดตลอดปี 2558
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(งบการเงินรวม)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่ 1*
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

เงินกองทุนตามกฏหมาย
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่ 1*
(อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นตำ่าร้อยละ 6.0)
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
(อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นตำ่าร้อยละ 8.5)
สินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

31 ธ.ค. 57
(Basel III)

31 ธ.ค. 56
(Basel II)

243,919
13.7%
57,835
3.3%
301,754
17.0%
1,776,687

208,719
12.0%
59,135
3.4%
267,854
15.4%
1,738,165

31 ธ.ค. 57
(Basel III)

31 ธ.ค. 56
(Basel II)

236,613
13.6%
57,835
3.3%
294,448
16.9%
1,742,345

203,369
11.9%
58,955
3.4%
262,324
15.3%
1,717,592

* เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของภายใต้หลักเกณฑ์ Basel lll ได้นำามาใช้ ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

รายงานประจำาปี 2557

93

อัตราสวนเงินกองทุน (งบการเงินรวม)1/
15.7%

16.2%

15.4%

5.1%

4.5%

3.4%

17.0%
3.3%

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนรวม
เงินกองทุนชั้นที่ 1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ

10.6%

11.7%

12.0%

13.7%

2555

25552/

2556

2557

Basel ll

16.5%
10.9%

Basel lll

16.1%
11.5%

15.3%
11.9%

16.9%
13.6%

1/

กอนหนานี้รายงานรายไตรมาสใชขอมูลงบการเงินเฉพาะธนาคาร แตตั้งแตเดือนมกราคม 2556 ธนาคารไดนำหลักเกณฑ Basel III มาใชกับงบการเงินรวม ดังนั้น
การเปรียบเทียบตอไปจะเปลี่ยนเปนแบบงบการเงินรวม
2/ อัตราสวนเงินกองทุนในป 2555 ตามหลักเกณฑ Basel III เปนการเปดเผยเพ�อการเปรียบเทียบเทานัน
้ เน�องจากธนาคารไดรายงานเงินกองทุนป 2555 ตามหลักเกณฑ
การกำกับดูแลตามแนวทาง Basel II

V. สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวม ลดลงเป็นร้อยละ 2.11 ของสินเชื่อ
รวม (จำานวน 42.7 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เทียบกับร้อยละ 2.14 (จำานวน 40.0 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 กลุ่ม
ลูกค้า SME คือกลุ่มลูกค้าที่เผชิญความกดดันมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ระดับสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2557 ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สำาหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.09 (จำานวน
21.8 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จากร้อยละ 1.06 (จำานวน 19.5 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)
สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำารอง (gross NPLs)

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร*
ล้านบาท
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าและเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ล้านบาท
อัตราส่วนส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
* ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

2.11%
42,743
59,014
59,014
138.1%

2.14%
39,992
59,942
374
60,317
150.8%

สินเช�อดอยคุณภาพ และอัตราสวนคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอสินเช�อดอยคุณภาพ (%)

สำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา (พันลานบาท)
สำรองที่ตั้งเพิ่มขึ้น

อัตราสวนคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเช�อดอยคุณภาพ (%)
144.8%

150.8%

13.61/

-3.1% yoy
13.2

9.41/
138.1%

สินเช�อดอยคุณภาพ (%)
2.13%

2.14%

2.11%

2555

2556

2557

NPL ตามประเภทธุรกิจ (%)
ธุรกิจขนาดใหญ่ 2.0%
ธุรกิจขนาดกลาง 4.0%
และขนาดย่อม
ลูกค้าบุคคล
1.9%
สินเชื่อเคหะ
2.0%
สินเชื่อเช่าซื้อ
2.1%

2555
1/

1.6%
3.7%

1.4%
4.6%

2.3%
2.4%
2.4%

2.3%
2.4%
2.2%

2556

2557

รวมสำรองที่ตั้งเพิ่ม 4.0 พันลานบาทในป 2555 และ 3.1 พันลานบาท
ในป 2556 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สัดส่วนส�ารอง
หนี้สูญต่อ
สินเชื่อ (bps)

66

83

75

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนรวม 59.0 พันล้านบาท ลดลง 1.3 พันล้านบาท จากจ�านวน 60.3
พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเท่ากับร้อยละ 138.1 ลดลงจากร้อยละ 150.8 ณ สิ้นปี 2556
แต่ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอ และเกินกว่าเกณฑ์ของทางการ
ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPL) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.06 (จ�านวน 41.6
พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จากจ�านวน 38.2 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ส�าหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (net NPL) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.07 (จ�านวน 21.4 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จากร้อยละ 1.04 (จ�านวน 19.0 พันล้านบาท)
ณ สิ้นปี 2556
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษมีจา� นวน 62.8 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น 29.2 พันล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2556
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อน เป็นผลมาจากปัญหาสภาพคล่องของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
(จัดเป็นสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษในไตรมาส 3/2557) และจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เป็นสินเชือ่ ประเภทกล่าวถึงเป็นพิเศษในไตรมาส 4/2557 แม้วา่ ผูก้ รู้ ายหลังยังสามารถช�าระหนีไ้ ด้ตามปกติ ส�าหรับลูกค้าทัง้ สองรายธนาคารยังหวัง
ว่าประเด็นเกี่ยวกับการช�าระหนี้ของผู้กู้ทั้งสองรายจะได้รับการแก้ไข ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�านวย นอกจาก
นี้การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของการเติบโตของ GDP
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(ล้านบาท)
สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 57
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ดอกเบี้ยค้างรับ
จะสูญ

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ตำ่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
สำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

1,675,361
62,790
16,709
8,265
17,824
1,780,949

17,102
2,858
7,623
3,074
10,432
41,089
17,925
59,014

31 ธ.ค. 56
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ดอกเบี้ยค้างรับ
จะสูญ
1,665,762
33,588
12,035
7,204
20,824
1,739,413

16,311
1,833
5,872
2,232
12,686
38,934
21,008
59,942

ตามที่ปรากฏในกราฟด้านล่าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนชำาระคิดเป็นสัดส่วน
ที่สูงสุด ตามด้วยสินเชื่อด้อยคุณภาพที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สินเชื่อด้อยคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำาเนินคดี และสินเชื่อด้อย
คุณภาพอยู่ระหว่างบังคับคดี ในปี 2557 สินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ลดลงจากการชำาระหนี้ การประมูลและยึดทรัพย์ การขาย NPL (ในปี
2557 ธนาคารขาย NPL จำานวน 14.6 พันล้านบาท) การตัดหนี้สูญ และการปรับโครงสร้างหนี้
ในไตรมาส 4/2557 สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และจากปีก่อนเป็นร้อยละ 0.48 จากร้อยละ 0.39 ในไตรมาส 3/2557
และจากร้อยละ 0.40 ในไตรมาส 4/2556 การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในไตรมาส 4/2557 เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตำ่า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ของผู้กู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้า SME นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกค้า SME บางกลุ่ม รวมทั้งเป็นผลของฐานในการ
คำานวณที่ตำ่าเนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมติดลบในปี 2557
การลด NPL ตามประเภทของวิธี

NPL แบงตามประเภทของสถานะ
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
14.8%
14.2%

10.9%
11.7%

อยูระหวางบังคับคดี
อยูระหวางดำเนินคดี

21.3%

อยูระหวางเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้

32.7%

6.5%

การปรับโครงสรางหนี้

29.8%

22.3%

การตัดหนี้สูญ

24.0%

33.2%

การขาย NPL

41.8%

38.0%

การชำระหนี้, การประมูล
และยึดทรัพย

2556

2557

4.4%
56.1%
38.3%

2556
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ปรับโครงสรางหนี้เสร็จ
และอยูระหวางผอนชำระ

(ปรับปรุงใหม)

สินเช�อดอยคุณภาพเกิดใหม
0.40%4/

0.39%2/

0.39%

0.31%1/
0.24%

0.26% 0.27%
0.14%

0.48%

0.44%4/ 0.44%

0.35%3/

0.18%

4Q54 1Q55 2Q55 3Q55 4Q55 1Q56 2Q56 3Q56 4Q56 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57
NPLs เกิดใหม
(พันลานบาท)

3.3

2.1

2.8

5.3

6.6

4.6

5.1

6.4

7.5

8.4

8.8

7.7

9.8

1/

การเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกคาธุรกิจ 2-3 ราย
การเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกคาบุคคลในสินเช�อเคหะและสินเช�อเชาซื้อรถยนตบางราย
3/ การเพิ่มขึ้นบางสวนเปนผลมาจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมบางรายที่เผชิญปญหา
ทางการเงิน
4/ การเพิ่มขึ้นเปนผลโดยตรงจากการผลักดันกลยุทธของธนาคารในการมุงเนนการเพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑที่มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
สูงขึ้น (สินเช�อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช�อเงินสดที่นำบานมาเปนหลักประกัน) และผลกระทบจากการชะลอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
2/

NPL เกิดใหม่ตามประเภทธุรกิจ (%)
สินเชื่อรวม1/
ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อเช่าซื้อ1/
1/

1Q56

2Q56

3Q56

4Q56

1Q57

2Q57

3Q57

4Q57

0.26%
0.01%
0.30%
0.30%
0.73%

0.27%
0.00%
0.38%
0.33%
0.59%

0.35%
0.18%
0.41%
0.33%
0.46%

0.40%
0.01%
0.63%
0.42%
0.43%

0.44%
0.00%
0.83%
0.45%
0.70%

0.44%
0.10%
0.82%
0.49%
0.63%

0.39%
0.01%
0.72%
0.48%
0.57%

0.48%
0.14%
1.21%
0.39%
0.55%

NPL เกิดใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในตารางด้านบนไม่ได้มีการรวม NPL ที่มีการยึดรถได้ก่อนสิ้นเดือนของเดือนที่ลูกค้ากลายเป็น NPL โดยที่ขาดทุนจากรถยึด
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้อธิบายในหัวข้อค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารใช้วิธีหลากหลายในการปรับโครงสร้างหนี้ อาทิเช่น การรับโอนสินทรัพย์และหุ้นทุน การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้
และการผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน
ณ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจำานวน 50.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9 พันล้านบาทจาก 37.1 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 โดยสินเชื่อบางส่วนเป็นสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ และได้รวมอยู่ในสินเชื่อด้อยคุณภาพตามที่แสดงในตารางด้านล่าง
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ (งบการเงินรวม)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้
- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
- สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

49,969
12,226
37,743

37,105
9,947
27,158

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีจำานวน 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1 พันล้านบาท (ร้อยละ 0.7 จากปีก่อน)
จากจำานวน 9.6 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556

VI. อื่นๆ
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2557 แหล่งเงินทุนที่สำาคัญของธนาคารคือเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่สำาคัญได้แก่
แหล่งเงินทุนจากผูถ้ อื หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.6 หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 5.6 ซึง่ มาจากบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจประกันของธนาคาร
ได้แก่ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) การกู้ยืมระหว่างธนาคารคิดเป็นร้อยละ 5.2 และจากการกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้
(ไม่รวมตั๋วแลกเงิน) คิดเป็นร้อยละ 4.2
สำาหรับการใช้ไปของเงินทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ ร้อยละ 65.8 เป็นเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 18.6 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สุทธิ ร้อยละ 10.8 เป็นการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และร้อยละ 1.6 เป็นเงินสด
เงินให้สินเชื่อและหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทร้อยละ 7.2 (3,897 ล้านเหรียญสหรัฐ)1/ ของสินเชื่อตามงบการเงินรวม และ
เงินฝากและเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่ใช่สกุลเงินบาทร้อยละ 7.6 (4,631 ล้านเหรียญสหรัฐ)1/ ของเงินฝากและเงินกูย้ มื ตามงบการเงินรวม นอกจากนีธ้ นาคาร
มีเงินลงทุนในตราสารสกุลต่างประเทศประมาณร้อยละ 1.9 (286 ล้านเหรียญสหรัฐ)1/ ของเงินลงทุนทั้งหมดตามงบการเงินรวม
ธนาคารให้สินเชื่อสกุลเงินต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารที่มีการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ หรือลูกค้าที่ต้องการซื้อสินทรัพย์ ในต่างประเทศ
และธุรกรรมที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (trade finance) โดยที่สกุลเงินที่ใช้สำาหรับสินเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสกุล
เงินส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากโดยปกติเงินฝากของธนาคารไม่ได้อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การให้สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นจะมีแหล่งที่มาจากการกู้ยืมเงิน
ดอลลาร์สหรัฐในตลาดเงินระหว่างประเทศ หรือจากการทำาสวอป (Swap) เงินตราต่างประเทศในตลาดในประเทศ นอกเหนือจากเงินฝากสกุล
เงินต่างประเทศ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารได้รับทราบเรื่องที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เข้าแจ้งความต่อสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ เรื่องเงินถูกยักยอกออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นจำานวนประมาณ 1.56 พันล้านบาท โดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติติดตาม
สืบสวนไปยังผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้ ซึ่งรวมไปถึงอดีตผู้จัดการสาขาคนหนึ่งของธนาคารด้วย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสจล.จะลดลงได้
จากการติดตามทรัพย์สินกลับคืนโดยกระบวนการทางกฎหมาย
ธนาคารกำาลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถสรุปภาพรวมของการยักยอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตพนักงานของธนาคารได้
ไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สินในงบการเงินของธนาคารปี 2557 เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนถึงจำานวนความเสียหายของ สจล. และความเสีย
หายที่ธนาคารอาจต้องรับผิดชอบต่อ สจล. ทั้งนี้บริษัทประกันภัยของธนาคารได้รับแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว

1/

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/เงินดอลลาร์สหรัฐ 32.96 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
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อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ 31 ธันวาคม 2557 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออันได้แก่ Moody’s Investors Service,
Standard & Poor’s และ Fitch Ratings มีรายละเอียดดังนี้
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
Moody’s Investors Service
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินต่างประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก – สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสั้น)
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน MTN
Other Short Term
Standard & Poor’s
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)
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโน้ม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน

31 ธ.ค. 2557
มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
A3/P-2
C(P) A3
(P) P-2
BBB+/A-2
axA+/axA-1
มีเสถียรภาพ
BBB+

BBB+
F2
มีเสถียรภาพ
BBB+
bbb+
AA (tha)
F1+ (tha)
มีเสถียรภาพ
AA- (tha)
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การเปิดเผยข้อมูลการด�ารงเงินกองทุนตาม PILLAR III
(มิถุนายน 2557)
บทน�า
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (“กลุ่มฯ”)
ได้ ใช้หลักเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนตาม Basel III ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากลในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพ
คล่อง เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งในการวัดผลการบริหารเงินกองทุนและ
การบริหารสภาพคล่อง ทั้งนี้ขอบเขตการบังคับใช้เกณฑ์ Basel III
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการกำากับดูแลสถาบัน
การเงิน (BCBS) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำามาใช้
ธนาคารและกลุ่มฯ ใช้วิธีมาตรฐาน Standardized Approach (SA)
สำาหรับวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านการดำาเนินงาน
เพื่อใช้ ในการคำานวนเงินกองทุนขั้นตำ่าสำาหรับรองรับความเสี่ยงใน
แต่ละด้าน การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Pillar III มีการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งในระดับธนาคาร (อ้างถึงข้อมูล “เฉพาะส่วนของธนาคาร”)
และกลุ่มฯ (อ้างถึงข้อมูล “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน”) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำาหนดให้จัดทำาการเปิดเผยข้อมูลความเพียงพอของ
เงินกองทุนสำาหรับเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยให้เผยแพร่ข้อมูล

ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว ธนาคารฯ เปิดเผย
รายงานดังกล่าวไว้ทเี่ ว็บไซต์ของธนาคารในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
http://www.scb.co.th/en/about-scb/investor-relations/financialinformation/pillar โดยแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน
ที่เปิดเผยข้อมูล สำาหรับรายงานฉบับนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลในช่วง
ครึ่งปี ซึ่งมีข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก ประกอบด้วยโครงสร้างและ
ความเพียงพอของเงินกองทุน, ข้อมูลสินทรัพย์เสีย่ ง, ข้อมูลคุณสมบัติ
ทีส่ าำ คัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุน, การกระทบยอด
ของเงินกองทุนตามงบการเงิน และฐานะเงินกองทุนในช่วงการทยอย
นับเข้าหรือทยอยหักระหว่างการบังคับใช้
รายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกกำาหนดให้ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีภายนอก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยได้รับการสอบทานความ
ถูกต้องและมีการอนุมตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลตาม
Pillar III ของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารใช้และเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกับที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงเกินกว่าอัตราขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยทางการ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารทั้งสิ้นและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีความแข็งแกร่งและ
สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดทั้งในเฉพาะส่วนของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
แผนภาพที่ 1: อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ภายใต้วิธี Standardized Approach*
เฉพาะสวนของธนาคาร

กลุมธุรกิจทางการเงิน

Total CAR

15.27%

15.98%

15.41%

Tier 2

3.43%

3.44%

3.40%

CET1/ Tier 1

16.23%
3.41%

8.5% CAR ขั้นต่ำ
11.84%

12.53%

12.01%

12.82%

ธ.ค. 56

มิ.ย. 57

ธ.ค. 56

มิ.ย. 57

6.0% Tier 1 ขั้นต่ำ
4.5% CET1 ขั้นต่ำ

* ตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราส่วนเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยังไม่ได้รวมกำาไรสุทธิหลังหักเงินปันผลของงวดครึ่งปีแรกของปี 2557
หากนับรวมรายการดังกล่าว; อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นรวมของเฉพาะส่วนของ
ธนาคารจะเท่ากับ 13.90%, 3.44%, 17.34% และเท่ากับ 14.17%, 3.41%, 17.58% สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน
การด�ารงเงินกองทุนภายใต้ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ (1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common
Equity Tier 1 capital: CET1) (2) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสาร
ทางการเงิน (Additional Tier 1 capital) และ (3) เงินกองทุนชั้นที่ 2
(Tier 2 capital) โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ซึ่ง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญและก�าไรสะสม ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดและเป็น
ส่วนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดทีส่ ามารถรองรับข้อผูกพันโดยปราศจากเงือ่ นไข
โดยรายละเอียดของเงินกองทุนแต่ละประเภทประกอบด้วย
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity
Tier 1 capital: CET1) ประกอบด้วยเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูง
ที่สุด ได้แก่
• ทุนช�าระแล้วของหุ้นสามัญ
• ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
• ก�าไรสะสมจัดสรรแล้ว
• ทุนส�ารองตามกฎหมาย
• รายการอืน่ ของส่วนของเจ้าของ เช่น การเปลีย่ นแปลงในส่วน
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�า่ คือ
4.25% ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
• เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1
capital) ประกอบด้วยเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูง ได้แก่
• เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อย
กว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทุกประเภท
แบบไม่มีก�าหนดระยะเวลาการช�าระคืน
หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�า่ คือ
6% ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 capital) ประกอบด้วย
• เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อย
กว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
• เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision)
(ก�าหนดให้นบั เข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25
ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต)
หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�า่ คือ
8.5% ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
ฐานเงินกองทุนที่มั่นคง
องค์ประกอบหลักของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ ซึง่ คิดเป็น 79% ของเงิน
กองทุนทัง้ สิน้ โดยประมาณ เงินกองทุนดังกล่าวถือเป็นเงินกองทุน
ที่มีคุณ ภาพสูงที่สุดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาจากความแข็งแกร่งของก�าไรสะสมของธนาคาร ระดับเงิน
กองทุนที่สูงนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารและเพิม่ ความสามารถในการรองรับผลขาดทุนในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์

แผนภาพที่ 2: โครงสร้างของเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
(หน�วย: ลานบาท)

เฉพาะสวนของธนาคาร

กลุมธุรกิจทางการเงิน

CET1/ Tier 1
212,657
78%

CET1/ Tier 1
220,389
79%

เงินกองทุนทั้งสิ้น
271,099

เงินกองทุนทั้งสิ้น
279,037

Tier 2
58,442
22%

Tier 2
58,648
21%

การใช้เงินกองทุนลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีเงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงเท่ากับ 144,214 ล้านบาท และ
146,129 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึง่ ต�า่ กว่าสิน้ ปี 2556 ประมาณ 1.2%
และ 1.1% ตามล�าดับ ตามการชะลอตัวของธุรกิจในช่วงครึง่ ปีแรก
ของปี 2557 ทัง้ นี้ ความเสีย่ งด้านเครดิตยังคงเป็นความเสียงหลัก
ของธนาคารที่ 87.0% และ 86.8% ส�าหรับเฉพาะส่วนของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
แผนภาพที่ 3: เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงส�าหรับความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานภาย
ใต้หลักเกณฑ์ Basel III
(หน�วย: ลานบาท)

เฉพาะสวนของธนาคาร
ธ.ค. 56

3,139 13,962

128,895
88.2%

%mix

มิ.ย. 57

145,996
2.2% 9.6%

3,928 14,882
144,214

125,404
87.0%

2.7% 10.3%

กลุมธุรกิจทางการเงิน
3,190 14,433

ธ.ค. 56

88.1%

%mix

มิ.ย. 57

147,743

130,120
2.2% 9.8%

3,956 15,366
146,129

126,807
86.8%

ความเสี่ยงดานเครดิต

2.7% 10.5%

ความเสี่ยงดานการตลาด

ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน
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ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเพียงพอของเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสำารองตามกฎหมาย
กำาไรสะสมที่จัดสรรแล้ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
สำารองจัดชั้นสินทรัพย์ปกติและสำารองทั่วไป
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รวม เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น
สินทรัพย์เสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
รวม สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่า (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต�่า (%)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของขั้นต�่า (%)

เฉพาะส่วนของธนาคาร
30 มิ.ย. 57
31 ธ.ค. 56

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย. 57
31 ธ.ค. 56

212,657
212,657
33,992
11,124
7,000
149,826
16,751
(6,036)
58,442
18,442
40,000
271,099
1,475,341
46,209
175,083
1,696,633
15.98%
12.53%
8.50%
6.00%

203,369
203,369
33,992
11,124
7,000
140,802
16,213
(5,762)
58,955
18,955
40,000
262,324
1,516,415
36,920
164,256
1,717,592
15.27%
11.84%
8.50%
6.00%

220,389
220,389
33,992
11,124
7,000
157,987
17,893
(7,607)
58,648
18,648
40,000
279,037
1,491,850
46,537
180,779
1,719,167
16.23%
12.82%
8.50%
6.00%

208,719
208,719
33,992
11,124
7,000
146,282
16,083
(5,762)
59,135
19,135
40,000
267,854
1,530,820
37,541
169,804
1,738,165
15.41%
12.01%
8.50%
6.00%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

หมายเหตุ ตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราส่วนเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยังไม่ได้รวมกำาไรสุทธิหลังหักเงินปันผลของงวดครึ่งปีแรกของ
ปี 2557 หากนับรวมรายการดังกล่าว; อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นรวม
ของเฉพาะส่วนของธนาคารจะเท่ากับ 13.90%, 3.44%, 17.34% และเท่ากับ 14.17%, 3.41%, 17.58% สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ตารางที่ 2: เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงจ�าแนกตามประเภทความเสี่ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต- Standardized Approach
ลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้รัฐบาล ธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs)1/ และ PSEs2/ ที่ใช้นำ้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงินและ PSEs2/ ที่ใช้นำ้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เอกชน3/ และ PSEs2/ ที่ใช้นำ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น4/
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
First-to-Default credit derivatives and securitisation
เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด – Standardized Approach
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน – Standardized Approach
เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านการด�าเนินงาน
รวม เงินกองทุนขั้นต�่าที่ต้องด�ารงทั้งสิ้น

เฉพาะส่วนของธนาคาร
30 มิ.ย. 57
31 ธ.ค. 56

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย. 57
31 ธ.ค. 56
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22

398

418

1,895

2,007

1,919

2,018

70,872
29,467
12,878
8,449
1,749
125,404

73,154
30,405
12,811
8,970
1,526
128,895

70,967
29,494
12,878
9,367
1,785
126,807

73,267
30,430
12,811
9,607
1,569
130,120

2,728
75
1,125
3,928

2,303
129
707
3,139

2,729
97
1,130
3,956

2,303
175
712
3,190

14,882
144,214

13,962
145,996

15,366
146,129

14,433
147,743

หมายเหตุ
1/
Multilateral development banks (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
2/
Public sector entities (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ)
3/
รวมลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายและผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของลูกหนี้รายย่อย
4/
สินทรัพย์อื่นภายใต้ Basel III จะรวม 250% ของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
หมายเหตุ สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลของคุณสมบัติที่สำาคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน รายการกระทบยอดของเงินกองทุน รวมถึงฐานะเงินกองทุน
ช่วงระหว่างการบังคับใช้ สามารถดูได้จากรายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำารงเงินกองทุน (Pillar lll) ฉบับสมบูรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2557
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เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
- เงินให้สินเชื่อ
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินให้สินเชื่อสุทธิ
- เงินลงทุนสุทธิ
- ทรัพย์สินรอการขาย
หนี้สินรวม
- เงินฝาก
- เงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย: พันล้านบาท
2554
2553

2557

2556

25551/

2,699.7
1,777.1
-59.0
1,718.1
502.8
9.7
2,413.4
1,895.3
113.9
286.3

2,534.2
1,735.3
-60.3
1,675.0
504.9
9.6
2,286.2
1,822.9
95.0
248.0

2,270.1
1,547.5
-52.0
1,495.5
458.9
9.5
2,054.7
1,614.1
132.6
215.3

2557

2556

2555

หน่วย: พันล้านบาท
2554
2553

123.4
42.3
81.1
47.0
128.1
48.1

120.7
47.7
73.0
50.5
123.5
47.3

103.4
41.3
62.1
40.9
103.0
42.4

77.9
27.4
50.5
40.5
91.0
36.9

52.7
12.9
39.8
29.4
69.1
30.5

80.0
13.2
13.5
53.3

76.2
13.6
12.3
50.2

60.6
9.4
12.0
39.2

54.2
6.6
11.2
36.32/

38.6
4.7
9.7
24.2

1,848.4
1,292.7
-46.0
1,246.7
322.4
11.8
1,661.2
1,184.4
255.8
187.2

1,443.3
1,058.6
-41.6
1,017.0
149.9
12.7
1,288.2
1,092.1
62.6
155.1

ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)
สำาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก ภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

1/

1/

ปรับปรุงใหม่จากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีในด้านภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี 2556

2/

กำาไรสุทธิดังกล่าวรวมกำาไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนจากการซื้อ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) จำานวน 5.1 พันล้านบาท
หากไม่รวมกำาไรพิเศษดังกล่าว กำาไรสุทธิจะเท่ากับ 31.2 พันล้านบาท
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อัตราส่วนส�าคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)

ความสามารถในการท�าก�าไร
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์
สถานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
การด�ารงเงินกองทุน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง3/
คุณภาพสินทรัพย์
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
ดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม

หน่วย: ร้อยละ
2554
2553

2557

2556

25551/

2.0
20.1
3.3
36.7

2.1
21.8
3.2
40.9

1.9
19.7
3.2
39.7

2.2
21.3
3.3
41.22/

1.8
16.4
3.1
42.5

37.5
1.8

38.3
2.0

41.2
2.1

40.5
2.2

44.2
2.2

10.6
93.8

9.7
95.2

9.4
95.9

10.1
109.1

10.7
96.9

16.9
13.6
3.3

15.3
11.9
3.4

16.5
10.9
5.6

14.5
11.2
3.4

15.5
11.6
3.9

2.11
138.1
3.3
0.2

2.14
150.8
3.5
0.2

2.13
144.8
3.4
0.2

2.61
127.1
3.6
0.2

3.25
107.5
3.9
0.2

2557

2556

25551/

2554

2553

15.69
83.94
6.00
618.6
3,399

14.78
72.45
5.25
487.8
3,399

11.54
62.89
4.50
616.9
3,399

10.67
54.68
3.50
396.0
3,399

7.12
45.40
3.00
351.8
3,399

ข้อมูลหลักทรัพย์4/

กำาไรสุทธิต่อหุ้น - EPS (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - BVPS (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น5/ (บาท)
มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)
จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
1/
2/
3/
4/
5/

ปรับปรุงใหม่จากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีในด้านภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี 2556
ไม่รวมกำาไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ในไตรมาส 1/2554
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2557 เป็นไปตามข้อเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2558 (เงินปันผลระหว่างกาล 1.50 บาทต่อหุ้น)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และ
ของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่มธนาคาร
และธนาคาร ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(วินิจ ศิลามงคล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2558
106

รายงานประจำาปี 2557

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7
3.11
8
9
10
11

11.9
12

14
15
16
17
41
18

42,131,800
291,614,750
6,059,162
43,629,965
502,111,054
696,829

35,755,178
171,521,721
3,088,940
46,227,997
504,187,762
684,835

41,922,318
276,806,702
6,059,162
43,759,401
340,090,493
22,128,612

35,583,930
154,891,396
3,088,940
46,314,959
368,168,331
27,884,349

1,797,561,397
3,814,239
1,801,375,636
(20,426,639)
(59,014,088)
1,721,934,909
47,747
9,720,839
33,775,729
11,406,133
4,104,157
67,694
32,402,317
2,699,703,085

1,758,963,941
4,132,477
1,763,096,418
(23,683,011)
(59,942,281)
(374,330)
1,679,096,796
119,241
9,649,522
35,374,687
11,453,899
919,670
4,708,520
561,564
30,855,462
2,534,205,794

1,790,005,534
3,543,663
1,793,549,197
(20,426,639)
(58,251,730)
1,714,870,828
47,747
9,711,206
32,608,529
2,131,434
4,104,158
11,207
28,557,938
2,522,809,735

1,751,633,622
3,926,947
1,755,560,569
(23,637,529)
(58,603,900)
(374,330)
1,672,944,810
119,241
9,635,528
33,674,416
1,415,127
4,708,520
11,336
25,167,003
2,383,607,886

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

19
20
3.11
8
21
22
23
24
41
25

1,895,343,384 1,822,910,994 1,890,388,475 1,820,728,311
140,285,606 119,126,611 146,014,407 123,991,527
7,400,145
8,406,273
7,399,327
8,367,373
6,063,117
3,088,940
6,059,162
3,088,940
42,413,034
46,826,492
42,486,703
46,822,966
113,916,834
95,011,869 114,485,513
94,965,876
47,747
119,241
47,747
119,241
7,210,567
6,704,276
6,881,247
6,361,771
151,757,056 129,203,893
14,267,471
13,094,312
14,027,322
12,974,727
3,562,997
3,058,719
2,941,078
2,916,313
31,137,083
38,614,099
25,796,218
30,109,010
2,413,405,041 2,286,165,719 2,256,527,199 2,150,446,055

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 3,584,237,376 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,415,762,624 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 4,880,212 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,394,311,986 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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26

26

35,842,374

35,845,084

35,842,374

35,845,084

34,157,626

34,154,916

34,157,626

34,154,916

48,802

51,817

48,802

51,817

33,943,120

33,940,105

33,943,120

33,940,105

19,084
11,105,107
21,914,917

20,263
11,103,928
18,586,678

19,084
11,105,107
19,461,413

20,263
11,103,928
18,472,303

7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
211,301,429 175,569,326 194,705,010 162,573,415
285,332,459 246,272,117 266,282,536 233,161,831
965,585
1,767,958
286,298,044 248,040,075 266,282,536 233,161,831
2,699,703,085 2,534,205,794 2,522,809,735 2,383,607,886

(ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย
รวมรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

35
36
37
37
37
38
39

40
41

123,381,101
42,281,297
81,099,804
31,524,645
5,215,834
26,308,811
7,303,791
2,563,133
(78,950)
1,182,555
49,187,862
595,669
168,162,675
40,032,843
128,129,832

120,691,136
47,682,348
73,008,788
29,574,330
5,098,273
24,476,057
9,079,223
2,276,601
(7,169)
3,781,790
49,061,214
726,649
162,403,153
38,871,499
123,531,654

116,949,638
42,359,301
74,590,337
35,216,039
4,646,435
30,569,604
7,316,173
1,908,935
5,493,311
85,002
119,963,362
119,963,362

115,134,980
47,743,068
67,391,912
34,546,482
4,623,774
29,922,708
8,762,625
1,398,657
8,049,628
254,565
115,780,095
115,780,095

21,954,351
93,421
9,766,012
4,240,704
12,034,114
48,088,602
13,214,064
66,827,166
13,175,226
53,651,940

21,391,116
97,387
9,554,902
4,026,165
12,247,290
47,316,860
13,641,290
62,573,504
11,821,413
50,752,091

19,198,084
86,724
8,963,860
4,055,682
13,574,991
45,879,341
13,238,851
60,845,170
11,091,389
49,753,781

18,551,303
89,570
8,702,255
3,869,234
13,199,990
44,412,352
13,747,548
57,620,195
9,922,741
47,697,454

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำาเนินงาน
ในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(28,982)
4,654,400

350,713
(1,464,863)

(28,982)
1,516,921

521,881

3,993
2,075

116,726
(33,096)

-

-

(896,703)
3,734,783
57,386,723

196,988
(833,532)
49,918,559

(275,256)
1,212,683
50,966,464

(104,376)
417,505
48,114,959

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

53,334,623
317,317

50,232,787
519,304

49,753,781
-

47,697,454
-

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

56,942,458
444,265

49,516,750
401,809

50,966,464
-

48,114,959
-

15.69

14.78

14.64

14.03

กำาไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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41

42

(ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร
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-

(23,185)
(23,185)

(50,852)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12,507,773

-

-

-

-

48,802 33,943,120 19,084 11,105,107

-

-

โอนไปกำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

-

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

-

-

-

(220,433)

-

-

-

1,179

12,802,243

-

-

-

3,015 (1,179)

(3,015)

27

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
การขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
โดยอำานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
การขายส่วนได้เสียที่มีอำานาจควบคุม โดย
อำานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
กำาไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย

51,817 33,940,105 20,263 11,103,928

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หมายเหตุ บุริมสิทธิ สามัญ บุริมสิทธิ สามัญ

-

6,068
6,068

(10,565)
-

-

-

(220,433)

3,607,835
3,607,835

(59,163)
-

-

-

9,744,122 (336,978) 21,914,917

-

3,624,952
3,624,952

2,254
-

-

-

6,116,916 (332,481) 18,586,678

7,000,000

-

-

-

-

-

7,000,000

รวม

211,301,429 285,332,459

220,433

(1,804)

(1,792)

(133,439) (17,979,198)
-

965,585 286,298,044

-

317,317 53,651,940
126,948 3,734,783
444,265 57,386,723

(36,369) (1,103,699) (1,140,068)
(7,696)
(7,696)

12

53,334,623 53,334,623
- 3,607,835
53,334,623 56,942,458

22,794
-

12

(17,845,759) (17,845,759)
-

175,569,326 246,272,117 1,767,958 248,040,075

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลง
กำาไร
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
กำาไรสะสม
ส่วนได้เสียที่
จากการตีราคา มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน ทุนสำารอง
รวมส่วนของ ไม่มีอำานาจ
สินทรัพย์
เผื่อขาย
อื่นๆ
ของเจ้าของ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่
ควบคุม
(พันบาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

-

-

-

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

โอนไปกำาไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

12,802,243

51,817 33,940,105 20,263 11,103,928

225,450
225,450

-

(302,813)

-

-

-

12,879,606

-

-

-

-

1,072

-

(1,072)

2,741

(2,741)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย

27

54,558 33,937,364 21,335 11,102,856

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หมายเหตุ บุริมสิทธิ สามัญ บุริมสิทธิ สามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2557
-

83,630
83,630

(38,041)

-

(302,813)

(711,808)
(711,808)

(38,041)

-

6,116,916 (332,481) 18,586,678

-

(1,020,888)
(1,020,888)

-

-

7,137,804 (378,070) 19,639,340

7,000,000

-

-

-

-

7,000,000

รวม

(38,041)

179

(60,615)

(179)

-

519,304 50,752,091
(117,495) (833,532)
401,809 49,918,559

(22,574)

(164,398) (17,160,359)
-

175,569,326 246,272,117 1,767,958 248,040,075

302,992

50,232,787 50,232,787
(4,229) (716,037)
50,228,558 49,516,750

-

(16,995,961) (16,995,961)
-

142,033,737 213,789,190 1,553,300 215,342,490

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลง
กำาไร
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
กำาไรสะสม
ส่วนได้เสียที่
จากการตีราคา มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน ทุนสำารอง
รวมส่วนของ ไม่มีอำานาจ
สินทรัพย์
เผื่อขาย
อื่นๆ
ของเจ้าของ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่
ควบคุม
(พันบาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

114

รายงานประจำาปี 2557 115

33,943,120

48,802

โอนไปกำาไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

-

3,015

33,940,105

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

(3,015)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

27

51,817

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
สามัญ

19,084

-

-

(1,179)

20,263

11,105,107

-

-

1,179

11,103,928

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
สามัญ

11,999,507

(223,573)

(23,185)
(23,185)

-

12,246,265

7,461,906

-

1,235,868
1,235,868

-

6,226,038

19,461,413

(223,573)

1,212,683
1,212,683

-

18,472,303

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลง
กำาไร
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน
สินทรัพย์
เผื่อขาย
ของเจ้าของ
(พันบาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

7,000,000

-

-

-

7,000,000

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

194,705,010

223,573

49,753,781
49,753,781

(17,845,759)
-

162,573,415

ยังไม่ได้จัดสรร

กำาไรสะสม

266,282,536

-

49,753,781
1,212,683
50,966,464

(17,845,759)
-

233,161,831

รวม

33,940,105

51,817

โอนไปกำาไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

2,741

33,937,364

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

(2,741)

เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

27

54,558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
สามัญ

20,263

-

-

(1,072)

21,335

11,103,928

-

-

1,072

11,102,856

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
สามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2557
12,246,265

(223,128)

-

-

12,469,393

6,226,038

-

417,505
417,505

-

5,808,533

18,472,303

(223,128)

417,505
417,505

-

18,277,926

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลง
กำาไร
รวม
ในส่วนเกินทุน
จากการวัด
องค์ประกอบ
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
อื่นของส่วน
สินทรัพย์
เผื่อขาย
ของเจ้าของ
(พันบาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

116
7,000,000

-

-

-

7,000,000

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

162,573,415

223,128

47,697,454
47,697,454

(16,995,961)
-

131,648,794

ยังไม่ได้จัดสรร

กำาไรสะสม

233,161,831

-

47,697,454
417,505
48,114,959

(16,995,961)
-

202,042,833

รวม

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้
สินดำาเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

66,827,166

62,573,504

60,845,170

57,620,195

2,786,909
14,799,454
(213,289)
(25,426)
(7,303,791)
(2,563,133)
78,950
74,386,840
(81,099,804)
(1,182,555)
123,126,122
(46,362,822)
1,185,693
(13,107,624)

2,261,555
14,744,534
19,308
563,794
(8,377)
(9,079,223)
(2,276,601)
7,169
68,805,663
(73,008,788)
(3,781,790)
119,042,376
(44,195,655)
3,778,116
(10,945,828)

2,593,170
14,818,145
(213,289)
(16,590)
(7,316,173)
(1,908,935)
68,801,498
(74,590,337)
(5,493,311)
116,674,379
(46,443,362)
5,493,627
(11,343,262)

2,602,029
14,791,575
564,203
(6,103)
(8,762,625)
(1,398,657)
65,410,617
(67,391,912)
(8,049,628)
113,425,861
(44,248,373)
8,049,313
(8,713,660)

56,945,850

59,694,094

53,099,232

58,482,218

(120,039,576)
(7,981,506) (121,776,340)
(4,466,401)
(2,970,222)
(3,088,940)
(2,970,222)
(3,088,940)
9,222,461
(5,883,868)
9,318,342
(6,140,132)
19,784,581 (25,377,958) 19,830,325 (25,257,597)
(68,158,773) (204,719,201) (67,330,415) (203,399,450)
10,225,890
8,920,007
10,221,530
8,418,808
919,670
2,850,349
(2,949,131)
(6,675,114)
(2,801,952)
(7,264,601)
72,432,390
21,158,995
(1,006,128)
2,974,177
(4,413,458)
(12,880,639)
21,086,445
2,332,532

208,851,795
12,063,404
(1,196,608)
3,088,940
21,853,813
(40,787,697)
20,090,350
41,701,860

69,660,164
22,022,880
(968,046)
2,970,222
(4,336,263)
(5,265,966)
1,198,099
(17,128,410)

206,139,693
12,084,225
(1,195,306)
3,088,940
21,843,225
(40,744,318)
(2,045,986)
16,454,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำาปี 2557 117

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
(355,646,130) (393,826,567) (335,417,562) (375,075,415)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
348,531,279 393,954,898 344,751,568 377,152,044
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
(51,418,050) (96,066,018)
(942,000)
(1,146,832)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
47,002,356
77,099,680
3,526,579
5,686,003
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
(1,688)
(1,463)
(1,688)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
55,909
567,935
55,909
567,935
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
(88,868)
(60,659)
(365,590)
(60,659)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วม
3,744,239
3,744,239
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
2,979,420
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(1,282,154)
(1,588,656)
(1,233,927)
(2,065,815)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
195,972
263,190
179,582
259,665
(472,758)
(567,617)
(361,698)
(408,164)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(9,378,205) (20,225,502) 16,915,057
4,907,074
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำาเนินงานในต่างประเทศ

31,397,500
(17,845,759)
(133,439)
13,418,302
3,993

(16,995,961)
(164,398)
(17,160,359)
116,726

24,397,500
(17,845,759)
6,551,741
-

(16,995,961)
(16,995,961)
-

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,376,622
35,755,178
42,131,800

4,432,725
31,322,453
35,755,178

6,338,388
35,583,930
41,922,318

4,365,491
31,218,439
35,583,930

(23,185)
3,624,952

225,450
(1,020,888)

(23,185)
1,235,868

417,505

3,993
2,075
10,083,919

116,726
(33,096)
9,677,427

10,083,919

9,180,968

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำาคัญมีดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์*
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย*
กำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำาเนินงานในต่าง
ประเทศ
ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ทรัพย์สินรอการขายจากการรับชำาระหนี้
* สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2519
ธนาคารดำาเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายสาขาทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม
ถึงบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา และบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดใหญ่อีกแห่ง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 ได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 และ 30

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงรายการตามข้อ
กำาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัท
ย่อย และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

การนำาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่อง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม
สัญญาเช่า

ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำามา
ใช้สาำ หรับการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทเี่ กีย่ วกับการดำาเนินงานของธนาคารและบริษทั
ย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้
• ตราสารอนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
• สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้าและเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
• ที่ดินและอาคารวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดำาเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อย ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผล
ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกใน
งวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกีย่ วกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีส่ าำ คัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำาคัญต่อการรับรูจ้ าำ นวน
เงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.20
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.26
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.9

120

รายงานประจำาปี 2557

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินสำารองประกันชีวิต
มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
3.1 เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “ธนาคารและบริษัทย่อย”) และส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม
การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อำานาจในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุม ธนาคารต้องนำาสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อ
กิจการคือวันที่อำานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำาหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำานาจควบคุม
จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำานวนส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุตธิ รรม) ของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ซึง่ วัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อื้
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่ธนาคารก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำานินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงิน
ของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำาเป็นเพือ่ ให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของธนาคาร ผลขาดทุนในบริษทั ย่อย
จะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำาให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมมียอดคง
เหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอ�านาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอำานาจควบคุม ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมและส่วน
ประกอบอืน่ ในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กำาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษทั ย่อยรับรู้
ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียอำานาจควบคุม และ
จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขายขึน้ อยูก่ บั ระดับของอิทธิพลทีค่ งเหลืออยู่
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บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญโดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดำาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อธนาคารมี
อำานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้
รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทำารายการดังกล่าว
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของธนาคารในกำาไรหรือขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษทั ร่วมภายหลังจากการปรับปรุง
นโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของธนาคารนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัย
สำาคัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนที่ธนาคารได้รับมีจำานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้
เสียของธนาคารจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีทธี่ นาคารมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จา่ ยทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุม่ ถูกตัดรายการในการจัดทำางบการเงินรวม กำาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการกับบริษทั ร่วมถูกตัดรายการ
กับเงินลงทุนเท่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกับกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานด้อยค่าเกิดขึ้น
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของสำานักงานใหญ่ สาขาทัง้ ในและต่างประเทศและบริษทั ย่อยทีธ่ นาคารถือหุน้ อยูเ่ กินร้อยละ 50
โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไม่รวมบริษัทที่อยู่ระหว่างการชำาระบัญชีและไม่ได้รวมงบการ
เงินที่ธนาคารและ/หรือบริษัทย่อยถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว เนื่องจากธนาคาร
และ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
3.2 เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.3 เงินลงทุน
ธนาคารได้จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำาหนด เงินลงทุน
ทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุน และเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หลักทรัพย์เพือ่ ค้าเป็นหลักทรัพย์ทซี่ อื้ มาโดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือไว้เป็นระยะเวลาสัน้ เพือ่ หากำาไรจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลัก
ทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมบันทึกเป็นรายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิใน
กำาไรหรือขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยรับของหลักทรัพย์ เพื่อค้าบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนในความต้องการของตลาดทีไ่ ม่จดั เป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า หลักทรัพย์ทจี่ ะถือจนครบกำาหนด และเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของจนกว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป ตราสารหนี้ที่ธนาคารมีความตั้งใจ
และมีความสามารถที่จะถือจนครบกำาหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำาหนด ซึ่งแสดงตามราคาทุนตัดจำาหน่าย
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ ในกำาไร
หรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าในกำาไร
หรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดและที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่ง
แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้น
เกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดแสดงไว้ ในเงินลงทุนทั่วไปและหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยมิได้บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและมิได้
จัดทำางบการเงินรวม
ในกรณีที่หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นกำาไรสุทธิจากเงินลงทุนในกำาไรหรือขาดทุน
การจ�าหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำาไรหรือขาดทุนสะสมจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุน ที่จำาหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
3.4 เงินให้สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบีย้ ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีในรายทีไ่ ด้มหี นังสือบอกกล่าวแจ้งไปและเงินให้สนิ เชือ่ ประเภท
อื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือ
ของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกตามสัญญา
3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการส่วนสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่รายงาน ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญขั้นตำ่าได้ตั้งตามเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ดังกล่าวกำาหนดให้ธนาคารจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
ทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับสินเชื่อแต่ละชั้นในอัตราที่กำาหนดไว้ โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมีการกำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับราคาสูงสุดของหลักประกันที่จะนำามาใช้ ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ดังกล่าวยังกำาหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสำาหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไม่มีการฟ้องร้องดำาเนินคดีหรือ
ปรับโครงสร้างหนี้
นอกจากนัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กาำ หนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินต้องมีการสอบทานคุณภาพของเงินให้สนิ เชือ่ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินจะต้องรายงานผลของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นประจำา
สำาหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภท คือ เงินให้สินเชื่อรายใหญ่ (Corporate loans) ธนาคารได้พิจารณาจากความสามารถใน
การจ่ายชำาระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายจากประวัติการชำาระหนี้ที่ผ่านมา และพิจารณา มูลค่าของหลักประกันในกรณีที่คาดว่าแหล่ง
ที่มาของการจ่ายชำาระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน สำาหรับเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ขนาดกลาง ขนาดย่อมและเงินให้สินเชื่อราย
ย่อย ธนาคารได้ ใช้ข้อมูลทางสถิติของสินเชื่อในการวิเคราะห์ทางสถิติของการเลื่อนชั้นของเงินให้สินเชื่อ (Migration Analysis)
เพื่อประมาณการการเสื่อมค่าของลูกหนี้และคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับหนี้จัดชั้นสงสัย สำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ธนาคารกันเงินสำารองเป็นกลุ่มหนี้ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ ในอดีต
ของสินเชื่อแต่ละชั้น
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ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะมีการจัดชั้นหนี้ดังกล่าวใหม่ โดยสำาหรับลูกหนี้ที่เคยจัดชั้นสงสัยและชั้นสงสัยจะสูญจะ
ปรับเป็นชั้นหนี้ตำ่ากว่ามาตรฐาน และสำาหรับชั้นตำ่ากว่ามาตรฐานหรือที่กล่าวถึงเป็นพิเศษจะคงจัดชั้นเดิม จนกว่าจะได้รับชำาระครบ
3 งวด หรือ 3 เดือนแล้วแต่อย่างใดจะนานกว่า จึงจะมี การปรับเป็นชั้นหนี้ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สำารองประจำางวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกำาไรหรือขาดทุน หนี้สูญที่ได้รับคืนแสดง
ยอดสุทธิกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกำาไรหรือขาดทุน
การตัดจ่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญนำาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชี สำาหรับลูกหนี้ที่ธนาคารได้
ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำาระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี
3.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามีหลายวิธีคือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ชำาระ
หนี้ การโอนทรัพย์ชำาระหนี้หรือการแปลงหนี้เป็นทุน
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชำาระหนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าำ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ กำาหนดให้ธนาคาร
พิจารณาเลือกใช้วธิ หี ลักประกันเพือ่ คำานวณส่วนสูญเสียและ/หรือใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต โดย
ใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดในการคิดลด ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคำานวณมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรายการขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ไว้ ในกำาไรหรือขาดทุน ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้
การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ชำาระหนี้ การโอนทรัพย์ชำาระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุนอาจทำาให้เกิดผลขาดทุนจากการลดเงินต้น
และดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารบันทึกบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทั้งจำานวน
สำาหรับการโอนสินทรัพย์ชำาระหนี้ หรือ การแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารบันทึกบัญชี
สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั โอนมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จา่ ยในการขาย แต่ตอ้ งไม่สงู กว่าเงินลงทุนในลูก
หนี้บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีกำาไรหรือขาดทุนรับรู้ ณ วันโอน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ วันที่ใน
งบการเงิน และปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า เมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้
ใหม่ ณ วันที่ในงบการเงินจะคำานวณตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการปรับปรุง
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ทำาให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินให้สินเชื่อ
3.7 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ตำ่ากว่า ณ วันที่
รายงาน ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่าจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจำาหน่าย
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ธนาคารแสดงที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาตลาด และแสดงอาคารในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาเปลี่ยนแทน ณ วัน
ที่มีการประเมินหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่ธนาคารก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ซึ่งไม่สามารถทำางานได้ โดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน
กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจำาหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำานวนเงิน
ที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำาไรสะสม
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาำ เนินการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในการประเมินราคาทีม่ คี วามเป็นอิสระอย่างสมำา่ เสมอ ตามข้อกำาหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญจากมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำาไรหรือขาดทุนของ
สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับมูลค่าที่ลด
ลงเฉพาะจำานวนทีล่ ดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยบันทึกไว้ครัง้ ก่อนในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกันนั้น ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกำาไรสะสม ในกรณีที่มีการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วน
เกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกำาไรสะสมและไม่รวมในการคำานวณกำาไรหรือขาดทุนจากการ
จำาหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็น
ไปได้คอ่ นข้างแน่ทธี่ นาคารและบริษทั ย่อยจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซ่อมบำารุงอาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาคำานวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำานักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ

15-50 ปี
10 ปี
5 ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
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3.9 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 ค่าความนิยมติดลบ
รับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าลิขสิทธิซ์ อฟท์แวร์ทธี่ นาคารและบริษทั ย่อยซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหัก
ค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สิทธิการเช่าแสดงเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ทสี่ ามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยนำาราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัด
จำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปี
เปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สิทธิการเช่า

5-10 ปี
1-30 ปี

วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
3.10 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำาหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่
จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือ่ มีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ของ
สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ ในส่วนของเจ้าของ
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
สินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน
การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำาหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย คำานวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สำาหรับลูกหนี้ระยะสั้น
ไม่มีการคิดลด
126
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา คิดลดก่อนภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ ในตลาด
ปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่ม
ขึ้นนั้นสัมพันธ์ โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคา
ทุนตัดจำาหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์
ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้ โดยตรงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการ
เงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
กลับรายการเพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือน
หนึ่ง ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.11 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
ธนาคารบันทึกสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ตาม
ลำาดับตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
รายการดังกล่าวแสดงถึงสิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์คำ้าประกันตามลำาดับของธนาคารและบริษทั
ย่อยในรูปแบบหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกนำามาใช้สำาหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ในอีกทอดหนึ่ง
กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายชอร์ตหลักทรัพย์ถูกรวมอยู่ในรายได้ค่าธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ถูกรับรู้ตาม
เกณฑ์คงค้าง
3.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารได้จัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้
หนีส้ นิ รับรูด้ ว้ ยมูลค่าทีค่ าดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสัน้ หรือการปันส่วนกำาไร หากธนาคารและบริษทั ย่อย
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำางานให้ ในอดีตและภาระ
ผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขโดยแบ่งเป็น
โครงการต่างๆ ดังนี้
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โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึง่ ธนาคารจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินทีแ่ น่นอนไปอีกกิจการ
หนึ่งแยกต่างหากและจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการ
สมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ่ นักงานได้ทาำ งานให้กบั ธนาคาร
ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ
นีไ้ ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลีย้ งชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาต
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกี่ าำ หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
ธนาคารจากโครงการผลประโยชน์ทกี่ าำ หนดไว้ถกู คำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตทีเ่ กิด
จากการทำางานของพนักงานในปัจจุบนั และในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มกี ารคิดลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั
ทัง้ นีไ้ ด้สทุ ธิจากต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันทีร่ ายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ มีระยะเวลาครบกำาหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกำาหนดชำาระภาระผูกพันของธนาคาร และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคำานวณนั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ธนาคารและบริษัท
ย่อยรับรูก้ าำ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการผลประโยชน์เป็นรายการ
หนึ่งในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบำา นาญ เป็นผล
ประโยชน์ ในอนาคตที่เกิดจากการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ซึง่ ภาระผูกพันดังกล่าวคำานวณ
โดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
3.13 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดัง
กล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคำานึงภาษี
เงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
3.14 การรับรู้เมื่อเริ่มแรก
ธนาคารและบริษทั ย่อยรับรูก้ ารซือ้ และการขายเงินลงทุนในวันทีช่ าำ ระราคา สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินอืน่ ๆ รวมทัง้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจะถูกรับรู้ ในวันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารและบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญาภายใต้ข้อกำาหนดของตราสารทางการเงินนั้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี)
รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน
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หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิถูกจัดประเภทเป็นทุนหากไม่มีการระบุการบังคับไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นการจัดสรรภายในส่วนของทุนเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นของธนาคาร
3.15 รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และส่วนลดจากเงินให้สนิ เชือ่ ยกเว้นดอกเบีย้ จากเงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งชำาระนานเกิน
กว่า 3 เดือน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีความไม่แน่นอนของ
ความสามารถของลูกหนีใ้ นการจ่ายชำาระจะถือเป็นรายได้ เมือ่ ได้รบั ชำาระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ บั รูเ้ ป็นราย
ได้ไว้แล้วตามเกณฑ์คงค้างออกทัง้ หมด ดอกเบีย้ จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและจากเงินลงทุนรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่
กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
ซึง่ จะรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนีจ้ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการปรับโครงสร้างหนีต้ ดิ ต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวด
การชำาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ในกรณีทดี่ อกเบีย้ หรือส่วนลดได้คดิ รวมอยู่ในตัว๋ เงินหรือเงินให้สนิ เชือ่ แล้ว ดอกเบีย้ หรือส่วนลดดังกล่าวจะตัง้ พักไว้และตัดจำาหน่าย
เป็นรายได้เฉลี่ยเท่าๆ กัน ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
3.16 รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
ธนาคารรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)
รายได้จากลูกหนี้เช่าการเงินที่ค้างชำาระนานเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกำาหนดชำาระจะถูกกลับรายการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.17 รายได้เงินปันผล
ธนาคารรับรู้รายได้เงินปันผลในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
3.18 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิในกำาไรหรือขาดทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.19 เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จำานวนเงินนำาส่งเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่
รับรู้ โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีร่ ายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเี่ กีย่ วกับรายการในปีกอ่ นๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จำานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่า
ความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
กำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้วา่ จะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัทย่อย
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษทั ย่อยต้องคำานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทไี่ ม่แน่นอนและอาจทำาให้จาำ นวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งชำาระ ธนาคารและบริษทั ย่อยเชือ่
ว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำาให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจ
โดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย
ชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากำาไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจาำ นวนเพียง
พอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและ
จะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
3.21 กำาไรต่อหุ้น
ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรของผู้ถือหุ้น
สามัญของธนาคารและบริษัทย่อยด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญ
ที่ซื้อคืน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลง หุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ กำาไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณจากกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยผลรวมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
3.22 รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ผลการดำาเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผูม้ อี าำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับ การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
3.23 เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนาคาร โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในปีบัญชีนั้น แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู้เข้ากำาไรขาดทุดเบ็ดเสร็จอื่น
• ตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู้เข้ากำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหม่ไปเข้ากำาไรหรือขาดทุน)
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลก
เปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่ รายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำาระหนี้
หรือไม่มคี วามเป็นไปได้วา่ จะชำาระเงินในอนาคตอันใกล้ กำาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูก
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผล
ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.24 รายการตราสารอนุพันธ์
รายการตราสารอนุพันธ์มีวิธีการรับรู้รายการดังนี้
1 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำา
รายการดังกล่าวบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้ การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครัง้ แรกใช้มลู ค่ายุตธิ รรม กำาไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนทันที
2 กลุ่มตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงธนาคารรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์ ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) ดังนี้
1 กรณีธนาคารรับรู้รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงด้วยมูลค่ายุติธรรม ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม
2 กรณีธนาคารรับรู้รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์คงค้าง ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ตาม
เกณฑ์คงค้าง
3.25 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
รายการขายลดตัว๋ เงินประเภทผูซ้ อื้ มีสทิ ธิไล่เบีย้ ซึง่ ไม่มธี นาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเป็นหนีส้ นิ ภายใต้บญ
ั ชี
“ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” บริษัทจะโอนบัญชีเงินให้สินเชื่อตามตั๋วเงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน”
เมื่อตั๋วเงินนั้นถึงกำาหนดชำาระและผู้จ่ายเงินได้จ่ายเงินตามตั๋วเงินแล้ว
3.26 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
3.26.1 การรับรู้รายได้
เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเบี้ยและกรมธรรม์มีผลบังคับใช้สำาหรับเบี้ยประกันรับปีแรก สำาหรับเบี้ย
ประกันรับปีต่อมาจากการต่ออายุบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงิน โดยที่เบี้ยประกันค้างรับบันทึกเพิ่มเติมเป็นรายได้ ใน
กรณีที่กรมธรรม์นั้นยังมีผลคุ้มครองต่อไปและอยู่ในระหว่างการเรียกเก็บ
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3.26.2 เงินสำารองประกันชีวิต
สำารองประกันชีวติ เป็นยอดเงินสำารองสะสมสำาหรับกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ ผี ลคุม้ ครองอยู่ ณ วันทีร่ ายงาน ซึง่ ถูกจัดสรรไว้
สำาหรับภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคต เงินสำารองประกันชีวติ คำานวณตามหลักการทางและวิธกี ารคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการคำานวณรวมไปถึง อัตรามรณกรรม อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดและอื่นๆ ที่ถูกกำาหนดขึ้น ณ วันที่เกิด
สัญญา
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้สาำ หรับการประกันภัยกลุม่ และสัญญาเพิม่ เติมระยะสัน้ คำานวณตามสัดส่วนของ
เบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาความคุ้มครอง
3.26.3 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้ชำาระ ณ วันที่รายงาน โดย
บันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้พิจารณาประมาณการค่า
สินไหมทดแทนค้างจ่ายสำาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน โดยอาศัย
ประสบการณ์และข้อมูลในอดีตของบริษทั ย่อย ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับค่าสินไหมทดแทนที่
จ่ายจริงจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีถัดไป
4

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการควบคุมดูแลกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและบริษัท
ย่อย คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนา การนำาไปปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลนโยบายการบริหารความเสีย่ งของ
ธนาคารและบริษัทย่อยในด้านที่เฉพาะเจาะจง โดยจะรายงานกิจกรรมการดำาเนินงานที่ได้จัดทำาต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยได้ถูกจัดทำาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธนาคารและบริษัท
ย่อย เพื่อจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่ยงได้
มีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สินค้า และบริการที่ให้แก่ลูกค้า ธนาคารและบริษัทย่อยมุ่ง
ที่จะพัฒนาระเบียบข้อบังคับและการควบคุมโดยผ่านการนำาไปปฏิบัติและการควบคุมดูแลนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงขั้นตอนการดำาเนิน
งานและการวัดผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เพื่อที่จะให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบที่ถูกต้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบกรอบการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยคำานึงถึงความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตรวจสอบ
การควบคุมและวิธีการควบคุมอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบจะถูกรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ ความเสีย่ งจากการทีล่ กู หนีไ้ ม่สามารถชำาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้ตามสัญญา หรือกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสินเชื่อครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่
บนงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่นๆ และธุรกรรมนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือคำ้าประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น
ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชือ่ ให้มกี ารถ่วงดุล (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมตั สิ นิ เชือ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน และกำาหนดอำานาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับ ตามระดับความเสี่ยง หรือระดับความสูญเสียที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ตลอดจนจัดให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีส่ าำ คัญต่างๆ โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร อาทิเช่น

132

รายงานประจำาปี 2557

•
•
•
•
•
•
•

แนวนโยบายสินเชื่อ
นโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการชำาระหนี้ หรือซือ้ จากการขายทอดตลาด
นโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ การกันเงินสำารอง และการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี
นโยบายธรรมาภิบาลแบบจำาลองความเสี่ยงด้านเครดิต
นโยบายการให้ Rating สำาหรับลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่ใช่ลูกหนี้รายย่อย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงคู่สัญญา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ จึงมีการใช้วิธีการวัดระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้
เครือ่ งมือทางสถิตอิ ย่างง่าย ตลอดจนการใช้เครือ่ งมือทางสถิตทิ มี่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ เพือ่ ให้สามารถสะท้อนความเสีย่ งในสินเชือ่
แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารกำาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างสมำ่าเสมอ ข้อมูลการรายงานความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกเดือน ทั้งในเรื่องของการขยายตัวสินเชื่อ
คุณภาพหนี้ การกระจุกตัวด้านเครดิตและการกระจายการลงทุน เป็นต้น
4.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันจะมีผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในปีปัจจุบันและในอนาคตและ/หรือเกิดความผันผวนต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากโครงสร้างและ
ลักษณะของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของและฐานะนอกงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ธนาคารได้ทำาธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคารและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสาร
ทางการเงินนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงมีการสอบทานและการ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
3 - 12
1-5
ดอกเบี้ย สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
5,169 247,097 11,414
3,802
เงินลงทุนสุทธิ
- 66,042 139,186 138,452
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้** 1,015,417 317,417 169,697 227,284
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,020,586 630,556 320,297 369,538
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
1,008,618 291,357 429,708 112,053
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
11,271 83,567
5,015 28,161
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
105
5 73,789
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
1,019,889 375,029 434,728 214,003
ผลต่าง
697 255,527 (114,431) 155,535
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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42,132

รวม

-

-

42,132

1,208
131,346
4,577
137,131

42,743
42,743

23,160 291,850
27,085 502,111
- 1,777,135
3,814
3,814
96,191 2,617,042

-

-

53,607 1,895,343

1,350

-

10,922

40,018
41,368
95,763

42,743

140,286

- 113,917
7,786
7,786
72,315 2,157,332
23,876 459,710

งบการเงินรวม
2556
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
3 - 12
1-5
ดอกเบี้ย สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

-

-

-

-

123,501
6,514
6,474
109,181 159,946 94,762
328,147 166,240 243,447
560,829 332,700 344,683

3,020
115,803
2,633
121,456

39,992
39,992

24,735 171,874
24,496 504,188
369 1,735,281
4,132
4,132
89,487 2,451,230

48,274

-

-

55,594 1,822,911

34,186

-

-

11,838

46
5,223 49,705
760,425 472,960 564,030 132,165
201,658 87,869 (231,330) 212,518

40,038
40,038
81,418

39,992

7,630
954,453
962,083

-

-

752,883 411,348 554,812
7,542

61,566

3,995

35,755

รวม

35,755

119,127

95,012
11,666
11,666
79,098 2,048,716
10,389 402,514

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
3 - 12
1-5
ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

-

-

-

-

2,788
1,010,167
1,012,955

245,007
7,574
55,884 138,280 119,609
317,417 169,697 226,095
618,308 315,551 345,704

10,776
4,577
15,353

41,626
41,626

21,673 277,042
15,541 340,090
- 1,769,579
3,544
3,544
82,680 2,432,177

1,004,668

291,041 429,705 112,053

-

-

52,921 1,890,388

28,160

1,350

-

10,992

1
5 74,462
1,021,598 374,609 434,725 214,675
(8,643) 243,699 (119,174) 131,029

40,018
41,368
(26,015)

41,626

16,930

-

83,567

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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-

5,015

41,922

รวม

41,922

146,014

- 114,486
7,786
7,786
71,699 2,158,674
10,981 273,503

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
เปลี่ยนอัตรา เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
3 - 12
1-5
ดอกเบี้ย
สินเชื่อ
ไม่มี
ได้ทันที
3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

-

-

-

-

6,745
950,603
957,348

120,474
5,000
97,687 158,039 82,368
328,113 166,229 242,185
546,274 324,268 329,553

16,269
2,633
18,902

38,233
38,233

23,024 155,243
13,805 368,168
- 1,727,996
3,927
3,927
76,340 2,290,918

752,945

411,019 554,809

48,275

-

-

53,680 1,820,728

34,186

-

-

12,690

5,223 49,705
472,585 564,027 132,166
73,689 (239,759) 197,387

40,038
40,038
(21,136)

38,233

11,555
764,500
192,848

-

61,566

-

3,995

35,584

รวม

35,584

123,992

94,966
11,674
11,674
78,044 2,051,360
(1,704) 239,558

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2557

2556

ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

231,568
503,149
1,756,208
1,859,127

4,380
13,127
105,846
37,334

1.9
2.6
6.0
2.0

167,138
481,242
1,641,383
1,718,485

5,028
13,226
102,421
41,927

3.0
2.7
6.2
2.4

129,706
104,464

1,605
3,341

1.2
3.2

113,095
113,794

1,839
3,910

1.6
3.4

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

138

รายงานประจำาปี 2557

2557

2556

ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

215,849
354,129
1,748,787
1,855,558

3,967
7,443
105,512
37,418

1.8
2.1
6.0
2.0

152,216
357,384
1,634,319
1,717,658

4,358
8,656
102,105
41,997

2.9
2.4
6.2
2.4

135,003
104,726

1,615
3,325

1.2
3.2

117,949
113,727

1,858
3,881

1.6
3.4

4.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสาร
การเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารมีนโยบายจัดการด้านความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศโดยกำาหนดวงเงินของฐานะอัตราแลกเปลี่ยน โดยวงเงินเหล่านี้
ได้แก่ Net Open Position Limits, Open Position by Currency, Management Action Triggers และ Value at Risk โดย
มีการกำากับดูแลทุกวัน และเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2557

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

40,993
255,631
492,682
1,648,685
3,269
2,441,260

ยูโร
เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่นๆ

598
32,248
8,893
124,102
534
166,375

193
394
3
2,670
7
3,267

82
336
270
688

266
42,132
3,241 291,850
533 502,111
1,408 1,777,135
4
3,814
5,452 2,617,042

1,816,309
126,240
40,292
7,122
1,989,963
451,297

76,525
13,876
73,625
663
164,689
1,686

1,135
169
1,304
1,963

428
1
429
259

946 1,895,343
- 140,286
- 113,917
1
7,786
947 2,157,332
4,505 459,710

-

(2,656)

(1,294)

484

(3,192)

รวม

(6,658)

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินรวม
2556

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

33,959
150,532
503,440
1,599,384
3,706
2,291,021

ยูโร
เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่นๆ

974
19,115
319
131,172
411
151,991

316
464
3
2,995
11
3,789

118
409
279
806

388
35,755
1,354 171,874
426 504,188
1,451 1,735,281
4
4,132
3,623 2,451,230

1,783,428
102,630
45,500
11,220
1,942,778
348,243

37,879
16,295
49,512
445
104,131
47,860

962
199
1,161
2,628

172
2
174
632

470 1,822,911
1 119,127
95,012
1
11,666
472 2,048,716
3,151 402,514

-

(55,086)

(3,323)

(766)

(1,412)

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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รวม

(60,587)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

40,919
246,249
339,553
1,642,713
3,003
2,272,437

ยูโร
เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่นๆ

รวม

464
26,827
1
122,518
530
150,340

193
394
3
2,670
7
3,267

82
336
270
688

264
41,922
3,236 277,042
533 340,090
1,408 1,769,579
4
3,544
5,445 2,432,177

1,816,921
131,948
40,188
7,123
1,996,180
276,257

71,209
13,896
74,298
662
160,065
(9,725)

1,135
169
1,304
1,963

428
1
429
259

695 1,890,388
- 146,014
- 114,486
1
7,786
696 2,158,674
4,749 273,503

-

(3,092)

(1,294)

484

(3,192)

(7,094)

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

33,853
139,050
367,420
1,593,729
3,505
2,137,557

ยูโร
เยนญี่ปุ่น
(ล้านบาท)

อื่นๆ

รวม

911
13,971
319
129,542
407
145,150

316
464
3
2,995
11
3,789

118
409
279
806

386
35,584
1,349 155,243
426 368,168
1,451 1,727,996
4
3,927
3,616 2,290,918

1,787,121
107,444
45,454
11,229
1,951,248
186,309

32,008
16,346
49,512
444
98,310
46,840

962
199
1,161
2,628

172
2
174
632

465 1,820,728
1 123,992
94,966
1
11,674
467 2,051,360
3,149 239,558

-

(52,631)

(3,323)

(766)

(1,412)

(58,132)

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
4.4 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหุน้ ทุนทำาให้เกิด
ความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารและบริษทั ย่อยมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งโดยเน้นนโยบายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ โดย
กำาหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทที่มีหน่วยงานกำากับดูแลเป็นการเฉพาะและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในลักษณะการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) เท่านั้น ที่สามารถทำารายการลงทุนได้ โดยปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดและระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำาเสนอ
ข้อมูลแก่ผบู้ ริหารเพือ่ การจัดการทีเ่ หมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร (รายละเอียดของเงินลงทุนในตราสารทุนได้แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10)
4.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำาหนดได้ เนื่องจากไม่
สามารถแปลงสภาพสินทรัพย์หรือจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจทำาให้เกิดความเสียหายได้
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยกำาหนดให้กจิ การในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการบริหารความเสีย่ งในระดับ
ที่ได้มาตรฐานของธนาคารและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
จำากัด (มหาชน)” ซึ่งกำาหนดให้กิจการในกลุ่มต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร เพดานการรับความเสี่ยง วิธี
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำาหนด
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นอกจากนีธ้ นาคารได้มรี ะบบงานเพือ่ รองรับการบริหารสภาพคล่องรายวัน ทัง้ สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้เครือ่ ง
มือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิรายวัน รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศรายสกุล ทั้งแบบ
รายงานที่เป็นตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนด และรายงานแบบปรับพฤติกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารได้กำาหนดระดับ
เพดานความเสี่ยงต่างๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ จากนั้นรายงานต่อผู้บริหารของธนาคารให้ทราบเป็นรายวัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากรวม) ร้อยละ 28.5 (2556: ร้อย
ละ 24.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินได้ถกู จัดประเภทตามระยะเวลาทีค่ รบกำาหนดในสัญญา ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ครบกำาหนดภายใน
ไม่มี
3 - 12
1 - 5 ครบกำาหนด กำาหนด
เมื่อทวงถาม 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

-

-

-

-

-

19,681 250,307
6,649 13,991
1,222
- 66,142 139,186 138,452 131,346
210,713 276,897 189,362 587,368 512,795
255
3,559
230,649 596,905 335,197 739,811 645,363
1,053,263 289,946 433,281 118,853

42,132

รวม

42,132

- 291,850
26,985 502,111
- 1,777,135
3,814
69,117 2,617,042

-

- 1,895,343

22,194 73,677
5,015 38,050
1,350
105
5 73,789 40,018
1,316
6,018
452
1,075,457 365,044 444,319 231,144 41,368
(844,808) 231,861 (109,122) 508,667 603,995

- 140,286
- 113,917
7,786
- 2,157,332
69,117 459,710

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินรวม
2556
ครบกำาหนดภายใน
ไม่มี
3 - 12
1 - 5 ครบกำาหนด กำาหนด
เมื่อทวงถาม 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

26,108
180,815
206,923

-
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-

-

129,110
6,540
6,677
3,439
109,872 158,945 95,049 115,834
295,085 199,009 581,719 478,653
4,132
538,199 364,494 683,445 597,926

799,079 410,375 558,241

55,216

35,755

35,755

- 171,874
24,488 504,188
- 1,735,281
4,132
60,243 2,451,230

-

- 1,822,911

19,380 51,722
3,995 44,030
46
5,223 49,705 40,038
2,573
8,749
344
818,459 464,716 576,208 149,295 40,038
(611,536) 73,483 (211,714) 534,150 557,888

- 119,127
95,012
11,666
- 2,048,716
60,243 402,514

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ครบกำาหนดภายใน
ไม่มี
3 - 12
1 - 5 ครบกำาหนด กำาหนด
เมื่อทวงถาม 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

-

-

-

-

-

16,424 248,145
2,473 10,000
- 55,884 138,280 119,609 10,776
205,405 276,897 189,281 585,201 512,795
3,544
221,829 584,470 330,034 714,810 523,571
1,048,627 289,630 433,278 118,853

41,922

รวม

41,922

- 277,042
15,541 340,090
- 1,769,579
3,544
57,463 2,432,177

-

- 1,890,388

27,922 73,677
5,015 38,050
1,350
1
5 74,462 40,018
1,316
6,018
452
1,076,549 364,624 444,316 231,817 41,368
(854,720) 219,846 (114,282) 482,993 482,203

- 146,014
- 114,486
7,786
- 2,158,674
57,463 273,503

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 235 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ครบกำาหนดภายใน
ไม่มี
3 - 12
1 - 5 ครบกำาหนด กำาหนด
เมื่อทวงถาม 3 เดือน
เดือน
ปี
เกิน 5 ปี ระยะเวลา
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน*
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

-

-

-

-

-

24,219 126,025
5,000
- 97,687 157,722 82,685 16,269
176,194 294,966 197,979 580,204 478,653
3,927
200,413 522,605 355,701 667,889 494,922
797,229 410,046 558,237

55,216

35,584

รวม

35,584

- 155,243
13,805 368,168
- 1,727,996
3,927
49,389 2,290,918

-

- 1,820,728

24,245 51,722
3,995 44,030
5,223 49,705 40,038
2,572
8,757
345
821,474 464,340 576,212 149,296 40,038
(621,061) 58,265 (220,511) 518,593 454,884

- 123,992
94,966
11,674
- 2,051,360
49,389 239,558

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 352 ล้านบาท
** รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากในงบการเงินรวมประกอบด้วย
2557

2556
(ร้อยละ)

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)
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93.8
93.8

95.2
94.9

5

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
โดยปกติแล้วมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินจะใช้ราคาตลาดที่ตราสารนั้นมีการซื้อขายกัน แต่ในหลายกรณีอาจไม่สามารถหาราคา
ตลาดของตราสารได้ จึงได้มีการประมาณมูลค่ายุติธรรมจากวิธีการตีราคาต่างๆ เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดหรือวิธีการตีราคา
อื่น วิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีผลกระทบเป็นอย่างมากจากข้อสมมติฐานที่ใช้รวมทั้งอัตราคิดลด และการประมาณการกระ
แสเงินสด การใช้วิธีการตีราคาที่ต่างกันอาจมีผลอย่างมากต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปมูลค่าตามบัญชีกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

42,132
291,615
43,630
502,111
1,721,935
2,601,423

42,132
291,615
43,630
514,842
1,723,125
2,615,344

35,755
171,522
46,228
504,188
1,679,097
2,436,790

35,755
171,522
46,228
508,063
1,683,423
2,444,991

1,895,343
140,286
7,400
42,413
113,917
2,199,359

1,895,531
140,315
7,400
42,413
113,917
2,199,576

1,822,911
119,127
8,406
46,826
95,012
2,092,282

1,823,765
119,111
8,406
46,826
95,012
2,093,120
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
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41,922
276,807
43,759
340,090
1,714,871
2,417,449

41,922
276,807
43,759
342,891
1,716,055
2,421,434

35,584
154,891
46,315
368,168
1,672,945
2,277,903

35,584
154,891
46,315
370,218
1,677,270
2,284,278

1,890,388
146,014
7,399
42,487
114,486
2,200,774

1,890,576
146,043
7,399
42,487
114,486
2,200,991

1,820,728
123,992
8,367
46,823
94,966
2,094,876

1,821,582
123,976
8,367
46,823
94,966
2,095,714

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
เงินสด

จำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) มูลค่ายุติธรรมคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้อัตรา
คิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดเงิน
ตราสารอนุพันธ์
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์วดั จากราคาทีเ่ สนอซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายคล่อง
ส่วนตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่มีตลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคา
เฉลี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่างๆ วิธีการประเมินมูลค่า และการเปรียบเทียบราคา
ของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสม
เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารคำานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ภาครัฐใช้ราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดจะ
ใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุด ในกรณีทไี่ ม่มที งั้ ราคาเสนอซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ล่าสุดและ
ราคาซือ้ ขายครั้งล่าสุด จะคำานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาค
รัฐบวกค่าความเสี่ยง (Risk Premium)
- สำาหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนและตราสารทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ราคา
ตลาดใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วน
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนจะใช้เส้นอัตราผลตอบแทน
ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำาหนด
- สำาหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่รายงาน
- สำาหรับตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ
ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ เมื่อสิ้นสุด
วันทำาการสุดท้ายของงวด ส่วนตราสารหนี้และตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จด
ทะเบียนในต่างประเทศใช้ราคาประเมินของสถาบันการเงินในต่างประเทศทีเ่ ชือ่
ถือได้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดบ่อยครั้งและไม่มีความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีสาระสำาคัญ จำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นมูลค่ายุติธรรม
- เงินให้สินเชื่ออื่นคำานวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระ
แสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ดอกเบี้ยค้างรับที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาด - จำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ
เงิน (หนี้สิน)
ทวงถามมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุตธิ รรมของเงินรับฝากประจำาคำานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ของเงินรับฝากประเภท
เดียวกัน
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่า
โดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
จำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
- จำานวนเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีม่ อี ายุคงเหลือ
น้อยกว่า 90 วันมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอื่นๆ คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมประเภทเดียวกัน
ในปัจจุบัน
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การด�ารงเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำารงเงิน
กองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้และแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้องใช้มาตรการ
ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการโดยการคำานวณตามวิธที างการบัญชีทกี่ ฎหมายกำาหนด
นอกจากนัน้ จำานวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษทั ย่อยขึน้ อยูก่ บั ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่ วกับส่วน
ประกอบนำา้ หนักของความเสีย่ งและปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อกำาหนดเกีย่ วกับเงินกองทุนและข้อกำาหนดอืน่ ๆ ของทางราชการอาจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
ธนาคารดำารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยดำารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสีย่ งตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ตามหนังสือเวียนทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ธนาคารถูกกำาหนดให้คำานวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III องค์ประกอบของ
เงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำาแนกได้ดังนี้
Basel III
รายงานการก�ากับแบบรวมกลุ่ม
2557
2556
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสำารองตามกฎหมาย
กำาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
สำารองจัดชั้นสินทรัพย์ปกติและสำารองที่ตั้งเป็นการเฉพาะและทั่วไป
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

33,992
11,124
7,000
181,143
18,014
(7,354)
243,919

33,992
11,124
7,000
146,282
16,083
(5,762)
208,719

40,000
17,835
57,835
301,754

40,000
19,135
59,135
267,854

1,776,687

1,738,165

ร้อยละ
ร้อยละ

17.0
13.7

15.4
12.0

ร้อยละ
ร้อยละ

13.7
3.3

12.0
3.4

รวมสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขั้นตำ่าร้อยละ 8.50)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขัน้ ตำ่าร้อยละ 6.00)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขัน้ ตำ่าร้อยละ 4.50)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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Basel III
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสำารองตามกฎหมาย
กำาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
สำารองจัดชั้นสินทรัพย์ปกติและสำารองที่ตั้งเป็นการเฉพาะและทั่วไป
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

33,992
11,124
7,000
172,983
17,349
(5,835)
236,613

33,992
11,124
7,000
140,802
16,213
(5,762)
203,369

40,000
17,835
57,835
294,448

40,000
18,955
58,955
262,324

1,742,345

1,717,592

ร้อยละ
ร้อยละ

16.9
13.6

15.3
11.9

ร้อยละ
ร้อยละ

13.6
3.3

11.9
3.4

รวมสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขั้นตำ่าร้อยละ 8.50)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขั้นตำ่าร้อยละ 6.00)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขั้นตำ่าร้อยละ 4.50)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
เรื่องหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่ององค์
ประกอบของเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 19/2555 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่ 2) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2556 เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดำารงเงินลงทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
สนส. 5/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินลงทุนสำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
http://www.scb.co.th/th/about-scb/investor-relations/financial-information/pillar
ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศ
31 ธันวาคม 2557

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของธนาคารและบริษัทย่อย คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อจัดเตรียมสิ่งที่ช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนในอนาคต สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ของตลาดในการสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้มีการกำากับ
ดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม อีกทั้งยังกำากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยในระหว่างปีตามตารางข้างต้น ระดับเงินทุนเกินกว่าเกณฑ์
ขั้นตำ่าที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

152

รายงานประจำาปี 2557

7

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2556
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

8,851
1,809
1,344
12,004
1
12,005

209,600
14,232
10,000
4,215
238,047
156
(141)
238,062

218,451
16,041
10,000
5,559
250,051
157
(141)
250,067

11,989
1,652
2,066
15,707
15,707

87,700
21,347
5,400
13,924
128,371
138
(276)
128,233

99,689
22,999
5,400
15,990
144,078
138
(276)
143,940

4,835
336
394
2,111
7,676
7,676

26,051
7,908
33,959
7
(94)
33,872

30,886
336
394
10,019
41,635
7
(94)
41,548

6,562
409
464
2,966
10,401
10,401

11,606
4,971
16,577
680
(76)
17,181

18,168
409
464
7,937
26,978
680
(76)
27,582

19,681

271,934

291,615

26,108

145,414

171,522

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2556
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

8,851
1,118
1,344
11,313
11,313

209,600
11,233
10,000
4,215
235,048
137
(141)
235,044

218,451
12,351
10,000
5,559
246,361
137
(141)
246,357

11,989
1,652
1,689
15,330
15,330

87,700
21,347
5,000
8,739
122,786
120
(276)
122,630

99,689
22,999
5,000
10,428
138,116
120
(276)
137,960

2,274
336
394
2,107
5,111
5,111

23,188
2,238
25,426
7
(94)
25,339

25,462
336
394
4,345
30,537
7
(94)
30,450

5,053
409
464
2,962
8,888
8,888

7,966
152
8,118
1
(76)
8,043

13,019
409
464
3,114
17,006
1
(76)
16,931

16,424

260,383

276,807

24,218

130,673

154,891

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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8

ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เป็นเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีมลู ค่าเปลีย่ นแปลงไปตามการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีราคา ตราสารอนุพันธ์ของธนาคารมีดังนี้
1 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ณ วันที่ในอนาคตที่ระบุไว้
2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Currency and interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเงิน
ต้นในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และแลกเปลี่ยนคืนเมื่อสัญญาครบกำาหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนการจ่ายชำาระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องด้วย
3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน การจ่ายชำาระดอกเบี้ยสำาหรับระยะเวลาที่
ตกลงกัน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้น
4 ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาทีม่ ลู ค่าขึน้ อยูก่ บั ระดับราคาของตราสาร
ทุน หรือราคาของกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใช้อ้างอิงในการทำาธุรกรรมนั้น
5 ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซือ้ ขายข้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกีย่ วข้องกับความ
สามารถในการชำาระคืนของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำาหนด
6 ธุรกรรมอนุพนั ธ์ดา้ นโภคภัณฑ์ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ หรือขายสินค้าอ้างอิง หรือ การแลกเปลีย่ นกระแส
เงินสด ซึ่งคำานวณจากปริมาณสินค้าอ้างอิงคูณด้วยราคาสินค้าที่ตกลงกันภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา
ธนาคารได้นำานโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไปปฏิบัติ โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการทำาธุรกรรมกับคู่สัญญา
(Counterparty risks) โดยการกำาหนดและควบคุมวงเงิน การทำาธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อปกติและควบคุมความเสี่ยง
ด้านตลาดโดยควบคุมวงเงินประเภท Management Action Triggers, Net Open Position, Basis Point Value, Value at Risk และ
Management Stress Triggers
จำานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์ (Notional amounts) ณ วันสิ้นปี ไม่ได้แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจากรายการ
ตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของตราสารอนุพันธ์
แต่ละประเภทก่อนถึงวันครบกำาหนดตามสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน

811,075
87,427
359,015
208

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์

1,043,276
97,723
461,053
122
3,494

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
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811,185
87,335
359,015
-

งบการเงินรวม
2557
จำานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
22,035
271,805
1,068,787
-

17,739
180,684
283,818
470

งบการเงินรวม
2556
จำานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
24,738
282,386
969,970
-

21,547
116,637
206,147
470
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
จำานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
22,035
273,782
1,068,787
-

17,739
185,883
283,818
470

รวม
850,849
539,916
1,711,620
678

รวม
1,089,561
496,746
1,637,170
592
3,494

รวม
850,959
547,000
1,711,620
470

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
จำานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์

1,043,276
97,967
461,053
3,494

24,738
282,686
969,970
-

21,547
118,547
206,147
470
-

รวม
1,089,561
499,200
1,637,170
470
3,494

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าตามบัญชีและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
รวม

2557
มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
หนี้สิน
24,003
19,600
27
43,630

25,253
17,140
20
42,413

2556
จำานวนเงิน
มูลค่าตามบัญชี
ตามสัญญา สินทรัพย์
หนี้สิน
(ล้านบาท)

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

1,390,765
1,711,620
678
3,103,063

1,586,307
1,637,170
592
3,494
3,227,563

33,731
12,288
82
127
46,228

36,410
10,197
95
124
46,826

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์
รวม

2557
มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
หนี้สิน
24,134
19,600
25
43,759

25,347
17,140
42,487

2556
จำานวนเงิน
มูลค่าตามบัญชี
ตามสัญญา สินทรัพย์
หนี้สิน
(ล้านบาท)

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

1,397,959
1,711,620
470
3,110,049

1,588,761
1,637,170
470
3,494
3,229,895

33,819
12,288
81
127
46,315

36,421
10,197
81
124
46,823

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
และตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบัญชีเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3.24
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สัดส่วนการทำาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากมูลค่าตามสัญญา
ของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภายนอก
9

76.08
23.92

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ร้อยละ)

75.60
24.40

75.88
0.26
23.86

75.52
0.11
24.37

เงินลงทุนสุทธิ
9.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
2557
2556
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
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25,981
453
851
388
27,673

45,118
561
536
46,215

25,970
453
851
27,274

45,110
561
317
45,988

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
2557
2556
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่นๆ
รวม

290,414
17,130
7,821
23,321
2,981
28
341,695

300,262
19,639
935
18,110
2,520
3,261
344,727

281,937
244
12,282
2,981
28
297,472

290,823
181
10,672
2,520
37
304,233

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
2557
2556
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
(ล้านบาท)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

131,297
36
258
1,800
133,391
(924)
132,467

108,698
2,062
739
2,400
113,899
(940)
112,959

14,898
676
258
15,832
(757)
15,075

17,213
683
530
18,426
(757)
17,669
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
2557
2556
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

447

545

440

448

16
463
(187)
276

17
562
(275)
287

16
456
(187)
269

17
465
(187)
278

502,111

504,188

340,090

368,168

9.2 กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำาหนด มีดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภทของ
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบกำาหนด
รวม

2557
2556
ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม
(ล้านบาท)
330,694*

11,851

(850) 341,695

338,030*

7,568

(871) 344,727

133,391
464,085

11,819
23,670

(12) 145,198
(862) 486,893

113,899
451,929

4,181
11,749

(1,246) 116,834
(2,117) 461,561

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทของ
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบกำาหนด
รวม

2557
2556
ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม
(ล้านบาท)
289,091*

8,720

(339) 297,472

297,367*

7,124

(258) 304,233

15,832
304,923

2,044
10,764

17,876
(339) 315,348

18,426
315,793

1,294
8,418

(1) 19,719
(259) 323,952

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
9.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคาร บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้น
ไปของหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่จำาหน่ายแล้วของกองทุนรวมและนิติบุคคลนั้น แต่ไม่เข้าข่ายเป็น เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมจำาแนกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้

จำานวนราย
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่นๆ

2-3
6 - 11

งบการเงินรวม
2557
2556
28
75
103

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

38
78
116

28
75
103

37
76
113

9.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานและได้กันสำารองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ ในส่วนที่ราคาตลาดตำ่ากว่าราคาทุนในอดีตแล้ว ราคาทุนมีจำานวน
95 ล้านบาท (2556: 98 ล้านบาท)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภท หลักทรัพย์
ทางตรงและ
ธุรกิจ ที่ลงทุน
ทางอ้อม
2557
2556
(ร้อยละ)
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank
ธุรกิจบริการ
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)
จำากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
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มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
2557
2556
(ล้านบาท)

ธนาคาร
พาณิชย์ หุ้นสามัญ

33.0

33.0

697

697

612

685

ศูนย์
ข้อมูล

24.5

-

89
786

697

85
697

685

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าเงินลงทุน
ทางตรง
วิธีราคาทุน
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

964
25
2,107

634
25
2,107

จัดการกองทุน

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

222

222

ประกันภัย
หุ้นสามัญ
ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ
และให้บริการเก็บหนี้ หุ้นสามัญ

-

60.9

-

967

99.4

99.4

9,976

10,779

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

94.7

94.7

9,033

9,033

ศูนย์ฝึกอบรม
หุ้นสามัญ
ศูนย์จำานองและ
ประเมินราคาทรัพย์สิน หุ้นสามัญ
บริการเรียกเก็บหนี้
หุ้นสามัญ

100.0

100.0

390

390

100.0
100.0

100.0
100.0

10
1

10
1

หุ้นสามัญ

99.7

99.7

785

3,765

บริหารอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

-

-

-

-

697

697

ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จำากัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด
(มหาชน)*
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)**
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด
(มหาชน)
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำากัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำากัด
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัทเงินทุน ส.อ.ก. จำากัด (มหาชน)***
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท มหิศร จำากัด****
บริษัทร่วม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank
ธุรกิจบริการ
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ

การพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

หุ้นสามัญ

33.0

33.0

ศูนย์ข้อมูล

หุ้นสามัญ

10.0

-

36
24,246 28,630
(2,117)
(746)
22,129 27,884

*

ในเดือนเมษายน 2557 ธนาคารได้ขายส่วนได้เสียในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่ง ออกไปร้อยละ 60.9 ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2557
** บริษัทจะชำาระบัญชีในปี 2558
*** กิจการทั้งหมดได้ โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการชำาระบัญชี
**** บริษัทย่อยของบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำากัด
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บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้น Cambodian Commercial Bank Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและ
ประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมมีดังนี้
2557
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์
รวม
ธุรกิจการเงิน
อื่นๆ

4,078
351
4,429

หนี้สินรวม
2,224
4
2,228

2556
(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของ
สินทรัพย์
เจ้าของ
รวม
(ล้านบาท)
1,854
347
2,201

หนี้สินรวม

5,617
5,617

3,542
3,542

ส่วนของ
เจ้าของ
2,075
2,075

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ธุรกิจการเงิน
อื่นๆ

135
135

2557
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่าย ขาดทุนสุทธิ
รายได้
(ล้านบาท)
367
16
383

(232)
(16)
(248)

203
203

2556
(ตรวจสอบแล้ว)
ค่าใช้จ่าย ขาดทุนสุทธิ
227
227

(24)
(24)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการปรับโครงสร้างหนี้และถือไว้
เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของนิติบุคคลนั้น แต่ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คือบริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์
จำากัด ยอดคงเหลือในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินของธนาคาร
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
11.1 จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและดอกเบี้ย
ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ
- รายกลุ่ม
- เงินสำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

117,313
1,158,725
286,184
188,418
46,922
(20,427)
1,777,135
3,814

110,356
1,104,948
284,139
213,104
46,417
(23,683)
1,735,281
4,132

116,919
1,152,643
286,184
188,418
45,842
(20,427)
1,769,579
3,544

109,988
1,100,042
284,139
212,728
44,737
(23,638)
1,727,996
3,927

1,780,949

1,739,413

1,773,123

1,731,923

(35,669)
(5,420)
(17,925)
1,721,935

(34,120)
(4,814)
(21,008)
(374)
1,679,097

(34,912)
(5,420)
(17,920)
1,714,871

(32,977)
(4,622)
(21,005)
(374)
1,672,945
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11.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ
รวม

ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

1,648,637
84,277
4,348

48
39,825
-

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)

1,648,685
124,102
4,348
1,777,135

1,599,384
99,615
4,725

2556
ต่างประเทศ
31,557
-

รวม
1,599,384
131,172
4,725
1,735,281

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ
รวม
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ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

1,642,665
84,277
4,348

48
38,241
-

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)

1,642,713
122,518
4,348
1,769,579

1,593,729
99,615
4,725

2556
ต่างประเทศ
29,927
-

รวม
1,593,729
129,542
4,725
1,727,996

11.3 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม

ปกติ

การเกษตรและ
เหมืองแร่
17,775
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
570,126
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
120,804
การสาธารณูปโภค
และบริการ
215,559
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 442,250
305,532
อื่นๆ
1,672,046
รวม*

2557
กล่าวถึง ตำ่ากว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

242
33,308
1,260
1,868
11,054
14,614
62,346

216

29

รวม*
ปกติ
(ล้านบาท)

22

18,284

2556
กล่าวถึง ตำ่ากว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

19,688

311

5,221 2,527 10,132 621,314 577,005 10,048
650 447 2,088 125,249 122,686
1,950
4,526
4,098
16,661

448
3,145
1,669
8,265

44

61

33

รวม*

20,137

4,004 2,135 11,175 604,367

618

221

1,306 221,131 216,358 1,147
2,084 463,059 407,494 8,362
2,185 328,098 318,694 12,878
17,817 1,777,135 1,661,925 33,364

882
3,381
3,459
11,991

85 2,417 126,027
915
2,497
1,511
7,204

1,352 220,654
3,331 425,065
2,489 339,031
20,797 1,735,281

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ

การเกษตรและ
เหมืองแร่
17,647
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
569,209
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
120,800
การสาธารณูปโภค
และบริการ
215,031
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 442,243
300,677
อื่นๆ
1,665,607
รวม*

2557
กล่าวถึง ตำ่ากว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

242
33,308
1,260
1,868
11,054
14,614
62,346

216

29

22

รวม*
ปกติ
(ล้านบาท)
18,156

19,587

2556
กล่าวถึง ตำ่ากว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

311

5,221 2,527 10,132 620,397 576,019 10,048
650 447 1,029 124,186 122,682
1,950
4,526
4,098
16,661

448
3,145
1,669
8,265

44

61

33

รวม*

20,036

4,004 2,135 11,175 603,381

618

221

1,306 220,603 215,824 1,147
2,084 463,052 407,489 8,362
2,127 323,185 314,807 12,869
16,700 1,769,579 1,656,408 33,355

882
3,381
3,457
11,989

85 1,349 124,955
915
2,497
1,510
7,203

1,352 220,120
3,331 425,060
1,801 334,444
19,041 1,727,996

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
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11.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
(ล้านบาท)
ผลรวมของเงินลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอ
การรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจำานวน
เงินขั้นตำ่าที่ลูกหนี้ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินสุทธิ

60,208 125,810

2,400 188,418

62,187 147,607

3,310 213,104

(20,326)

(23,499)

168,092
(5,420)

189,605
(4,814)

162,672

184,791

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
(ล้านบาท)
ผลรวมของเงินลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอ
การรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจำานวน
เงินขั้นตำ่าที่ลูกหนี้ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินสุทธิ
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60,208 125,810

2,400 188,418

61,811 147,607

3,310 212,728

(20,326)

(23,455)

168,092
(5,420)

189,273
(4,622)

162,672

184,651

11.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวม
2557

2556

เงินให้

เงินให้

สินเชื่อและ

สินเชื่อและ

จำานวน

ดอกเบี้ย

ราย

ค้างรับ*

หลัก
ประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

จำานวน

ดอกเบี้ย

ราย

ค้างรับ

*

(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

3

3,005

1,952

หลัก

ค่าเผื่อหนี้

ประกัน

สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)

788

3

3,175

1,964

1,024

* รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
11.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญตาม
หลักเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

21,791

19,497

21,413

19,033

1.1

1.1

1.1

1.0

42,743

39,992

41,626

38,233

2.1

2.1

2.1

2.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
จำานวน 488 ล้านบาท (2556: 489 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากใช้ยอดเงินต้นตามสัญญาสำาหรับสินเชื่อที่รับโอนจากกลุ่มธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จะมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจำานวน 1,059 ล้านบาท (2556: 1,068 ล้านบาท)
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11.7 เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะงับรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้

70,719
3.5

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

56,315
3.0

69,596
3.5

54,556
2.9

11.8 สินทรัพย์จัดชั้น
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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1,675,361
62,790
16,709
8,265
17,824
1,780,949

252,620
252,620

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
2,397
2,397

494
494

สินทรัพย์อื่น
11
1
3
4
1,134
1,153

รวม
1,927,992
62,791
16,712
8,269
21,849
2,037,613

งบการเงินรวม
2556
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

1,665,762
33,588
12,035
7,204
20,824
1,739,413

133,926
133,926

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
2,567
2,567

1,329
1,329

สินทรัพย์อื่น
32
1
1
2
1,181
1,217

รวม
1,799,720
33,589
12,036
7,206
25,901
1,878,452

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

1,668,659
62,790
16,709
8,265
16,700
1,773,123

246,951
246,951

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
3,778
3,778

488
488

สินทรัพย์อื่น
11
1
3
4
1,134
1,153

รวม
1,915,621
62,791
16,712
8,269
22,100
2,025,493

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย และดอกเบี้ย
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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1,660,067
33,579
12,033
7,203
19,041
1,731,923

128,431
128,431

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน รอการขาย
(ล้านบาท)
2,369
2,369

1,319
1,319

สินทรัพย์อื่น
32
1
1
2
651
687

รวม
1,788,530
33,580
12,034
7,205
23,380
1,864,729
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1,675,361
62,790
16,709
8,265
17,824
1,780,949

1,490,991*
52,337*
7,199**
2,812**
9,749**
1,563,088

1
2
100
100
100

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจำาหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
รวม

งบการเงินรวม
2557

14,862
1,047
7,199
2,812
9,749
35,669

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
อัตราที่ใช้ ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

11.9.1 จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

11.9 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

154,538
9,895
1,151
719
1,789
168,092

2,240
1,811
424
262
683
5,420

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

17,102
2,858
7,623
3,074
10,432
41,089
17,925
59,014

รวม
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1,665,762
33,588
12,035
7,204
20,824
1,739,413

1,449,830*
24,179*
5,394**
1,906**
11,876**
1,493,185

1
2
100
100
100

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจำาหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
รวม
14,460
484
5,394
1,906
11,876
34,120

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
อัตราที่ใช้ ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
2556

176,155
9,045
1,397
948
2,060
189,605

1,851
1,349
478
326
810
4,814

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

16,311
1,833
5,872
2,232
12,686
38,934
21,008
59,942

รวม
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1,668,659
62,790
16,709
8,265
16,700
1,773,123

1,484,553*
52,337*
7,199**
2,812**
9,008**
1,555,909

1
2
100
100
100

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจำาหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
รวม
14,846
1,047
7,199
2,812
9,008
34,912

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
อัตราที่ใช้ ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

154,538
9,895
1,151
719
1,789
168,092

2,240
1,811
424
262
683
5,420

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

17,086
2,858
7,623
3,074
9,691
40,332
17,920
58,252

รวม
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1,660,067
33,579
12,033
7,203
19,041
1,731,923

1,444,355*
24,179*
5,394**
1,906**
10,749**
1,486,583

1
2
100
100
100

14,444
484
5,394
1,906
10,749
32,977

176,113
9,037
1,395
947
1,781
189,273

1,851
1,349
477
325
620
4,622

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

16,295
1,833
5,871
2,231
11,369
37,599
21,005
58,604

รวม

จากการประมาณการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชำาระหนี้ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมได้ตั้งตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวิจารณญาณของผู้บริหาร

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจำาหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำารองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
รวม

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
อัตราที่ใช้ ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ***
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

11.9.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

16,311
791
17,102

กล่าวถึง ตำ่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
1,833
1,025
2,858

5,872
1,751
7,623

สงสัย
(ล้านบาท)
2,232
842
3,074

สงสัย
จะสูญ
12,686
13,980
(15,843)
(391)
10,432

สำารอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

21,008 59,942
(3,496) 14,893
- (15,843)
413
22
17,925 59,014

งบการเงินรวม
2556

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

14,284
2,026
1
16,311

กล่าวถึง ตำ่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
1,211
622
1,833

4,099
1,773
5,872

สงสัย
(ล้านบาท)
1,541
691
2,232

สงสัย
จะสูญ
13,359
6,651
(7,123)
(201)
12,686

สำารอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.
17,016
3,832
160
21,008

รวม
51,510
15,595
(7,123)
(40)
59,942
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

16,295
791
17,086

กล่าวถึง ตำ่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
1,833
1,025
2,858

5,871
1,752
7,623

สงสัย
(ล้านบาท)
2,231
843
3,074

สงสัย
จะสูญ
11,369
13,996
(15,674)
9,691

สำารอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

21,005 58,604
(3,498) 14,909
- (15,674)
413
413
17,920 58,252

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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14,274
2,021
16,295

กล่าวถึง ตำ่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
1,211
622
1,833

4,088
1,783
5,871

สงสัย
(ล้านบาท)
1,533
698
2,231

สงสัย
จะสูญ
11,659
6,650
(6,940)
11,369

สำารอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.
16,975
3,870
160
21,005

รวม
49,740
15,644
(6,940)
160
58,604
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้รวมผลของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีต่างกันหลายวิธี ดังนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้

จำานวนราย
2557 2556

การโอนสินทรัพย์
3
การปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้
หลายรูปแบบ
1,725
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชำาระหนี้
15,466
รวม
17,194

2

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จำานวนหนี้ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่รับโอน
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ชนิดของ
มูลค่ายุติธรรม
2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
2557 2556
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
21

22

21

22 อสังหาริมทรัพย์

15

19

1,044 10,631 10,017 10,596 10,012 อสังหาริมทรัพย์

-

-

6,628 22,726 9,571 22,697 9,518
7,674 33,378 19,610 33,314 19,552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการ
เงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
จำานวนราย
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

2556
มูลหนี้
(ล้านบาท)

17,194
1,036,940

33,378
2,033,569

จำานวนราย

มูลหนี้
(ล้านบาท)

7,674
994,548

19,610
1,873,340

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
จำานวนราย
หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน

17,194
950,753

2556
มูลหนี้
(ล้านบาท)
33,378
2,020,074

จำานวนราย
7,674
923,223

มูลหนี้
(ล้านบาท)
19,610
1,860,354

อายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 13.0 ปี (2556: 12.3 ปี)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
รวม

12,226
37,743
49,969

9,947
27,158
37,105

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)
ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
เงินสดที่รับชำาระจากลูกหนี้

2,253
29
10,321

2,368
13
8,959

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)
ยอดต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี
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374
(374)
-

446
(72)
374
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การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.(01)ว.3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรือ่ งข้อกำาหนดเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั สิ าำ หรับ
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ได้กาำ หนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษทั บริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ากัด
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
(ขาดทุน) กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
กลับรายการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กำาไรจากเงินลงทุน
กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(ขาดทุน) กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ หนี้สินดำาเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง
รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอการขาย
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(2)

44

(12)
(4)
(18)
17
(1)

(5)
(2)
37
22
59

7
9
1

44
9
3

(24)
(3)
(11)

(117)
2
-

11
11
-

-
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14

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดังนี้

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

9,561
1,119
10,680
298
10,978
(1,328)
9,650

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

182

รายงานประจำาปี 2557

9,997
355
10,352
132
10,484
(1,028)
9,456

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/ลดลง
(ล้านบาท)
2,474
7,131
9,605
611
10,216
(40)
10,176

(2,311)
(7,556)
(9,867)
(611)
(10,478)
373
(10,105)

งบการเงินรวม
2556
เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/ลดลง
(ล้านบาท)
2,360
5,959
8,319
895
9,214
(568)
8,646

(2,796)
(5,195)
(7,991)
(729)
(8,720)
268
(8,452)

ยอดปลายปี

9,724
694
10,418
298
10,716
(995)
9,721

ยอดปลายปี

9,561
1,119
10,680
298
10,978
(1,328)
9,650

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

9,545
1,111
10,656
299
10,955
(1,319)
9,636

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่นๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

9,980
343
10,323
133
10,456
(1,018)
9,438

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/ลดลง
(ล้านบาท)
2,474
7,131
9,605
611
10,216
(40)
10,176

(2,309)
(7,549)
(9,858)
(611)
(10,469)
368
(10,101)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/ลดลง
(ล้านบาท)
2,360
5,931
8,291
895
9,186
(568)
8,618

(2,795)
(5,163)
(7,958)
(729)
(8,687)
267
(8,420)

ยอดปลายปี

9,710
693
10,403
299
10,702
(991)
9,711

ยอดปลายปี

9,545
1,111
10,656
299
10,955
(1,319)
9,636

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายที่รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็น
จำานวน 1,836 ล้านบาทและจำานวน 411 ล้านบาท ตามลำาดับ และรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารเป็นจำานวน 1,925
ล้านบาทและจำานวน 637 ล้านบาทตามลำาดับ

รายงานประจำาปี 2557 183

ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

184

รายงานประจำาปี 2557

9,724
9,724

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

7
9,554
9,561

9,710
9,710

9,545
9,545
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15

159
1,056
1,195
2,410

6,239
8,113

14,854
8,872
21,573

378
60,029

(231)
(3)
(921)

(5)
(26)

(1,135)
(2,321)

(944)

(172)
(79)
(277)

(379)
(37)

438
59,174

14,610
8,790
21,431

5,855
8,050

(24,147)

(7,182)
(949)
(16,016)

-

(2,222)

(384)
(285)
(1,553)

-

-

997

178
5
814

จำาหน่าย

481

232
22
227

-

(24,891)

(7,156)
(1,207)
(16,528)

-

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจำานวน 2,222 ล้านบาท และ 2,246 ล้านบาท ตามลำาดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553 และบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2556

รวม

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อุปกรณ์
อื่นๆ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

(507)

(155)
-

(352)
-

โอนออก
จากการขาย
ค่าเผื่อการ
บริษัทย่อย ยอดปลายปี ด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาสะสม

โอนออก
จำาหน่าย/ จากการขาย
โอนออก บริษัทย่อย ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าเสื่อมราคา
(ล้านบาท)

ราคาทุน

งบการเงินรวม
2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

438
33,776

7,299
7,583
4,903

5,503
8,050

ยอดสุทธิ

186

รายงานประจำาปี 2557
199
25
1,952
1,770
4,203

14,799
8,847
20,506
334

58,581

รวม

(3)
-

(2,772)

(156)
(887)
(1,726)

อื่นๆ

17

12
2
-

3
-

60,029

14,854
8,872
21,573
378

6,239
8,113

(22,682)

(6,908)
(655)
(15,119)
-

-

(2,246)

(411)
(294)
(1,541)
-

-

ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าเสื่อมราคา
(ล้านบาท)
-

791

145
646
-

จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(8)
(2)
-

-

(10)

อื่นๆ

(24,147)

(7,182)
(949)
(16,016)
-

-

(507)

(155)
-

(352)
-

ค่าเผื่อการ
ยอดปลายปี ด้อยค่า

35,375

7,517
7,923
5,557
378

5,887
8,113

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จำานวน 15,962 ล้านบาท (2556: 15,705 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553 และบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2556

257

6,239
7,856

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อุปกรณ์
อื่นๆ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน
จำาหน่าย/
โอนออก

งบการเงินรวม
2556
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157
1,013
1,186
2,356

5,670
7,504

14,204
8,714
20,110
378
56,580

(215)
(3)
(733)
(1,121)
(2,103)

(5)
(26)
14,146
8,711
20,390
443
56,833

5,665
7,478

ยอดปลายปี

(6,605)
(911)
(14,902)
(22,418)

(374)
(278)
(1,455)
(2,107)

-

ยอดต้นปี ค่าเสื่อมราคา
(ล้านบาท)
162
627
789

จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(6,817)
(1,189)
(15,730)
(23,736)

-

ยอดปลายปี

(137)
(488)

(351)
-

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำานวน 2,107 ล้านบาท และ 2,093 ล้านบาท ตามลำาดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
จำาหน่าย/
รับโอน
โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

7,192
7,522
4,660
443
32,609

5,314
7,478

ยอดสุทธิ

188

รายงานประจำาปี 2557
196
1,823
1,770
3,789

5,673
7,504

14,160
8,714
19,076
334
55,461

(156)
(791)
(1,726)
(2,676)

(3)
-

อื่นๆ

4
2
6

14,204
8,714
20,110
378
56,580

5,670
7,504
(6,348)
(632)
(14,038)
(21,018)

(400)
(279)
(1,414)
(2,093)

-

ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าเสื่อมราคา
(ล้านบาท)
145
551
696

จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อื่นๆ

(2)
(1)
(3)

-

(6,605)
(911)
(14,902)
(22,418)

-

(137)
(488)

(351)
-

ค่าเผื่อการ
ยอดปลายปี ด้อยค่า

7,462
7,803
5,208
378
33,674

5,319
7,504

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์ ในอาคารและอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวนเงินรวม 15,243
ล้านบาท (2556: 14,483 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2553

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน
จำาหน่าย/
โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
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16

9,669
5,499
35
15,203

804
486
1,290

(23)
(23)

(804)
(38)
(842)

9,669
5,924
35
15,628

โอนออกจาก
บริษัทย่อย ยอดปลายปี
(3,745)
(4)
(3,749)

(512)
(1)
(513)

17
17

จำาหน่าย

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
ยอดต้นปี
ค่าตัดจำาหน่าย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2557

23
23

(4,217)
(5)
(4,222)

โอนออกจาก
บริษัทย่อย ยอดปลายปี

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจำานวน 513 ล้านบาท และ 531 ล้านบาทตามลำาดับ

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
อื่นๆ
รวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน
จำาหน่าย/
โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิมีดังนี้

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

9,669
1,707
30
11,406

ยอดสุทธิ

190

รายงานประจำาปี 2557
9,669
4,935
34
14,638

564
1
565

9,669
5,499
35
15,203

ยอดปลายปี
(3,215)
(3)
(3,218)

ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
(530)
(1)
(531)

(3,745)
(4)
(3,749)

ค่าตัดจำาหน่าย ยอดปลายปี

9,669
1,754
31
11,454

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จำานวน 2,248 ล้านบาท (2556: 1,838 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
อื่นๆ
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
รับโอน

งบการเงินรวม
2556
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
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4,783
4,783

804
361
1,165

804
5,144
5,948

ยอดปลายปี
(3,368)
(3,368)

ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
(449)
(449)

ค่าตัดจำาหน่าย

(3,817)
(3,817)

ยอดปลายปี

4,374
4,374

409
409

4,783
4,783

ยอดปลายปี

(2,895)
(2,895)

ยอดต้นปี
(ล้านบาท)

(473)
(473)

ค่าตัดจำาหน่าย

(3,368)
(3,368)

ยอดปลายปี

1,415
1,415

ยอดสุทธิ

804
1,327
2,131

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำานวน 2,140
ล้านบาท (2556: 1,731 ล้านบาท)

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
รับโอน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจำานวน 449 ล้านบาท และ 473 ล้านบาท ตามลำาดับ

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
รับโอน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
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สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชีประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)
ลูกหนี้อื่น
บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายการ option premium จ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

18

2,228
831
695
350
4,104

838
2,853
843
175
4,709

สินทรัพย์อื่นสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์อื่นสุทธิประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2557
2556
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนและ
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
บัญชีลูกหนี้จากการขายหนี้ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้สำานักหักบัญชี
ยอดดุลสุทธิบัญชีระหว่างกัน
รายได้ค่าบริการค้างรับ
เงินค้างรับจากการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

13,062

16,500

13,062

16,500

2,845
2,443
1,962
1,655
1,007
759
8,669
32,402

2,604
286
3,277
1,751
416
865
5,156
30,855

1,615
2,443
1,655
2,280
759
6,744
28,558

1,510
286
1,753
1,421
865
2,832
25,167

19

เงินรับฝาก
19.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม
2557
2556
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

53,853
999,410

55,627
842,959

52,921
995,706

53,713
843,023

139,313
269,061
433,706
1,895,343

204,192
293,528
426,605
1,822,911

139,003
269,052
433,706
1,890,388

203,862
293,525
426,605
1,820,728

2556
ต่างประเทศ

รวม

19.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

1,815,897
67,078
1,603
1,884,578

412
9,447
906
10,765

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)

1,816,309
76,525
2,509
1,895,343

1,783,050
24,134
629
1,807,813

378
13,745
975
15,098

1,783,428
37,879
1,604
1,822,911

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

1,816,542
67,078
1,603
1,885,223

379
4,131
655
5,165

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)

1,816,921
71,209
2,258
1,890,388

1,786,782
24,134
629
1,811,545

2556
ต่างประเทศ
339
7,874
970
9,183

รวม
1,787,121
32,008
1,599
1,820,728
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2556
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

1,871
1,574
13,857
17,302

26,702
48,000
24,613
7,405
106,720

26,702
49,871
26,187
21,262
124,022

3
889
169
11,469
12,530

31,109
35,870
15,772
4,691
87,442

31,112
36,759
15,941
16,160
99,972

2,507
1
169
2,215
4,892

11,372
11,372

13,879
1
169
2,215
16,264

3,990
2
199
2,659
6,850

12,305
12,305

16,295
2
199
2,659
19,155

22,194

118,092

140,286

19,380

99,747

119,127

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2556
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

1,849
1,574
19,587
23,010

26,702
48,000
24,613
7,405
106,720

26,702
49,849
26,187
26,992
129,730

890
169
16,285
17,344

31,109
35,870
15,772
4,691
87,442

31,109
36,760
15,941
20,976
104,786

2,524
1
169
2,218
4,912

11,372
11,372

13,896
1
169
2,218
16,284

4,041
2
199
2,659
6,901

12,305
12,305

16,346
2
199
2,659
19,206

27,922

118,092

146,014

24,245

99,747

123,992

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีดังนี้
งบการเงินรวม

หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์การ
เงินแฝง
- เงินบาท
ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท
อื่นๆ
รวม

2557
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

2556
ใน
ต่าง
รวม ประเทศ ประเทศ
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกำาหนด

3.38 - 3.90

2559 - 2562

-

73,625

73,625

-

49,513

49,513

4.50 - 6.25

2565 - 2567

40,000

-

40,000

40,000

-

40,000

0.65 - 0.77

2557 - 2558

104

-

104

46

-

46

3.00 - 4.83

2557

188
73,625 113,917

5,222
231
45,499

49,513

5,222
231
95,012

188
40,292

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย ครบกำาหนด
(ร้อยละ)
หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
ตั๋วแลกเงิน
- เงินบาท
อื่นๆ
รวม
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2557
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

2556
ใน
ต่าง
รวม ประเทศ ประเทศ
(ล้านบาท)

รวม

3.38 - 3.90 2559 - 2562

-

74,298

74,298

-

49,513

49,513

4.50 - 6.25 2565 - 2567

40,000

-

40,000

40,000

-

40,000

3.00 - 4.83

188
40,188

188
74,298 114,486

5,222
231
45,453

49,513

5,222
231
94,966

2557
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ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประมาณการหนี้สินมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สำารองบำาเหน็จและบำานาญ
ประมาณการหนี้สินจากสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพให้ บสท.
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สินสำาหรับภาระผูกพันนอก
งบแสดงฐานะการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

3,354
2,287

3,145
1,905

3,079
2,280

2,859
1,905

1,146
306

1,146
315

1,105
300

1,105
300

115
3
7,211

115
78
6,704

115
2
6,881

115
78
6,362

22.1 ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ รวมทัง้ โครงการสมทบเงินและโครงการผล
ประโยชน์ที่กำาหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ
ผลประโยชน์อื่น
รวมมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

2,630
724

2,470
675

2,394
685

2,223
636

3,354

3,145

3,079

2,859
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ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
รวมค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

908
392
1,300

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

853
355
1,208

797
349
1,146

740
310
1,050

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2557
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันปลายปี

2556
อื่นๆ

2,470
224
99
(38)
(125)
2,630

เกษียณอายุ
(ล้านบาท)
675
41
28
(1)
(19)
724

อื่นๆ

2,340
197
94
(161)
2,470

631
38
26
(20)
675

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันปลายปี
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2,223
195
91
(115)
2,394

2556
อื่นๆ

เกษียณอายุ
(ล้านบาท)
636
37
26
(14)
685

2,119
166
85
(147)
2,223

อื่นๆ
595
35
24
(18)
636

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ร้อยละ)
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มของค่ารักษาพยาบาล
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.1 - 4.2
3.5
4 - 4.8
5.5 - 10

4.1 - 4.2
3.5
4 - 4.8
5.5 - 10

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายแก่พนักงานเกษียณอายุในปีหน้า มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
(ล้านบาท)

คาดการณ์ผลประโยชน์จ่าย
การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

146
16
162

140
14
154

ข้อมูลอดีต

2557
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

3,354

2557
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

3,079

2556
3,145

งบการเงินรวม
2555
(ล้านบาท)
2,971

2554
2,352

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
2555
2554
(ล้านบาท)
2,859

2,714

2,112

2553

2,060

2553

1,944
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22.2 การขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ตาม
สัญญาดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยจะทำาการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับ บสท. ด้วยราคาตามมูลค่าที่ตั้งของหลักประกัน
หรือเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำาระแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ในขณะเดียวกันบสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารและบริษัทย่อย
นอกจากนีก้ าำ ไรและขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจะร่วมกันรับผิดชอบระหว่างธนาคารและบสท. ในเกณฑ์ทตี่ กลงกัน
บสท. ชำาระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ยังคงดำาเนินการไม่เสร็จสิ้นได้ โอนและส่งมอบให้แก่
กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำาเนินการต่อไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวนเงินดังต่อไปนี้ได้รวมในงบการเงิน
1 ตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างจำานวน 875 ล้านบาท และ 745 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารตามลำาดับ
ได้ตั้งสำารองเต็มมูลค่าแล้ว
2 ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาจำานวน 1,146 ล้านบาท และ 1,105 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารตามลำาดับได้ถูกแสดงภายใต้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน จากข้อมูลที่ได้รับจาก บสท. ธนาคาร
ได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้อย่างเพียงพอแล้ว
23

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหนี้สินของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
(ล้านบาท)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
สำารองประกันชีวิต
อื่นๆ
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน)*
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
รวม

150,702
1,055

124,535
962

151,757

2,282
1,425
129,204

* ขายในเดือนเมษายน 2557
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำาหรับบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ถูกคำานวณตามที่ได้กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.26
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หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

25

8,345
1,826
4,096
14,267

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

8,395
4,560
139
13,094

8,345
1,668
4,014
14,027

8,396
4,518
61
12,975

หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 หนี้สินอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเจ้าหนี้สำานักหักบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
เงินมัดจำา
อื่นๆ
รวม

18,545
7,832
1,855
628
865
297
1,115
31,137

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

18,946
11,703
3,159
445
305
1,116
2,940
38,614

15,284
7,838
504
865
238
1,067
25,796

16,045
11,711
333
305
1,030
685
30,109
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ส�ารอง
ส�ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนีจ้ ะมีจาำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจำากัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารองอย่างน้อยร้อยละห้าของจำานวนผล
กำาไร ซึ่งได้รับจากกิจการของบริษัททุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนถึงร้อยละสิบของจำานวนทุนของบริษัท เงิน
สำารองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจน
กระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
องค์ประกอบอื่นๆ
องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและการเคลื่อนไหวในทุนสำารอง ดังนี้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
การเคลื่อนไหวในทุนส�ารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสำารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับงวด ครึ่งปีแรกของปี 2557
แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือ
หุ้นสามัญในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,747 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับงวด ครึ่งปีแรกของปี 2556
แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือ
หุ้นสามัญในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
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สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินลงทุน
หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เป็น
หลักประกันในธุรกรรมซื้อ (ขายคืน)
อื่นๆ
รวม

29

54,250
30,678
84,928

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

45,263
25,463
70,726

54,250
286
54,536

45,263
110
45,373

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- การคำ้าประกันอื่น
- ลูกหนี้ / เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
- อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

3,434
220
6,792
35,346

4,297
214
7,434
26,898

3,434
117
6,792
35,196

4,297
138
7,434
26,852

127,028
178,776
10,070
899
362,565

129,813
173,787
11,400
39
353,882

126,443
177,936
9,902
359,820

129,360
173,122
11,033
352,236

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปิดกิจการตามคำาสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2540 เป็นจำานวน 3 ล้านบาท (2556: 3 ล้านบาท)
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30

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับธนาคารและบริษทั ย่อย หากธนาคารและ
บริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัย
สำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ธนาคารมีรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยการกำาหนดอัตราดอกเบีย้ สำาหรับเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามจำานวนและเงือ่ นไข
ที่กำาหนดไว้ ในโครงการสวัสดิการเป็นไปตามราคาที่กำาหนดไว้ ในข้อบังคับธนาคาร ส่วนการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิดราคาสำาหรับ
รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันทีน่ อกเหนือจากนีเ้ ป็นไปตามการค้าปกติและมีเงือ่ นไขเช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป รายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
30.1 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน
เงินให้สนิ เชือ่ เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และภาระผูกพันที่ให้แก่บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เงินรับ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน

บริษัทร่วม

-

321

-

-

-

9

-

-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

-

8,200

-

-

-

6,673

-

-

กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ

-

681

1

107

-

1,009

-

7

กรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
ของธนาคาร

102

768

16

-

109

715

20

-

รวม

102

9,970

17

108

109

8,406

20

8

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
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2556
ภาระเงินรับ
ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เงินรับ
สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม

2556
ภาระเงินรับ
ผูกพัน สินเชื่อ* ฝาก เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจอื่นๆ
รวมบริษัทย่อย
บริษัทร่วม

-

5,039
274
5,313
321

1,727
1,727
-

7,853
7,853
-

-

7,566
196
7,762
9

835
835
-

3,515
3,515
-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)

-

-

-

1

-

-

-

1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)

-

8,200

-

-

-

6,673

-

-

กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพล
อย่างมีนัยสำาคัญ

-

681

1

107

-

1,009

-

7

กรรมการและผู้บริหารสำาคัญของ
ธนาคาร

102

768

16

-

109

715

20

-

รวม

102 15,283

1,744

7,961

109 16,168

855

3,523

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)
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30.2 รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

2556

ค่าใช้จ่าย
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
(ล้านบาท)
-

176

22

-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
-

158

19

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
31

17
-

2556

ค่าใช้จ่าย
รายได้
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
ดอกเบี้ย
อื่นๆ
(ล้านบาท)

14,652
-

122
176

2,900
22

22
-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
อื่นๆ

15,251
-

96
158

2,337
19

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ผู้บริหารสำาคัญ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอำานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการกำากับและควบคุมกิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ของ
ธนาคารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของธนาคาร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2557
2556
1,422
21
1,,443

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

1,658
9
1,667

1,120
18
1,138

1,284
5
1,289

32

สัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ภาระทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตสำาหรับสัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาวมีดงั นี้

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออาคาร

อุปกรณ์สำานักงาน
รถยนต์

33

ระยะเวลา

งบการเงินรวม
2557
2556

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

1,859
1,682
192
3
2
241
305

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

1,685
1,379
209
16
8
282
469

1,703
1,550
192
1
228
284

1,576
1,262
200
10
244
412

ส่วนงานด�าเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส่วนงานดำาเนินงานประกอบด้วย
ข้อมูลโครงสร้างการดำาเนินงานของธนาคารและข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำาปี ธนาคารดำาเนิน
งานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจและการพาณิชย์) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (รับผิดชอบ
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม) กลุ่มลูกค้าบุคคล (รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก) และกลุ่มธุรกิจพิเศษ (รับผิด
ชอบการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด) นอกจากนี้ ธนาคารมีบริษัทย่อยหลักอีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้ถูกขายออกไปในเดือนเมษายน 2557 และผลการดำาเนิน
งานไม่ได้ถูกรวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
ตามข้อมูลทีไ่ ด้แสดงด้านล่าง ผลการดำาเนินงานของสีบ่ ริษทั ย่อยและรายได้จากเงินลงทุนของธนาคาร รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน ไม่ได้ถูกปันส่วนไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นพิเศษได้ถูกรายงานภายใต้หัวข้อ “อื่นๆ” ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมของ
บริษัทย่อยนั้นได้ถูกกระจายเข้าตามหน่วยธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือกลุ่มลูกค้าบุคคล) ในคำาอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน แต่แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “อื่นๆ” ในการวิเคราะห์ด้านล่างนี้ สำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานนั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมในการดำาเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย รวมถึงการปันส่วนของค่าใช้จ่ายทั่วไป
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ธนาคารกำาหนดให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานเป็นคณะกรรมการบริหาร ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มธุรกิจถูกวัดผลบน
เกณฑ์เดียวกับข้อมูลภายในดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปันผลและรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญ
การด้อยค่าและภาษีเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปันผลและรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญ
การด้อยค่าและภาษีเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ
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กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
บุคคล
(ล้านบาท)

อื่นๆ

รวม

15,536
10,066
25,602
(7,199)

14,748
3,363
18,111
(5,220)

38,594
28,417
67,011
(32,931)

12,222
5,184
17,406
(2,739)

81,100
47,030
128,130
(48,089)

18,403

12,891

34,080

14,667

80,041
(26,389)
53,652

อื่นๆ

รวม

กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
บุคคล
(ล้านบาท)

14,274
10,890
25,164
(7,263)

13,528
4,654
18,182
(5,313)

36,598
26,873
63,471
(32,882)

8,609
8,106
16,715
(1,859)

73,009
50,523
123,532
(47,317)

17,901

12,869

30,589

14,856

76,215
(25,463)
50,752

กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ*
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน

655,542
766,877
544,962

กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ*
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน

626,827
749,834
435,254

งบการเงินรวม
2557
กลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
บุคคล
(ล้านบาท)
340,547
319,389
161,202

772,220
750,683
1,268,898

งบการเงินรวม
2556
กลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
บุคคล
(ล้านบาท)
348,908
329,959
176,530

748,284
729,138
1,296,614

อื่นๆ
697
8,826
862,754
438,343

อื่นๆ
685
11,262
725,275
377,768

รวม
697
1,777,135
2,699,703
2,413,405

รวม
685
1,735,281
2,534,206
2,286,166

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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34

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
34.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ฐานะการเงินจำาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
สินทรัพย์รวม
2,631,657
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
274,400
เงินลงทุนสุทธิ*
502,305
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ
1,684,038

98,383

เงินรับฝาก
1,883,467
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
(หนี้สิน)
130,397
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
39,620

รายงานประจำาปี 2557

(30,337) 2,699,703 2,480,591
291,615
502,808

75,608

รวม

(21,993) 2,534,206

17,215
503

-

162,856
504,479

8,666
394

37,897

- 1,721,935 1,649,634

29,463

- 1,679,097

11,876

- 1,895,343 1,808,766

14,145

- 1,822,911

-

171,522
504,873

9,889

-

140,286

109,282

9,845

-

119,127

74,297

-

113,917

45,500

49,512

-

95,012

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
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2556
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
สินทรัพย์รวม
2,461,101
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
264,078
เงินลงทุนสุทธิ*
361,716
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ
1,678,546

92,046

เงินรับฝาก
1,884,112
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
(หนี้สิน)
136,125
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
40,189

2556
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)

(30,337) 2,522,810 2,337,025
276,807
362,219

68,576

รวม

(21,993) 2,383,608

12,729
503

-

151,380
395,659

3,511
394

-

154,891
396,053

36,325

- 1,714,871 1,645,099

27,846

- 1,672,945

6,276

- 1,890,388 1,812,498

8,230

- 1,820,728

9,889

-

146,014

114,147

9,845

-

123,992

74,297

-

114,486

45,454

49,512

-

94,966

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
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34.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายได้จากการ
ดำาเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการ
ดำาเนินงานอื่นๆ
กำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้

2556
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)

122,488
(41,571)
80,917

3,342
(3,159)
183

(2,449)
2,449
-

123,381 120,209
(42,281) (47,745)
81,100
72,464

26,112

197

-

26,309

20,678

43

-

(61,041)

(262)

66,666

161

รวม

2,937
(2,392)
545

(2,455)
2,455
-

120,691
(47,682)
73,009

24,399

77

-

24,476

20,721

25,981

66

-

26,047

-

(61,303)

(60,751)

(207)

-

(60,958)

-

66,827

62,093

481

-

62,574

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายได้จากการ
ดำาเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการ
ดำาเนินงานอื่นๆ
กำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้
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2556
ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ตัดบัญชี
(ล้านบาท)

116,163
(41,657)
74,506

3,236
(3,151)
85

(2,449)
2,449
-

116,950 114,743
(42,359) (47,812)
74,591
66,931

30,430

140

-

30,570

14,777

25

-

(58,916)

(202)

60,797

48

รวม

2,847
(2,386)
461

(2,455)
2,455
-

115,135
(47,743)
67,392

29,901

22

-

29,923

14,802

18,433

32

-

18,465

-

(59,118)

(58,013)

(147)

-

(58,160)

-

60,845

57,252

368

-

57,620

35

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวม

36

4,380
565
12,562
95,357
10,489
28
123,381

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

5,028
495
12,731
91,753
10,668
16
120,691

3,967
565
6,878
95,025
10,487
28
116,950

4,358
495
8,161
91,473
10,632
16
115,135

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- อื่นๆ
เงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

29,171
1,605
8,165

33,943
1,839
7,980

29,255
1,615
8,165

34,013
1,858
7,980

1,830
1,473
36
1
42,281

2,190
1,694
30
6
47,682

1,830
1,493
1
42,359

2,190
1,695
1
6
47,743
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37

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการคำ้าประกัน
- บริการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

38

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

1,284

1,278

1,273

1,268

5,539
24,702
31,525
(5,216)
26,309

5,232
23,064
29,574
(5,098)
24,476

5,555
28,388
35,216
(4,646)
30,570

5,250
28,029
34,547
(4,624)
29,923

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
กำาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
- ตราสารทุน
- อื่นๆ
รวม

214
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5,900
245
1,020
136
3
7,304

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

5,726
2,674
642
35
2
9,079

6,075
245
960
33
3
7,316

5,544
2,674
594
(51)
2
8,763

39

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
กำาไร (ขาดทุน) จากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
กำาไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

40

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

853
(145)
45
1,813
2,566

2,457
(145)
105
2,417

461
45
2,777
3,283

1,452
105
1,557

3
(6)
(3)
2,563

(53)
(6)
(81)
(140)
2,277

1
2
(1,377)
(1,374)
1,909

6
(4)
(160)
(158)
1,399

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่รวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

12

งบการเงินรวม
2557
2556
(117)
(2)
13,304
29
13,214

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

(863)
(3)
14,494
13
13,641

(117)
(2)
13,329
29
13,239

(863)
(3)
14,601
13
13,748

* รวมหนี้สูญได้รับคืน
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41

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2557
2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำาหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

13,406

12,652

11,341

10,723

(231)
13,175

(831)
11,821

(250)
11,091

(800)
9,923

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก่อนภาษี
เงินได้
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

4,654
(29)
4,625

2557
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(903)
6
(897)

สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
3,751
(23)
3,728

(1,465)
351
(1,114)

322
(125)
197

(1,143)
226
(917)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก่อนภาษี
เงินได้
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

216
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1,517
(29)
1,488

2557
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(281)
6
(275)

2556
สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
1,236
(23)
1,213

522
522

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
(104)
(104)

สุทธิจากภาษี
เงินได้
418
418

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
รวม

2556
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

66,827
20.0

13,365

19.7

(190)
13,175

62,574
20.0

12,515

18.9

(694)
11,821

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
รวม

2556

(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

57,620

60,845
20.0

12,169

18.2

(1,078)
11,091

(ล้านบาท)

20.0

11,524

17.2

(1,601)
9,923

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ
30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับ
สองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำาดับ พระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลา
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคำาชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

68
(3,563)
(3,495)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
(ล้านบาท)

562
(3,059)
(2,497)

11
(2,941)
(2,930)

11
(2,916)
(2,905)

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
กำาไรหรือ
กำาไรขาดทุน โอนออกจากการ
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ขายบริษัทย่อย 31 ธันวาคม2557
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น
รวม

286
115
773
266
1
133
116
207
1,345
256
59
3,557

(6)
261
(670)
(67)
(20)
(99)
108
2
644
153

(36)
(36)

(13)
(106)
(9)
(225)
(353)

231
376
103
199
1
113
10
108
1,444
33
703
3,321

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
รวม

(1,638)
(478)
(3,884)
(27)
(27)
(6,054)

2
78
(2)
6
(5)
(1)
78

(865)
4
(861)

21
21

(2,501)
(400)
(3,861)
(21)
(32)
(1)
(6,816)

สุทธิ

(2,497)

231

(897)

(332)

(3,495)
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556

กำาไรหรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น
รวม

172
104
154
213
141
52
151
1,234
309
92
2,622

9
11
619
53
1
(8)
64
56
111
(53)
(33)
830

105
105

286
115
773
266
1
133
116
207
1,345
256
59
3,557

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
รวม

(1,836)
(419)
(3,825)
(32)
(35)
(6,147)

(19)
(59)
66
5
8
1

217
(125)
92

(1,638)
(478)
(3,884)
(27)
(27)
(6,054)

สุทธิ

(3,525)

831

197

(2,497)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
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กำาไรหรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวม

190
114
710
264
133
207
1,275
46
2,939

262
(607)
(66)
(20)
(108)
103
644
208

23
23

213
376
103
198
113
99
1,378
690
3,170

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวม

(1,631)
(449)
(3,738)
(26)
(5,844)

2
48
(3)
(5)
42

(304)
6
(298)

(1,933)
(401)
(3,735)
(31)
(6,100)

สุทธิ

(2,905)

250

(275)

(2,930)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556

กำาไรหรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวม

153
104
16
204
141
4
151
1,173
79
2,025

10
694
60
(8)
(4)
56
102
(33)
877

37
37

190
114
710
264
133
207
1,275
46
2,939

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวม

(1,473)
(385)
(3,735)
(33)
(5,626)

(17)
(64)
(3)
7
(77)

(141)
(141)

(1,631)
(449)
(3,738)
(26)
(5,844)

สุทธิ

(3,601)

800

(104)

(2,905)
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำานวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
2557
2556
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)
กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (ขั้นพื้นฐาน)
จำานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำาหน่ายแล้ว
ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

53,335
3,399
15.69

50,233
3,399
14.78

49,754
3,399
14.64

47,697
3,399
14.03

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลงในปี 2552 จึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 คำานวณจากกำาไรทีเ่ ป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคารและจำานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิทอี่ อกจำาหน่าย
แล้วระหว่างปี
43

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำานวน 39,083 หุ้น ได้ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน 39,083 หุ้นซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจด
ทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
2) ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารได้รับทราบเรื่องที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกกระบัง (สจล.) ได้เข้าแจ้งความ
ต่อสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เรื่องเงินถูกยักยอกออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นจำานวนประมาณ 1.56 พันล้านบาท โดยสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติติตามสืบสวนไปยังผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้ซึ่งรวมไปถึงอดีตผู้จัดการสาขาคนหนึ่งของธนาคารด้วย ความเสีย
หายที่เกิดขึ้นกับ สจล. จะลดลงได้จากการติดตามทรัพย์สินกลับคืนโดยกระบวนการทางกฎหมาย
ธนาคารกำาลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยังไม่สามารถสรุปภาพรวมของการยักยอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตพนักงานของ
ธนาคารได้
ไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สินในงบการเงินของธนาคารปี 2557 เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนถึงจำานวนความเสียหายของ สจล.
และความเสียหายที่ธนาคารอาจต้องรับผิดชอบต่อ สจล. ทั้งนี้บริษัทประกันภัยของธนาคารได้รับแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มกี ารประกาศและยังไม่มผี ลบังคับใช้และไม่ได้นาำ มาใช้ ในการจัดทำา
งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย
และถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดงั ต่อไปนี้ ธนาคารและบริษทั ย่อยไม่มแี ผนที่
จะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

การนำาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก
งาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กำาไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สัญญาประกันภัย

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2559

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำาเนินงาน

2558

งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

2558
2558
2558
2558
2558

2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

2558

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

2558

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2558

ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนด
เงินทุนขั้นตำ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2558

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2558

2558

2558

2558

ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ประเมินในเบือ้ งต้นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร จากการถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึง่ คาดว่าไม่มผี ลกระทบทีม่ สี าระสำาคัญต่องบการเงินในงวดทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุน
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
จำานวน 3,415,762,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 3,584,237,376 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำาระแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 33,992 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
จำานวน 3,394,311,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จำานวน
4,880,212 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของธนาคาร
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในปัจจุบันมี ดังนี้
1. หุ้นสามัญ
2. หุ้นบุริมสิทธิ
1. หุ้นสามัญ
จำานวน
ผู้ออก
นายทะเบียนหลักทรัพย์
การซื้อขาย

3,394,311,986 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศ โดย
- การซื้อขายบนกระดานหลักใช้อักษรเครื่องหมาย SCB
- การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย SCB-F

2. หุ้นบุริมสิทธิ
จำานวน
ผู้ออก
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ลักษณะสำาคัญของบุริมสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
กำาหนดเวลาการใช้สิทธิ
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4,880,212 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เนือ่ งจากบุรมิ สิทธิของหุน้ บุรมิ สิทธิมกี าำ หนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีก่ ระทรวงการคลังชำาระเงินค่าหุน้
บุริมสิทธิให้แก่ธนาคารในครั้งแรก และได้ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2552 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิแปลง
ใบหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ตามกำาหนดการใช้สิทธิและวิธีการใช้สิทธิที่ธนาคารกำาหนด
หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ไม่มี
ทุกๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม ของทุกปี โดย
- การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำานงวันที่ 16 - 30 มีนาคม
- การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำานงวันที่ 15 - 29 มิถุนายน
- การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำานงวันที่ 15 - 29 กันยายน
- การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำานงวันที่ 16 - 30 ธันวาคม
ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำาการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวันทำาการก่อนวันหยุดนั้น

วิธีการใช้สิทธิ

สถานที่ใช้สิทธิ

(1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำากัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายใน
เวลาทำาการ
(2) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (BROKER)
(3) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ใบคำาขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำาหนด
2. ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด)
3. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ ภาพถ่ายหนังสือสำาคัญ
ประจำาตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่รับรองสำาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับ
ภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่รับรองสำาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(1) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ
(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)

พันธะผูกพันของธนาคารในการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

การถือหุ้นโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จ�ากัด (NVDR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว จำานวน 3,399,192,198 หุ้น และมีการถือหุ้นธนาคารผ่านบริษัทไทยเอ็นวี
ดีอาร์ จำากัด รวมจำานวนทั้งสิ้น 136,644,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของหุ้นทั้งหมด โดยถือเฉพาะหุ้นสามัญ จำานวน 136,644,507 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 4.02 ของจำานวนหุ้นสามัญ และไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งนี้ NVDR ได้ออกประกาศแจ้งว่า NVDR จะไม่เข้าประชุมและไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่เป็นการเข้าประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำานวนหุ้นของธนาคารที่เป็น NVDR ได้จาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน Web Site: www.set.or.th/nvdr
หมายเหตุ NVDR คือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ NVDR) บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด เป็น
นิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ ทำาให้ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุนได้ โดยไม่ติดข้อจำากัดการโอนหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Limit)

นโยบายการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่ม
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
CHASE NOMINEES LIMITED 42
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
CHASE NOMINEES LIMITED 1
THE BANK OF NEW YORK MELLON
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
ยอดรวมทุนช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

ยอดรวม

คิดเป็นร้อยละ

805,309,758
785,798,200
246,491,944
172,064,240
136,644,507
115,111,500
63,010,251
53,899,483
40,778,727
40,696,800
934,506,576
3,394,311,986

- 805,309,758
- 785,798,200
- 246,491,944
- 172,064,240
- 136,644,507
- 115,111,500
63,010,251
53,899,483
40,778,727
40,696,800
4,880,212 939,386,788
4,880,212 3,399,192,198

23.69
23.12
7.25
5.06
4.02
3.39
1.85
1.59
1.20
1.20
27.64
100.00

2,130,125,161
1,264,186,825

4,627,122 2,134,752,283
253,090 1,264,439,915

62.80
37.20

หมายเหตุ: กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญ 3,071,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำาไร
หลังจากการกันสำารองตามกฎหมายและการกันสำารองอื่นที่จำาเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำารงเงินกองทุนได้
อย่างเพียงพอตามกฎหมาย
ในปี 2557 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการของธนาคารปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำานวน 5.25 บาทต่อหุ้น
เป็นจำานวนเงินรวม 17,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2556 ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการของธนาคารปี 2557 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดือนเมษายน 2558
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
กรณีทธี่ นาคารมีอาำ นาจควบคุมบริษทั ย่อยนัน้ ๆ อย่างเต็มทีแ่ ละมิได้เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กาำ หนดนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากกำาไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายหรือในอัตราที่เหมาะสมตามความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยนั้น
กรณีบริษทั ย่อยเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษทั ทีธ่ นาคารมิได้มอี าำ นาจควบคุมอย่างเต็มที่ การกำาหนดนโยบาย
จ่ายเงินปันผลขึ้นกับนโยบายของบริษัทย่อยที่ประกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตราสารหนี้ที่ออกมีดังนี้

หุ้นกู้เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555*
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555*

จำานวน

อัตราดอกเบี้ย

ครบกำาหนด

400 ล้านเหรียญสหรัฐ
1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ
750 ล้านเหรียญสหรัฐ
20,000 ล้านบาท
20,000 ล้านบาท

3.9%
3.375%
3.50%
4.5%
4.65%

พฤศจิกายน 2559
กันยายน 2560
เมษายน 2562
2565
2567

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด
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การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว มีดังต่อไปนี้
ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด
ธนาคารพาณิชย์
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
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำากัด
ให้บริการเรียก
เลขที่ 1060 อาคาร 3 ชั้น 9, 10
เก็บหนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2792-3800 โทรสาร 0-2255-1565
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำากัด
ศูนย์ฝึกอบรม
อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (สำานักงานใหญ่)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1702, 1704, 1707
โทรสาร 0-2544-1701
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด
บริษัทบริหาร
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ เอ
สินทรัพย์
ชั้น 12 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2477 โทรสาร 0-2544-2165
บริษัท มหิศร จำากัด(2)
บริหารอาคาร
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสต์
ชั้น 2 เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร: 0-2937-5437
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด
ศูนย์จำานองและ
เลขที่ 569 ซอยรามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) ประเมินราคา
ถนนรามคำาแหง แขวงพลับพลา
ทรัพย์สิน
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-7500
โทรสาร 0-2530-7515-6
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำากัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 3 อีสต์ ชั้น 21-22 เลขที่ 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด
ธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101
อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค
พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001
บริษัท ส.อ.ก จำากัด (มหาชน)(1) (บริษัท
การพาณิชย์
เงินทุน สินอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน))
เลขที่ 9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน) สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 19
โซนซี ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301-4 โทรสาร 0-2544-3317

10 บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 22 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900
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ให้บริการเรียก
เก็บหนี้

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่
เรียกชำาระแล้ว
(บาท)

จำานวนหุ้นที่ออก
จำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น*

มูลค่าเงินลงทุน*
(บาท)

หุ้นสามัญ

US$35,000,000

350,000

350,000

100.000%

963,266,885

หุ้นสามัญ

1,000,000

100,000

100,000

100.000%

1,000,000

หุ้นสามัญ

549,000,000

5,490,000

5,490,000

100.000%

389,504,400

หุ้นสามัญ

25,000,000

2,500,000

2,500,000

100.000%

25,000,000

หุ้นสามัญ

66,949,000

669,490

669,490

100.000%

88,168,273

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,000,000

1,000,000

100.000%

10,000,000

หุ้นสามัญ

100,000,000

20,000,000

20,000,000

100.000%

221,573,983

หุ้นสามัญ

2,000,000,000

200,000,000 200,000,000

100.000%

2,107,396,410

หุ้นสามัญ

-

597,423,062 595,883,972

99.742%

785,332,155

หุ้นสามัญ

5,677,975,020

567,797,502 564,336,277

99.390%

9,975,799,736

ลำาดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

11 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด
(มหาชน) อาคารไทยพาณิชย์ (ชิดลม)
อาคาร 1 ชั้น 4-10 เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-4000 โทรสาร 0-2256-1666
12 บริษัท สยามแซ็ทเน็ทเวอร์ค จำากัด(1) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 21 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
13 บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำากัด(1) (2)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 1 เวสท์ เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
14 บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น จำากัด(1)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 17-22 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
15 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
16 บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสต์
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301 โทรสาร 0-2544-3317
17 บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด
เลขที่ 5/13 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566
18 บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จำากัด(1)
เลขที่ 39/98 หมู่ที่ 2 ถ.พระราม 2
ตำาบลบางกระเจ้า อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. (034) 490-082-7
19 บริษัท นวุติ จำากัด
เลขที่ 920/4 หมู่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทร. (053) 767-015
โทรสาร (053) 767-077
20 บริษัท นันทวัน จำากัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 11
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำาริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่
เรียกชำาระแล้ว
(บาท)

จำานวนหุ้นที่ออก
จำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น*

มูลค่าเงินลงทุน*
(บาท)

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

665,000,000

66,500,000

62,950,033

94.662%

9,033,188,057

บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม

หุ้นสามัญ

112,500,000

11,250,000

9,182,012

81.618%

91,820,000

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ

หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

2,249,993

75.000%

1

ธุรกิจด้านลงทุน

หุ้นสามัญ

700,000,000

7,000,000

2,333,800

33.340%

1

ธนาคารพาณิชย์

หุ้นสามัญ

US$61,000,000

610,000

201,300

33.000%

697,125,576

ธุรกิจศูนย์ข้อมูล

หุ้นสามัญ

363,231,851

141,000,000

35,250,000

25.000%

90,807,963

ให้บริการระบบ
การชำาระเงิน

หุ้นสามัญ

50,000,000

500,000

98,600

19.720%

12,872,310

อุตสาหกรรม
ฟอกหนัง

หุ้นสามัญ

193,750,000

25,000,000

2,500,000

10.000%

19,375,000

ธุรกิจเกษตร

หุ้นสามัญ

60,000,000

600,000

60,000

10.000%

6,000,000

รับเหมาก่อสร้าง

หุ้นสามัญ

10,000,000

20,000

2,000

10.000%

61,753,160

หมายเหตุ

* ในกรณีที่มีการลงทุนทางอ้อมโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนที่ธนาคาร และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 30 ลงทุนรวมกัน (ตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(1) บริษัทหยุดดำาเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างชำาระบัญชี
(2) บริษัทที่ลงทุนโดยธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป
(3) บริษทั ที่ลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป
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1. นายอานันท์ ปันยารชุน
- นายกกรรมการ
(กรรมการอิสระ)
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

- B.A. (Hons) in Law, Trinity College, University of Cambridge ประเทศ
อังกฤษ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.01%

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2533-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2536-2554
2538-2554
2551-2554
2553-2554
2533-2555

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชเชอนัล กรุ๊ป (เอ.ไอ.จี.)
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่นำ้าโขง
- สมาชิก โกลเบิ้ล ลีดเดอร์ชิพ ฟาว์นเดชั่น
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จำากัด
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
- ทูต องค์การยูนิเซฟประจำาประเทศไทย
- ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล
- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
- กรรมการ สถาบันอู ถั่น
- เฟลโลว์ โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จำากัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
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2. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

2549-2555

2546-2554
2547-2554
2552-2554
2552-2554

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พันธวณิช จำากัด
- กรรมการ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
- กรรมการบริหาร สมาคมแต้จิ๋ว
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเผยอิง
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำากัด
- กรรมการกิตติมศักดิ์ สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ก-เซลล์ ไบโอเทค จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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3. นายมาริษ สมารัมภ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- B.S.B.A. (Accounting), University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
- Management Development Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2556-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2531-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน

2549-2555

2547-2553
2551-2554

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี จำากัด
- กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำากัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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4. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคม

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- M.S. (Human Genetics), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Understanding the Fundamental of Financial Statements สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statement for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Leadership in the Boardroom Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2538-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

2537-2553
2551-2554
2549-2555
2551-2555
2552-2555
2553-2555
2538-2557

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานคณะกรรมการบริหาร สำานักงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- กรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- กรรมการ มูลนิธิวิถีทรรศน์
- กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์
- กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมถ์
- ประธานกรรมการ มูลนิธิพูนพลัง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นายกสภา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
- อุปนายกสภา สภาสถาบันอาศรมศิลป์
- กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
- กรรมการ มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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67

5. นายชุมพล ณ ลำาเลียง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- B.Sc. (Mechanical Engineering), University of Washington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A., Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2538-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน

2547-2554

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการ บริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่น จำากัด
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท นวุติ จำากัด
- กรรมการ บริษัท สุภาพฤกษ์ จำากัด
- กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โดล (ไทยแลนด์) จำากัด
- กรรมการ บริษัท ลำาลูกกากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จำากัด
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำากัด
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำากัด
- กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำากัด
- กรรมการ Kempinski Hotels S.A.

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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6. รองศาสตราจารย์กลุ ภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- M.B.A. (Finance), West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (Finance), University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2552-2553
2549-2554
2554-2555
2553-2556
2555-2556

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- หัวหน้าภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการ Asia-Pacific Advisory Council
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ Global Foundation for Management Education
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
- กรรมการดำาเนินงาน มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
- ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
- อาจารย์ประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนประกันสังคม
- กรรมการ สภาวิทยาลัยเซ้าท์อีสท์ บางกอก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ
- กรรมการจัดทำาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง
- ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
- อนุญาโตตุลาการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

-
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8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Management Program, Ivey School of Business, University
of Western Ontario
ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services Firms, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- A.B. (Magna Cum Laude) in Economics, Dartmouth College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Finance), Harvard Graduate School of Business
Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

69

อายุ
(ปี)

7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2547-2553
2551-2555
2554-2557
2554-2557

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำากัด
- อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี
- ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
- นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ บริษัท นำ่าเฮงคอนกรีต (1992) จำากัด
- คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
- นายกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี ในคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
กระทรวงพาณิชย์
- อนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
- กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2551-2554 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
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9. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

- B. Sc. (Hons.) in Economics, London School of Economics,
University of London ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Economics), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

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
2551-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- รองเลขาธิการ สำานักพระราชวัง
- กรรมการและผู้อำานวยการ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน)
- เหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- กรรมการ มูลนิธิพระดาบส
- เลขาธิการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- เลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง
- เลขาธิการ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา
- ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำากัด
- กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอิศรางกูร
- ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำากัด
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ บริษัท นวุติ จำากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- นายกสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

240
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10. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

- B.Sc. (Business Administration), Indiana University Bloomington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน

2515-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน

2552-2556

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ Japan-American Institute of Management Science
(Hawaii, USA)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ บริษัท นวุติ จำากัด
- กรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตร
ถนอม ดิศกุล พระธิดา
- กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการ บริษัท นวุตะยายุ จำากัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดำาริ
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิรากแก้ว
- ที่ปรึกษา สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Report สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2549-2553 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550-2553 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2552-2554 - ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย
2554-2556 - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554-2556 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
2556-2557 - กรรมการในคณะกรรมการอำานวยการและที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด
2546-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
2549-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
2549-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด
2555-ปัจจุบัน - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2556-ปัจจุบัน - กรรมการและเหรัญญิก สภากาชาดไทย
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิสังคมสุขใจ
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ช่วงเวลา

242
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12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

-

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A., University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

56

-

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

-

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2556-2557
2539-2557
2539-2557

2551-2553
2551-2554
2552-2556
2554-2556
2549-2557
2552-2557
2552-2557

2557 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

2547-2555
2556-2557

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำากัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ Frasers and Neave Limited ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำากัด
- ประธาน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์
แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำากัด)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 243

- B.B.A. (Business), University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.00%

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

67

ไม่มี

ไม่มี

2540- ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2554 - 2557

2551 - 2553
2553 - 2554

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯจันทบุรีพาณิชย์ จำากัด
- ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2550-2554 - กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
2546-2555 - กรรมการที่ปรึกษา MasterCard International (Asia Pacific Region)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ ให้ โลหิต สภากาชาดไทย
2550-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2552-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2555-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

-

ช่วงเวลา

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- M.B.A., University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.P.A. (Public Finance), San Diego State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

2557 - ปัจจุบัน

51

14. นายกุลิศ สมบัติศิริ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

244

รายงานประจำาปี 2557
ไม่มี

53

17. นายญนน์ โภคทรัพย์
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้า
บุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

0.00%

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำานักกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

- Bachelor of Science in Computer Science and Software
Engineering, Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ไม่มี

47

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2555-2556

2557-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2551-2552
2552-2553

ช่วงเวลา

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำากัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเซีย แปซิฟิก จำากัด

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์
จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 245

ไม่มี

- BA (Commerce)(Hons.) SRCC, Delhi University ประเทศอินเดีย
0.00%
- Diploma in Accounting (with distinction), University of Westminster
ประเทศอังกฤษ
- Fellow, Institute of Chartered Accountants in England of Wales
(FCA) ประเทศอังกฤษ
- Fellow, The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Certified Information Systems Auditors (CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

59

19. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารความเสี่ยง

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0.00%
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Bank Management Program, Wharton University
- Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
(2004)
- M.B.A. in Enterprise Risk Management, Terrapinn Financial Training
(2010)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ไม่มี

59

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

18. นายดีแพก ซาหรับ
- รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงิน
และโครงการปรับปรุง
ธนาคาร

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2549-2550 - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2550-2550 - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2545-2551 - รองผู้จัดการใหญ่ โครงการปรับปรุงธนาคาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด
(มหาชน)
2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด

ช่วงเวลา
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56

อายุ
(ปี)

-

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A., Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2007)
International Management Program, MIT Sloan Management

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.00%

54

- Bachelor of General Law, University of Bombay, ประเทศอินเดีย
- Bachelor of Commerce, University of Bombay, ประเทศอินเดีย
- India Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of
India

-

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

21. นายบาเนช พราบู
- รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการ

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

20. นายศรัณย์ทร ชุติมา
- รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2554 - 2555

2551 - 2553

2547-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-2553

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- Executive Vice President and COO, International Operations and
Technology Head, Global Consumer Banking
- Chairman and Chief Executive Officer/Founder Investor, aurionPro
Solutions Limited
- Non-Executive Chairman, aurionPro Solutions Limited
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา Upper Berkeley
- ที่ปรึกษา Ses/Quest Asia Advisor

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำากัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท์ จำากัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน จำากัด
- กรรมการ บริษัท รัตนาคอร์ท จำากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
- กรรมการ บริษัท คำาเที่ยงพัฒนา จำากัด
- กรรมการ บริษัท สารภีกสิกรรม จำากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด
- กรรมการ บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จำากัด
- ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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22. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
- รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย

-

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. in International Banking Law, Boston University, USA
(Scholarship), ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Thai Listed Companies Association, Corporate Secretary
Development Program
- Public Director Institute (PDI), Corporate Governance for Directors
and Senior Executives of State Enterprises and Public Organizations
- หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Securities and Exchange Commission, Compliance Knowledge
for Head of Compliance
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.)
- Office of the Administrative Court, Administrative Justice for
Executives Course (AJE)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2548 - 2557 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำากับและบริหารงาน
กฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
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อายุ
(ปี)

58
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ชื่อ-นามสกุล-ตำาแหน่ง

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มตรวจสอบและกำากับ

2. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
- เลขานุการบริษัท

-

-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Advanced Strategic Management IMD - ASM ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

0.00%

-

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและกำากับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารวีนาสยาม
- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม
- กรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�าแหน่งอื่นในอดีต
2547- 2555 - ผู้จัดการสำานักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน) และเลขานุการบริษัท
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2555- ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน)
2556- ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2545-2555
2552-2556
2554-2557

2550-2553

ช่วงเวลา

รายละเอียดการเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ
ของผู้บริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ล�าดับ

ชื่อกรรมการ

1 นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
2

3

4
5

6

7
8
9
10

11

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นาย ญนน์ โภคทรัพย์
รองประธานกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ประธานกรรมการ
กรรมการ
นาย ดีแพก ซาหรับ
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและ
ประธานกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร
นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน
นาง กรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำากับ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเครือข่ายสาขา
นาย รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส Customer Segment
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
นางสาว อารยา ภู่พานิช
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจบัตรเครดิต
และสินเชื่อบุคคล
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานบริการ
กรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ชำาระบัญชี
ประธาน

ชื่อบริษัท
บล. ไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บมจ. กสท. โทรคมนาคม
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บลจ. ไทยพาณิชย์
Master Card Asia/Pacific Pte. Ltd.
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บจ. ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)
บล. ไทยพาณิชย์
ธนาคารวีนาสยาม
บจ. นันทวัน แมเนจเมนท์
บจ. นันทวัน
บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
บจ. สยามพิธิวัฒน์
บจ. พรีมัส (ประเทศไทย)
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
บจ. คำาเที่ยงพัฒนา
บจ. รัตนาคอร์ท
บจ. สารภีกสิกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารวีนาสยาม
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ. บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

บลจ. ไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บมจ. ส.อ.ก.
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
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ล�าดับ

ชื่อกรรมการ

12 นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส จัดการและควบคุมบัญชี

13 นางสาว เอเลน นอราห์ ไรอัน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
และการดำาเนินงาน
14 นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารการป้องกัน
อาชญากรรมทางการเงิน และความปลอดภัย
15 นาย กมัลกานต์ อิชวาร์ลาล อากาวัล
Head of International Banking Business
16 นาง พิกุล ศรีมหันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
17 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายวาณิชธนกิจ 2
18 นาย กิรดิศ อารมย์ดี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
19 นาย วศิน ไสยวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Financial Market
20 นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายวาณิชธนกิจ 1
21 นาย ชาญมนู สุมาวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 2
22 นางสาว ศรัณยา เวชากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
Client Services
23 นาย รังสิ วงษ์กิจบัญชา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 6
24 นาย ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
25 นาย นพดล มังกรชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำากับและควบคุม
26 นาย สมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาภูมิภาค 1
27 นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
28 นาย อรรถพงศ์ พรธิติ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ 3
หมายเหตุ
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ต�าแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชำาระบัญชี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บจ. มหิศร
บล. ไทยพาณิชย์
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บมจ. ส.อ.ก.
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
บลจ. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บมจ. ทีโอที

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ASEAN Finance Corporation Ltd.
ธนาคารวีนาสยาม
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
บจ. สยามพิธิวัฒน์

กรรมการ

บล. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บจ. สายเมฆ

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์

กรรมการ

บล. ไทยพาณิชย์

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชำาระบัญชี
กรรมการ
กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บมจ. ส.อ.ก.
บลจ. ไทยพาณิชย์
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

กรรมการ

บจ. ยู ดี ดรักสโตร์ (2001)

กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์

กรรมการ

บจ. พรีเที่ยมแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตรท์

ผู้บริหารของธนาคารตามตารางข้างต้นไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
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นาย อานันท์ ปันยารชุน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นาย มาริษ สมารัมภ์
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
นาย ชุมพล ณ ลำาเลียง
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นาย เอกกมล คีรีวัฒน์
นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นาย กุลิศ สมบัติศิริ
นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง
นาย ดีแพก ซาหรับ
นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
นาย ญนน์ โภคทรัพย์
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาย บาเนช พราบู
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด

//

//

//

X

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส
จำากัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
จำากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์
รัชโยธิน จำากัด

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ชำาระบัญชี
(1)
= บริษัทหยุดดำาเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างชำาระบัญชี

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 มหิศร จำากัด
X

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด
X

X

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จำากัด
//

X

//

บริษทั ส.อ.ก. จำากัด (มหาชน)(1)
/

//

//
//

//

//

X

ธนาคารวีนาสยาม
//

X

บริษัท ซุปเปอร์แนป
(ประเทศไทย) จำากัด

รายชื่อบริษัทร่วม

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

//
//

//

บริษัท นวุติ จำากัด

รายชื่อบริษัทย่อย
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต จำากัด (มหาชน)

//

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งธนาคารถือหุ้นทางตรงและทาง
อ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ที่ไม่มีผู้บริหารธนาคารเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
1. บริษัท สยามแซ็ทเน็ทเวอร์ค จำากัด(1)
2. บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำากัด(1)
3. บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด(1)
4. บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด
5. บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จำากัด(1)

การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นันทวัน จำากัด

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
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//
//

//

//

/
/

//
//

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

X

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำากัด

//

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

X
//
//
//

//
X

บริษัท ส.อ.ก จำากัด (มหาชน)(1)

X
//
//
//
//
//
//

บริษัท มหิศร จำากัด

นาย นะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
นาย กมัลกานต์ อิชวาร์ลาล อากาวัล
นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นาย สุริยะ เติมเลิศมนัสวงษ์
นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
นาย เกรียง วงศ์หนองเตย
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นาย ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล
นาย เอกพล อภินันทร์
นางสาว ศรัณยา เวชากุล
นาง ศศิธร เชาว์ไว
นาย บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาง วิรัสนา บุญญาสัย
นาง พิกุล ศรีมหันต์
นาย ไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์
นาย สมภพ อมรรัตนศักดิ์
นาย เสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา
นาย ญนน์ โภคทรัพย์
นางสาว เอเลน นอราห์ ไรอัน
นาย ชลิตติ เนื่องจำานงค์
นาย สมิทธ์ พนมยงค์
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
นาย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
นาย วศิน ไสยวรรณ
นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
หม่อมหลวง ทองมกุฏ ทองใหญ่

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำากัด

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด

รายชื่อบริษัทย่อย

//
//

//
//

//
X
//

X
//
//
//
//
X
//
//
//

//

X
//
//
//
//
//
//

//

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

นาย ชาญมนู สุมาวงศ์
นาย มนตรี โชติกประคัลภ์
นาย ยุทธ วรฉัตรธาร
นาย ชานนท์ คงมีสุข
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์
นาย วิรัติ รัตนาภรณ์
คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นางสาว อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
นาย ดีแพก ซาหรับ
นาย วิรัติ รัตนาภรณ์
นาย วีระชัย ตันติกุล
นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นาย สตีเฟ่น แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด
นาย อุทิศ ธรรมวาทิน

/
/

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท ส.อ.ก จำากัด (มหาชน)(1)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด

บริษัท มหิศร จำากัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำากัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำากัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำากัด

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด

รายชื่อบริษัทย่อย

//
X
//
//
//
X
//
//
//
//
//
//
//
//

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผู้ชำาระบัญชี
(1)
= บริษัทหยุดดำาเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างชำาระบัญชี
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รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ
1. นาย อานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
3. นาย มาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
5. นาย ชุมพล ณ ลำาเลียง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นาย เอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคม และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นาย กุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
16. นาย ดีแพก ซาหรับ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและ
โครงการปรับปรุงธนาคาร
17. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
18. นาย ญนน์ โภคทรัพย์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
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ณ 31 ธันวาคม 2557
จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ
โดยกรรมการ/
โดยผู้
ผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง*
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2556
จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ
โดยกรรมการ/
โดยผู้
ผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง*
รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลดลง)

58,127

402,966

461,093

58,127

402,966

461,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,000

-

53,000

53,000

-

53,000

-

15,000

-

15,000

15,000

-

15,000

-

-

9,434

9,434

-

9,434

9,434

-

10

-

10

10

-

10

-

ชื่อ
19. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
20. นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ
21. นาย บาเนช พราบู
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
และปฏิบัติการ
22. นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
หมายเหตุ

ณ 31 ธันวาคม 2557
จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ
โดยกรรมการ/
โดยผู้
ผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง*
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2556
จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ
โดยกรรมการ/
โดยผู้
ผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง*
รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

1,040

4,310

5,350

1,040

4,310

5,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร หมายถึง
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
(2) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และ (1) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(4) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (3) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) และแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
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เครือข่ายในการด�าเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส�านักงานเขตพื้นที่
ส�านักงานสาขาทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
ส�านักงานสาขาต่างประเทศ
ธนาคารในเครือ
ธนาคารร่วมทุน
ส�านักงานตัวแทน
ส�านักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดกลาง
ส�านักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดย่อม
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กรุงเทพฯ
แหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
เครื่องเอทีเอ็ม
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
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43 แห่ง
1,197 แห่ง
538 แห่ง
659 แห่ง
1 ธนาคาร
1 ธนาคาร

4 แห่ง
4 สาขา
8 สาขา
2 แห่ง
38 แห่ง
37 แห่ง
47 แห่ง
109 แห่ง

55 แห่ง
54 แห่ง
9,537 เครื่อง
2,841 เครื่อง
6,696 เครื่อง

ข้อมูลอ้างอิง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำากัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000102
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536
โทรศัพท์
0-2544-1000
โทรสาร
0-2937-7721
Website
www.scb.co.th
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
0-2777-7777
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ 0-2722-2222

นายทะเบียน
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด
Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016
Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

Senior Unsecured Notes
USD 750 million 3.5% due April 2019
Fiscal Agent
Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 และ 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000
Deutsche Bank Luxembourg SA
2 Boulewarde Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
Deutsche Bank Luxembourg SA
2 Boulewarde Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 27th Floor
New York, New York 10005
United States
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 16th Floor
New York, New York 10005
United States
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong
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Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

Senior Unsecured Notes
USD 750 million 3.5% due April 2019

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 27th Floor
New York, New York 10005
United States
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

ผู้สอบบัญชี
นายวินิจ ศิลามงคล
หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารงค์
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
195 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

ส�าหรับผู้ถือหุ้น
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
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำาหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และสิทธิได้สิ้นสุดในวันที่ 10
พฤษภาคม 2552 อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังสามารถยื่นคำาขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามระยะ
เวลาที่ธนาคารกำาหนดเช่นเดิมได้ต่อไป
กำาหนดการใช้สิทธิ
ทุกไตรมาส

ก�าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2558
16-30 มี.ค.
31 มี.ค.
15-29 มิ.ย.
30 มิ.ย.
15-29 ก.ย.
30 ก.ย.
16-29 ธ.ค.
30 ธ.ค.

:
:
:
:
:
:
:
:

วันยื่นแสดงความจำานงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันกำาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันยื่นแสดงความจำานงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันกำาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันยื่นแสดงความจำานงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันกำาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันยื่นแสดงความจำานงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
วันกำาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ กลุ่มการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ ชั้น 19B
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-4358
โทรสาร 0-2937-7721
E-mail: investor.relations@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
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สรุปต�าแหน่งรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2
หัวข้อ

หน้า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

6, 23, 29-31

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

26-42

3. ปัจจัยความเสี่ยง

45-52

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
5. ผู้ถือหุ้น
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

230-231, 257-258
226-229
228

7. โครงสร้างการจัดการ

23, 61-73

8. การกำากับดูแลกิจการ

54-73

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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อ้างถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
53, 78-79
76
104-105, 107-118
81-98

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000102
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66-2544-1000 แฟกซ์ : +66-2937-7721
SCB CALL CENTER +66 2777-7777

