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วิสัยทัศน

เราจะเปนธนาคารที่ลูกคา
ผูถือหุน พนักงาน และสังคมเลือก

พันธกิจ

ธนาคารที่ ใหบริการครบวงจร
ที่ดีที่สุดของประเทศ

ขอมูลสําคัญทางการเงินป 2558
ความสามารถในการทํากําไร

สวนตางอัตราดอกเบี้ย/ตนทุนเงินฝาก

การลดลงของกําไรสุทธิในป 2558 สวนใหญมาจากการตั้งสํารองที่
เพิม่ ขึน้ อยางมากจากการผิดนัดชําระหนีข้ องบริษทั SSI สวนหนึง่ สุทธิกบั
กําไรจํานวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน

สวนตางอัตราดอกเบี้ยลดลงจากปกอน เปนผลมาจากการลดลง
ของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่มีรายไดตามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสวนหนึ่งสุทธิกับตนทุนเงินฝากที่ลดลง

กําไรสุทธิ
(งบการเงินรวม, พันลานบาท)

สวนตางอัตราดอกเบี้ยและตนทุนเงินฝาก
(%)
-11.5%
yoy

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

ตนทุนเงินฝาก (%)

* ไมรวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลคาเงินลงทุนจากการซื้อบริษัทไทยพาณิชย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 5.1 พันลานบาท หากรวมกําไรพิเศษครั้งเดียว
กําไรสุทธิในป 2554 เทากับ 36.3 พันลานบาท
** กําไรสุทธิป 2555 มีการปรับปรุงเนื่องจากการเริ่มใชมาตรฐานบัญชี ในดานภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีในป 2556 ถาไมมีการปรับปรุง กําไรสุทธิของป 2555 เทากับ 40.2
พันลานบาท

คุณภาพสินทรัพย

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

สินเชอดอยคุณภาพ (NPL) และสํารองคาเผอหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเชอดอยคุณภาพ
(งบการเงินรวม, %)

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด*
(พันลานบาท)

อั ต ราส ว นสิ น เชื่ อ ด อ ยคุ ณ ภาพเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป น ผลจากการผิ ด นั ด
ชําระหนี้ของลูกคาธุรกิจขนาดใหญรายหนึ่ง อยางไรก็ตามอัตราสวน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงอยูในระดับที่เพียงพอ

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

จากการลดลงอยางมากของมูลคาหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ในป 2558 มูลคาหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชยก็ลด
ลงเชนกัน อยางไรก็ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของธนาคาร
ยังคงสูงสุดในกลุมสถาบันการเงินของไทย

สินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

* คํานวณโดยใชราคาหุนที่ซื้อขายวันสุดทายของแตละป

รายงานประจําป 2558
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

นายญนน โภคทรัพย

นายอานันท ปนยารชุน

ดร. วิชิต สุรพงษชัย

นายอาทิตย นันทวิทยา

กรรมการผูจัดการใหญ

นายกกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
รองประธานกรรมการบริหาร

เรียน ทานผูถือหุน
ป 2558 นับเปนอีกปหนึ่งที่ทาทายสําหรับเศรษฐกิจและธุรกิจสถาบัน
การเงินของไทย นอกจากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจะ
เติบโตตํ่ากวาประมาณการอยางมากแลว ประเทศไทยยังตองเผชิญ
กับปจจัยลบจากทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจ
สงออก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคเกษตรกรรม ตลอดจน
ภาคครัวเรือนในเมืองที่มีรายไดตํ่าถึงปานกลาง
สําหรับธนาคารไทยพาณิชย ป 2558 ถือเปนปที่มีเหตุการณเกิดขึ้น
หลายเหตุการณจนทําใหไมเปนไปตามทีธ่ นาคารคาดหวังไว โดยเฉพาะ
อยางยิง่ กรณีของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 รายในกลุม อุตสาหกรรมเหล็ก
(ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) และ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกของ SSI
ในประเทศอังกฤษ) ที่ผิดนัดชําระหนี้ ในชวงไตรมาสที่ 3 สงผล
ใหธนาคารตองกันเงินสํารองเพิ่มเติมเปนจํานวนมากและมีกําไร
สุทธิลดลงในไตรมาสดังกลาว อีกทั้งกรณีเหตุเพลิงไหมที่อาคาร
สํานักงานใหญในชวงไตรมาสแรกของป 2558 ทําใหธนาคารตอง
ปดอาคารสํานักงานใหญเปนเวลาหลายสัปดาห และถึงแมความ
4
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เสียหายสวนใหญที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารจะอยูภายใตความคุมครอง
จากบริษัทประกัน ภัยแตก็สงผลทําใหการดําเนินงานตามปกติของ
ธนาคารเกิดความขัดของ นอกจากนี้ยังมีกรณีทุจริตบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ซึ่ ง แม ธ นาคารและคู  ก รณี จ ะสามารถบรรลุ ข  อ ตกลงในการชดใช
คาเสียหายไดเปนทีเ่ รียบรอยแลว แตเหตุทจุ ริตทีเ่ กิดขึน้ ก็มผี ลกระทบ
อยางมีนยั สําคัญตอกําไรสุทธิประจําไตรมาสที่ 1 ซึง่ ในปจจุบนั ธนาคาร
ยังอยูระหวางการเรียกรองคาชดเชยจากบริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ ธนาคารไดรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นโดยมุงเพิ่มความเขมงวด
ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามดูแลบัญชีลูกคาที่มี
ความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนีจ้ ากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การเพิม่
ความเขมงวดของนโยบายและมาตรการดานความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุเพลิงไหม ตลอดจนปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในเพื่อใหธนาคารสามารถปองกันการทําธุรกรรมที่ไมเปน
ไปตามนโยบายที่กําหนดไว และสามารถตรวจพบความผิดปกติตาง ๆ
ไดอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิง่ ธุรกรรมหรือพฤติกรรมทีน่ า สงสัย

แมจะมีอุปสรรคดังที่กลาวมา ธนาคารและพนักงานยังคงเดินหนา
รวมมือกันและมุงมั่นที่จะสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งสงผลให ใน
ป 2558 ธนาคารไดรับรางวัลจากผลการดําเนินงานที่โดดเดนในดาน
ตาง ๆ อาทิ รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารทางการเงินป 2558
(Financial Management Excellence Award 2015) ติดตอกันเปน
ปที่ 3 ในโครงการ Thailand’s Corporate Excellence Awards และ
รางวัลผู ใหบริการปริวรรตเงินตรายอดเยี่ยมของประเทศไทยป 2558
(Best Foreign Exchange Provider Award 2015) ตอเนื่องเปน
ปที่ 8 จากนิตยสาร Global Finance

เศรษฐกิจไทยในป 2558
ในป 2558 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยแตตํ่ากวาระดับที่
คาดการณ ไว โดยเติบโตรอยละ 2.8 จากปกอน อุตสาหกรรมทอง
เที่ยวและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเปนปจจัยสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตในป 2558 อยางไรก็ดี การฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ยั ง อยู  ใ นระดั บ ที่ จํ า กั ด เนื่ อ งจากแรงกดดั น จากการบริ โ ภคภายใน
ประเทศที่ยังซบเซาอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงออกและการลงทุน
ภาคเอกชนที่ลดลง ในขณะเดียวกัน ปญหาภัยแลง ภาวะหนี้สินภาค
ครั ว เรื อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ราคาสิ น ค า เกษตรที่ ต กตํ่ า ล ว นส ง ผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตออัตราการบริโภคของภาคครัวเรือน ยอด
การสงออกของประเทศไทยปรับตัวลดลงติดตอกันเปนปที่ 3 จาก
แรงฉุดของภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนที่ชะลอตัวลง รวมถึงการที่
ราคานํ้ามันดิบและสินคาที่เกี่ยวของกับนํ้ามัน สินคาโภคภัณฑ และ
สินคาเกษตร ไดปรับตัวลดลงอยางมาก โดยในป 2558 ดัชนีราคา
หุ  น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยได ป รั บ ตั ว ลดลงถึ ง ร อ ยละ
14 เนื่องจากการเคลื่อนยายเงินทุนออกจากตลาดเกิดใหมจากการ
คาดหมายวาสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดตัดสินใจดําเนินมาตรการทางการคลังเพื่อ
กระตุนการบริโภคและการลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ออนแรง ในป 2558 สถานการณทางการเมืองและสังคม
ของประเทศไทยโดยรวมมีเสถียรภาพดีขึ้น ภายใตการบริหารของ
รัฐบาลที่แตงตั้งโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หลังการเขายึด
อํานาจการปกครองประเทศเพื่อยุติสถานการณวุนวายทางการเมือง
ทีเ่ กิดขึน้ ในป 2557 อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวง
เกือบตลอดครึ่งแรกของป 2558 ยังคงชะลอตัว กอนที่จะกระเตื้อง
ขึ้นในชวงครึ่งปหลังดวยอานิสงสจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลโดยเฉพาะในชวงปลายป

ผลประกอบการป 2558
ดวยภาวะเศรษฐกิจที่ออนแอกวาที่คาดการณ คุณภาพสินเชื่อของ
ธนาคารจึ ง ด อ ยลงและมี ค  า ใช จ  า ยการตั้ ง สํ า รองหนี้ สู ญ ที่ สู ง ขึ้ น
สงผลใหระดับกําไรสุทธิของธนาคารลดลงเปนครัง้ แรกในรอบกวา 5 ป
อยางไรก็ตาม ธนาคารยังคงครองสถานะความเปนผูนําอันดับ 1
ของสถาบันการเงินไทยในดานมูลคารวมตามราคาตลาด ดวยมูลคาที่
สูงถึง 406 พันลานบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ธนาคารมีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 47.2 พันลานบาท ลดลง
รอยละ 11.5 จากป 2557 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับสถาบัน
การเงินอื่นอีกหลายแหง ดังจะเห็นไดจากยอดรวมผลกําไรสุทธิของ
กลุมธนาคารพาณิชย ใน 4 อันดับแรกของไทยที่ปรับตัวลดลงรอยละ
12 จากปกอน

ปจจัยหลักที่ทําใหกําไรสุทธิของธนาคารลดลงเกิดจากการตั้งสํารอง
ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ ที่ประสบ
ปญหาทางธุรกิจจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ลดลงอยางตอเนื่องเกิน
กวาที่ไดคาดหมายไว รวมถึงความเสียหายจากกรณีทจุ ริตบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
อยางไรก็ตาม ดวยกําไรจํานวนมากที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขาย
เงินลงทุนตราสารทุน รวมถึงรายไดดอกเบีย้ สุทธิ รายไดคา ธรรมเนียม
สุทธิ และกําไรจากธุรกรรมเพือ่ คาและการปริวรรตเงินตราตางประเทศ
ที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถชวยบรรเทาผลกระทบในเชิงลบตอผลกําไรสุทธิ
ได ในระดับหนึ่ง
กําไรสุทธิที่ลดลงสงผลใหอัตรากําไรสุทธิตอหุน (EPS) ลดลงรอยละ
11.5 จากระดับ 15.69 บาทในป 2557 เปน 13.88 บาทในป 2558
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) ลดลงจากรอยละ 20.1
ในปกอนหนามาอยูที่รอยละ 15.9 ในปนี้ ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) ปรับลดลงจากรอยละ 2.0 ในป 2557
เปนรอยละ 1.7 ในป 2558
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ ในป 2558 มีจํานวน 82.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.1 จากป 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากตนทุนเงินฝากที่ลดลง
ตามกลยุทธการลดตนทุนเงินฝากของธนาคาร
รายไดที่ ไม ใชดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นรอยละ 16.0 จากป 2557 มาอยูที่
54.6 พันลานบาทในป 2558 สวนใหญเปนผลมาจากการรับรูกําไรที่
เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนของธนาคารเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บางสวนยัง
เปนผลมาจากรายไดจากธุรกรรมเพื่อคาและการปริวรรตเงินตราตาง
ประเทศ รวมถึงรายไดคาธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
คาใชจายในการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 1.8 จาก
48.1 พันลานบาทในปกอนหนาเปน 48.9 พันลานบาทในปนี้ ซึ่งเปน
ผลจากมาตรการควบคุมคาใชจายที่มีประสิทธิภาพที่ชวยใหอัตราสวน
คาใชจา ยตอรายไดลดลงจากรอยละ 37.5 ในป 2557 เปนรอยละ 35.6
ในป 2558 ทัง้ นี้ คาใชจา ยในการดําเนินงานทีป่ รับเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กนอย
เปนผลมาจากกลยุทธการควบคุมคาใชจา ยอยางรอบคอบผานมาตรการ
ตาง ๆ ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณ ภาพของสินเชื่อที่ดอยลง เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่ฟนตัวชากวาที่คาดการณ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยัง
ไมฟนตัวดี ในป 2558 อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพอยูท่ีรอยละ
2.89 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.11 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน ภายหลังการจัดชั้นลูกหนี้บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนสินเชือ่ ดอยคุณภาพ (ในระหวางป ธนาคาร
ไดมีการตัดหนี้สูญสําหรับสินเชื่อของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด) และการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในลูกคากลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ซึ่งสงผล
ใหธนาคารตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจาก 13.2
พันลานบาทในป 2557 เปน 29.7 พันลานบาทในป 2558
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรงอยางตอเนื่อง โดย
เงินกองทุนตามกฎหมาย ภายใตหลักเกณฑ Basel III ตามงบการเงิน
รวม ณ สิ้นป 2558 ที่สูงถึงรอยละ 17.3 ของสินทรัพยเสี่ยง ซึ่งเปน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนสวนของเจาของรอยละ 14.1 และเงินกองทุน
รายงานประจําป 2558
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ชั้นที่ 2 รอยละ 3.2 ดวยระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรงจะทําใหธนาคาร
มีความคลองตัวสําหรับการเติบโตในอนาคต และพรอมรับมือกับผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณไมคาดคิด

พัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการ
ในป 2558 คณะกรรมการธนาคารไดยกระดับการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคารใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมีพัฒนาการที่สําคัญดังนี้
• จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
นายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอย
โดยการวาจางใหบริษัทที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ดานการกํากับดูแลกิจการเปนผูทําหนาที่ดังกลาว พรอมทั้งไดมี
การปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ผลให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ
สภาวการณปจจุบันซึ่งเปนไปตามนโยบายของธนาคารที่กําหนด
ใหที่ปรึกษาภายนอกเปนผูทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารทุก 3 ป
• แกไขปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ
ใหมมี าตรฐานตามเกณฑการกํากับดูแลกิจการของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยและเกณฑ ASEAN CG Scorecard
ดังนี้
- แก ไขปรับปรุงขอบังคับของธนาคารเกี่ยวกับการปดสมุด
ทะเบียนผูถ อื หุน เพือ่ ใหธนาคารสามารถพิจารณาจัดสงหนังสือ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา 21 วันเปน
อยางนอย
- แกไขปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะ
กรรมการธนาคารในเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
กรรมการอิสระ โดยกําหนดใหกรรมการอิสระมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป
- แก ไ ขปรั บ ปรุ ง จรรยาบรรณพนั ก งานสํ า หรั บ แนวปฏิ บั ติ
ในเรื่องตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดใหมีการทบทวนจรรยาบรรณ
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ
• ทบทวนกระบวนการสรรหากรรมการโดยปรับปรุงวิธกี ารในการคัด
เลือกบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหสอดคลองกับ Board
Skill Matrix และกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
• ปรับปรุงโครงสรางองคกรและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ภายในของธนาคารใหสอดรับกับกลยุทธและแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจ โดยมุงเนนใหการบริหารจัดการทรัพยากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการธนาคาร
ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2558 มีกรรมการอิสระครบวาระ
การดํารงตําแหนงคือ นายมาริษ สมารัมภ และผูถ อื หุน ไดมมี ติแตงตัง้
นายอาทิตย นันทวิทยา (ซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร) และนายญนน โภคทรัพย (ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการใหญ) เขาเปนกรรมการเพิ่มเติม
นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารไดมีมติแตงตั้ง นายเกริก วณิกกุล
เปนกรรมการอิสระเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลงจากการลาออกของ
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รายงานประจําป 2558

นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ รวมทัง้ ไดแตงตัง้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ั ฑประภาศ ใหดาํ รงตําแหนงกรรมการซึง่ เปน
และนายเอกนิติ นิตทิ ณ
ตัวแทนจากกระทรวงการคลังเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลงจากการ
ลาออกของพลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว และนายกุลิศ สมบัติศิริ
ตามลําดับ

แนวโนมในป 2559
ธนาคารคาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2559 จะเติบโตในระดับ
ปานกลางใกลเคียงกับปกอน เนื่องจากปจจัยลบหลายประการที่ฉุด
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในป 2558 จะยังคงมีอิทธิพลอยาง
ตอเนื่องดังเห็นไดจากภาวะตลาดที่ผันผวนอยางรุนแรงในชวง 6
สัปดาหแรกของป 2559 อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยนาจะปรับตัวดีขึ้น
ดวยแรงอัดฉีดจากงบลงทุนและมาตรการทางการคลังระยะสั้นใหม ๆ
ของภาครัฐ ซึ่งจะชวยใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชน
รวมถึงสภาพคลองในประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมีมาตรการ
สงเสริมการลงทุนไดแก โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลัก
มาตรการเรงรัดโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP
fast track) และโครงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการ
ทั้งนี้ คาดหมายวาการจัดสรรงบประมาณลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 20 จะมีสวนชวยกระตุนใหการใชจายภาคเอกชนและอุปสงค
ในประเทศปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจระยะสัน้ ไดแก สินเชือ่ ดอกเบีย้ ตํา่ (soft loan) เพือ่ ชวยเหลือ
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมาตรการลดคาจดจํานอง
เพื่อกระตุนใหประชาชนซื้อที่อยูอาศัย
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาสินคาที่เกี่ยวของ
กับนํ้ามันที่ตกตํ่ายังเปนอุปสรรคตอการสงออกของไทยซึ่งคาดวาใน
ป 2559 นี้ การสงออกอาจจะไมเติบโต ในขณะที่อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวยังมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมีการ
เติบโตสูงสุดเปนประวัติการณ จากปจจัยดังกลาวทําใหศูนยวิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารคาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตประมาณรอยละ 2.5 ในป 2559
สําหรับป 2559 ปจจัยภายนอกทีจ่ ะมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ ไดแก การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอางอิงของสหรัฐ
อเมริกา การลดคาเงินหยวนของประเทศจีน และการใชนโยบาย
ทางการเงินแบบผอนคลายของประเทศญีป่ นุ และประเทศยูโรโซน
ทั้งนี้ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) ไดประกาศขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งถือเปนการขึ้นดอกเบี้ย
ครั้งแรกในรอบ 8 ป โดยคาดวาจะมีการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
อีกรอยละ 0.5 ในปนี้หากสภาพเศรษฐกิจและอัตราการจางงานใน
ประเทศของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวดีขึ้น ในทางกลับกันประเทศ
ญี่ปุนและกลุมประเทศยูโรโซนจะยังคงเลือกใชนโยบายทางการเงิน
แบบผอนคลาย ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศจีนที่ชะลอตัวลงอาจ
สงผลใหรัฐบาลจีนตัดสินใจประกาศลดคาเงินหยวน ทั้งนี้ ธนาคาร
คาดวาอัตราดอกเบีย้ นโยบายของประเทศไทยจะยังคงตัวทีร่ อ ยละ 1.5
ตลอดป 2559 โดยคาเงินบาทอาจออนตัวลงมาอยูที่ระดับ 37 บาท
ตอเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปนี้

กลยุทธสําหรับป 2559
เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจในป 2559 ที่มีความผันผวน ธนาคาร
จึงยังคงเนนการเติบโตแบบมีวินัย โดยการเสริมสรางความแข็งแกรง
ในการดําเนินธุรกิจหลักควบคูไปกับการปรับสัดสวนการใหสินเชื่อเพื่อ
เพิม่ อัตราผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ ง ตลอดจนเพิม่ ปริมาณ
ธุรกิจจากฐานลูกคาปจจุบัน และเพิ่มการทําธุรกรรมผานชองทาง
ดิจติ อลใหมากขึน้ ในฐานะทีเ่ ปนกลุม ธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินแบบ
ครบวงจร ธนาคารจะมุง เดินหนาเพิม่ ขีดความสามารถในการใหบริการ
โดยอาศัยประโยชนจากการมีฐานลูกคาเปนจํานวนมากและมีชอ งทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย
กลยุทธระยะยาวเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธนาคาร
จะเปนแรงขับเคลื่อนที่ดีสําหรับป 2559 และดวยสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจบริการทางการเงิน ธนาคารจําเปนตองปรับ
เปลีย่ นรูปแบบการทําธุรกิจเพือ่ ใหสามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลง

ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในสวนของพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกคา รวมถึง
เพือ่ ใหพรอมรับมือกับการแขงขันจากผู ใหบริการดิจติ อลทีเ่ ริม่ หันมาให
บริการทางการเงิน ตลอดจนกฎเกณฑ ใหม ๆ ของหนวยงานทางการ
ทัง้ นี้ ธนาคารมีกลยุทธทเี่ นนการเรงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ในดานตาง ๆ มุงแสวงหาและใชประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ
เพือ่ สรางการเติบโต สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม รวมถึงเสริมสรางความ
รวมมือภายในองคกรและพันธมิตรทางธุรกิจ
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบพระคุณผูถ อื หุน ทุกทาน ลูกคา
และพันธมิตรทางธุรกิจที่ใหความไววางใจและสนับสนุนธนาคารดวยดี
เสมอมา สุดทายนีค้ ณะกรรมการธนาคารขอขอบคุณคณะผูบ ริหารและ
พนักงานทุกคนของกลุม ธนาคารไทยพาณิชยที่ไดทมุ เทแรงกายแรงใจ
อยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อนําพาใหธนาคารกาวสูการเปน
ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมเลือก ตามวิสัยทัศน
ของธนาคาร

นายอานันท ปนยารชุน

ดร. วิชิต สุรพงษชัย

นายอาทิตย นันทวิทยา

นายญนน โภคทรัพย

นายกกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
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ประวัติคณะกรรมการ
เมื่อป พ.ศ. 2522 คุณอานันท ไดมีบทบาท
สําคัญในแวดวงธุรกิจและดานการตางประเทศ
ตลอดจนไดรับการแตงตั้งในป พ.ศ. 2546
จากนายโคฟ อั น นั น เลขาธิ ก ารองค ก าร
สหประชาชาติ ใ นขณะนั้ น ให เ ป น ประธาน
คณะผูทรงคุณวุฒิระดับสูงดานภัยคุกคาม
ความทาทาย และการเปลี่ยนแปลง ที่จัดตั้ง
ขึน้ เพือ่ ทบทวนบทบาทของสหประชาชาติ ใน
สภาวะที่การเมืองและความมั่นคงของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

นายอานันท ปนยารชุน

นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
คุณอานันท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินิยม) ดานกฎหมาย จาก Trinity
College, University of Cambridge ประเทศ
อังกฤษ เมือ่ ป พ.ศ. 2498 และเริม่ ตนชีวติ การ
ทํางานทีก่ ระทรวงการตางประเทศ โดยดํารง
ตําแหนงที่สําคัญ ไดแก เอกอัครราชทูตไทย
ประจําประเทศสหรัฐอเมริกา ผูแ ทนถาวรแหง
ประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอรก และปลัดกระทรวงการตางประเทศ
หลังจากลาออกจากกระทรวงการตางประเทศ

ดร. วิชิต สุรพงษชัย

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ดร. วิชิต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร จ ากจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ศ วกรรม
ศาสตร จ าก University of California,
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญา
โทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก
University of California, Los Angeles
ประเทศสหรัฐอเมริกา
8
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คุณอานันท เปนบุคคลทีม่ สี ว นรวมในพัฒนาการ
ดานการเมืองของประเทศ โดยไดรบั โปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 2
สมัย ในป พ.ศ. 2534-2535 (สมัยที่ 1:
2 มีนาคม 2534 ถึง 21 เมษายน 2535 และ
สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน 2535 ถึง 1 ตุลาคม
2535) ตลอดจนมีบทบาทในการเปนประธาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญของสภา
รางรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2540 ดวยบทบาท
หนาที่อันโดดเดนในดานตาง ๆ คุณอานันท
ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปน
จํานวน 25 ปริญญา จากมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ และยังไดรับ
รางวัลรามอน แมกไซไซอันทรงเกียรติในป
พ.ศ. 2540
ดร. วิชติ มีประวัตกิ ารทํางานทีย่ าวนานในภาค
การเงินการธนาคาร โดยเริ่มตนการทํางาน
ดานการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในป พ.ศ. 2520 และไดลาออก
ในขณะที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญ ตอมาไดรบั โปรดเกลาฯ ใหดาํ รงตําแหนง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมในระหวางป
พ.ศ. 2537-2538 และไดกลับเขาสูก ารทํางาน
ดานการธนาคารอีกครั้งในตําแหนงประธาน
กรรมการธนาคารรัตนสิน จํากัด (มหาชน)
ในป พ.ศ. 2541 และในป พ.ศ. 2542 ดร. วิชติ
ไดเขารวมงานกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ในตํ า แหน ง ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ใน
ปจจุบันยังดํารงตําแหนงในองคกรอื่นดวย
อาทิ กรรมการของกลุมโรงแรมเคมปนสกี
ที่ ป รึ ก ษาของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย เปนตน
ด ว ยการวางยุ ท ธศาสตร ภ ายใต วิ สั ย ทั ศ น
การนําและขับเคลื่อนของ ดร.วิชิต ไดกอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการทํา
ธุรกิจในกลุมธนาคารไทยพาณิชยเปนอยาง
มาก การยึ ด ถื อ รู ป แบบธุ ร กิ จ ในการเป น
ธนาคารพาณิชยที่ใหบริการอยางครบวงจร

ปจจุบัน นอกเหนือจากดํารงตําแหนงเปน
นายกกรรมการของธนาคารแลว คุณอานันท
ยังดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ อีกหลายแหง
อาทิ ทูตขององคการยูนเิ ซฟประจําประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ เ คมบริ ด จ
(ไทย) ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ ประธาน
กรรมการสถาบั น ลู ก โลกสี เ ขี ย ว ประธาน
กรรมการกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มู ล นิ ธิ ส ร า งรอยยิ้ ม
กรรมการที่ปรึกษาองคการเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองคกร
ตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) เปนตน
คุณอานันท ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของ
ธนาคารนับตัง้ แตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบนั
โดยได รั บ แต ง ตั้ ง เป น นายกกรรมการในป
พ.ศ. 2550 คุณอานันท ได ใหขอคิดเห็นและ
แสดงทัศนะจากประสบการณที่กวางขวาง
อั น เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ ธนาคาร
รวมทัง้ มีบทบาทสําคัญอยางยิง่ ในการทีจ่ ะให
ทัง้ คณะกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงทุกคน
ไดพัฒนาบทบาทของตนเองเพื่อประโยชน
สูงสุดของธนาคาร รวมถึงการสงเสริมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมของธนาคาร

(Universal Banking) สงผลทําใหธนาคาร
มีการเติบโตที่โดดเดน กาวขึ้นเปนธนาคาร
ชัน้ นําของประเทศ มีศกั ยภาพในการแขงขันที่
สูง สามารถสรางผลกําไรในระดับสูงไดอยาง
ตอเนื่อง และยังผลักดันใหหุนของธนาคาร
มีมลู คาทางตลาด (Market Capitalization)
สูงสุดในกลุม สถาบันการเงินไทย นอกจากนีย้ งั
สงผลใหธนาคารไดรบั รางวัลตาง ๆ มากมาย
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ อีกทัง้ ดร. วิชติ
ยังใหความสําคัญในการวางรากฐานในการ
บริหารจัดการและไดถา ยทอดหลักการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงแกทมี ผูบ ริหารของธนาคาร
เพื่อใหธนาคารสามารถเจริญเติบโตอยาง
ยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพตอไปในอนาคต
นอกเหนือจากบทบาทดานการบริหารจัดการ
ทีโ่ ดดเดนแลว ดร. วิชติ ยังมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ โดยที่
ผานมาไดเคยดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางดาน
การศึกษา ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหิดล กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ กรรมการสถาบันผูทรง
คุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA) กรรมการของสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (AIT) เปนตน

หลักสูตร Leading Professional Services
Firms จาก Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายประสัณห เชื้อพานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณประสัณห สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และได
รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร Executive
Management Programme จาก Ivey
School of Business, University of
Western Ontario ประเทศแคนาดา และ

คุณประสัณห มีประสบการณดานบัญชีกวา
35 ป โดยเริ่มงานที่สํานักงานไชยยศสมบัติ
(ปจจุบันคือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด) ตอมาไดรวมงาน
กับ บริษัท คูเปอรส แอนดไลยแบรนด ใน
ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ (ปจจุบัน
คื อ บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส
เอบีเอเอส จํากัด) โดยมีตาํ แหนงสุดทายเปน
ประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ไพรซ
วอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด
ปจจุบัน คุณประสัณห เปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต (ประเทศไทย) และดํารงตําแหนง
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
นอกจากนี้ คุณประสัณห ยังดํารงตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนประกันวินาศภัย กระทรวง
การคลัง ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีของคณะ
กรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย สํ า นั ก งานกํ า กั บ และ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีของคณะ
(สกว.) ติดตอกัน 2 สมัยเปนระยะเวลา 8 ป
โดยระหวางดํารงตําแหนงไดมบี ทบาทสําคัญ
ในการบุกเบิกระบบการจัดการงานวิจัยให
แกประเทศ ตอมาไดเปนที่ปรึกษาพิเศษของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจนถึงป
พ.ศ. 2551 และไดดาํ รงตําแหนง ผูอ าํ นวยการ
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
โดยมีสวนสําคัญในการพัฒนายกระดับงาน
จัดการความรูของประเทศ

ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ พานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม

ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ จบการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร
ศิ ริ ร าชพยาบาล และปริ ญ ญาโททางด า น
มนุ ษ ยพั น ธุ ศ าสตร จาก University of
Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดํารง
ตําแหนงเปนคณบดีคณะแพทยศาสตรและ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากนั้นไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนแรก
ของสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย

นอกเหนือจากการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ธนาคารแล ว ศาสตราจารย นายแพทย
วิ จ ารณ ยั ง ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า คั ญ อื่ น ๆ ใน
องคกรดานการศึกษาดวย อาทิ ประธาน
กรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (สคส.) ซึ่งเปนงานบุกเบิก
ในระดับประเทศอีกชัน้ หนึง่ อีกทัง้ ไดรบั โปรด
เกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิ ด ล อุ ป นายกสภาสถาบั น อาศรมศิ ล ป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน

กรรมการทุม ตลาดและการอุดหนุน กระทรวง
พาณิชย กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา
ดานการกํากับดูแลกิจการและนโยบายของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) กรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
ใหการรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติ
เพื่อปองกันการทุจริต (CAC Certification
Committee) กรรมการอิสระของบริษัท ไทย
โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คุณประสัณห ไดนําประสบการณ ความรู
และความเชี่ ย วชาญทางด า นบั ญ ชี การ
ตรวจสอบบั ญ ชี แ ละการรายงานทางการ
เงินมาใช ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ ซึ่ง
เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ การทํ า งานของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคาร

ประเทศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการ
ประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายสุ ข ภาพ
กรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ใน
พระบรมราชูปถัมภ กรรมการมูลนิธิสงเสริม
วิจัยทางการแพทย เปนตน
ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ ไดนาํ ความรู
และประสบการณทมี่ มี าอยางยาวนานในการ
ทํางานดานการศึกษาและสังคมมาใช ในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของธนาคาร อีกทั้งยัง
ใหแนวทางและขอคิดเห็นตาง ๆ ทีส่ าํ คัญและ
เปนประโยชนตอ การพัฒนางานดานกิจกรรม
เพื่อสังคมของธนาคาร

นอกจากนี้ ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ
ยังดํารงตําแหนงกรรมการของหนวยงาน
และมูลนิธหิ ลายแหง อาทิ ประธานกรรมการ
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
รายงานประจําป 2558
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นายชุมพล ณ ลําเลียง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุณชุมพล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดานวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล จาก
University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทดานบริหาร
ธุรกิจ จาก Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณชุมพล เปนผูทรง
คุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู  ค วามสามารถและเป น
ผู  บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ ด  า นธุ ร กิ จ และ
การเงินอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยระหวางป พ.ศ. 25362548 ไดดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
และระหวางป พ.ศ. 2547-2554 ไดดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท สิงคโปร
เทเลคอมมูนิเคชั่น จํากัด ประเทศสิงคโปร

ในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลของธนาคาร คุณชุมพลได ให
แงคดิ และมุมมองทีเ่ ปนประโยชนตอ ธนาคาร
ในฐานะผูที่มีประสบการณเปนอยางมากใน
ดานการบริหารจัดการและการกํากับดูแล
กิจการในองคกรขนาดใหญทงั้ ในประเทศไทย
และตางประเทศ

ปจจุบนั คุณชุมพล ดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ
หลายแหง ซึ่งที่สําคัญไดแก กรรมการและ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษทั
ปูนซิเมนต ไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ
บริษทั สยามสินธร จํากัด กรรมการ บริษทั ทุน
ลดาวัลย จํากัด กรรมการ บริษทั เคมปน สยาม
จํากัด และ Kempinski Hotel S.A.

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร. จิรายุ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินิยม) ทางดานเศรษฐศาสตร จาก
London School of Economics ประเทศ
อังกฤษ และปริญญาเอกสาขาเดียวกันจาก
Australian National University ประเทศ
ออสเตรเลีย ดร. จิรายุ เริม่ ตนทํางานครัง้ แรก
ในฐานะเศรษฐกรที่กรมวิเทศสหการ และ
ตอมาดํารงตําแหนงคณบดีคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร ในชวงป พ.ศ. 2524-2529 ไดรับ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ และตั้งแต
ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ดร. จิรายุ ได
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทําหนาที่ดูแล
และจัดการการลงทุนของสํานักงานฯ โดยใน
ขณะเดียวกันก็ ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเปนรองเลขาธิการพระราชวัง
สํานักพระราชวัง
นอกเหนือจากการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ธนาคาร ดร. จิรายุ ยังดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
องคกรที่สําคัญอีกหลายแหง เชน กรรมการ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพระดาบส และ
ศิรริ าชมูลนิธิ เลขาธิการของมูลนิธสิ ายใจไทย
และมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง เหรั ญ ญิ ก ของ

10

รายงานประจําป 2558

มู ล นิ ธิ ส  ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระ
นางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ นายก
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร เปนตน นอกจากนี้ ยังได
รับแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ดร. จิรายุ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริม สนับสนุน และชวยในการผลักดัน
ใหธนาคารมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

หมอมราชวงศดศิ นัดดา สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ จาก Indiana
University (Bloomington) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดรับราชการที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กอนจะไดรับโปรดเกลาฯ ในป พ.ศ.
2510 แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี มาตลอดพระชนมชีพ

หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

ป พ.ศ. 2537 หมอมราชวงศดิศนัดดา ดํารง
ตํ า แหน ง กรรมการและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ
แมฟา หลวงในพระบรมราชูปถัมภ เพือ่ ดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตอมาในป พ.ศ.
2558 ไดดาํ รงตําแหนงเปนประธานกรรมการ
ของมูลนิธิดังกลาว นอกจากนี้ ในป พ.ศ.
2531 ไดเปนประธานคณะกรรมการสนอง
พระราชดําริในเขตพื้นที่ทรงงาน โครงการ
พัฒนาดอยตุง และผูอํานวยการสํานักงาน
ประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชี ย งราย จากความสํ า เร็ จ ของโครงการ
พัฒนาดอยตุง หมอมราชวงศดศิ นัดดา จึงได
ดร. กุลภัทรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ) ด ว ยทุ น ภู มิ พ ล
จากคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริ ญ ญาโทด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ (การเงิ น )
จาก West Virginia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอกดาน
การเงิน จาก University of Pittsburgh

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา ไดเคยดํารงตําแหนง คณบดี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2553-2556
โดยป จ จุ บั น เป น ที่ ป รึ ก ษาประธานมู ล นิ ธิ
แมฟา หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ นอกจากนี้
ดร. กุลภัทรา ยังดํารงตําแหนงกรรมการใน
องคกรและบริษัทเอกชนอีกหลายแหง อาทิ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟดู ส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั
เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) กรรมการ
อิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท
ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส
จํากัด ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการของสภาวิทยาลัยเซาธอสี ทบางกอก

รับความไววางใจจากรัฐบาลไทยใหทําหนาที่
เปนผูกํากับดูแลโครงการขยายผลสูประเทศ
พมา อัฟกานิสถาน และจังหวัดอาเจห ประเทศ
อินโดนีเซีย
นอกจากนี้ หม อ มราชวงศ ดิ ศ นั ด ดา ยั ง
ดํารงตําแหนงสําคัญอีกหลายตําแหนง เชน
เลขาธิ ก ารและกรรมการ มู ล นิ ธิ ป  ด ทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ประธาน
กรรมการของมูลนิธิรากแกว กรรมการของ
มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี กรรมการของมู ล นิ ธิ เ ฉลิ ม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว รองประธานกรรมการของมูลนิธิ
มัน่ พัฒนา ทีป่ รึกษาประจําสํานักงานทรัพยสนิ
สวนพระมหากษัตริย เปนตน
ในฐานะกรรมการธนาคาร หมอมราชวงศ
ดิศนัดดา ไดนาํ ความรูแ ละประสบการณดา น
การพัฒนาอยางยั่งยืนและการพัฒนาสังคม
มาใช ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของคณะกรรมการธนาคารซึ่งถือเปน
ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ การดํ า เนิ น งานของ
ธนาคาร
เปนตน รวมทัง้ ไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง
เปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร
ความเสี่ ย งของกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
บริหารความเสี่ยงของกองทุนประกันสังคม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
นโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ อนุกรรมการประเมินผลการดําเนิน
งานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
ดร. กุลภัทรา ไดนําความรูความชํานาญดาน
การเงิน การประเมินมูลคาดานตราสารอนุพนั ธ
และการบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช ให เ กิ ด
ประโยชน ต  อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารเปนอยางยิ่ง
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คุณเอกกมล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินยิ ม) ดานเศรษฐศาสตร จาก Dartmouth
College ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ
ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก
Harvard Graduate School of Business
Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเอกกมล คีรีวัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณเอกกมล เปนผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ดานตลาดเงินและตลาดทุน เคยดํารงตําแหนง
สํ า คั ญ ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยในช ว ง
ป พ.ศ. 2533-2538 ไดแก ผูอํานวยการ
ฝายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย
ผูอํานวยการฝายการตางประเทศ ผูชวย
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และรอง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และในป
พ.ศ. 2535-2538 ไดดาํ รงตําแหนงเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งเพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นเปน
ครั้งแรก ตอมาในป พ.ศ. 2544-2547 ได
ดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเปนสมาชิก
สภาผู  แ ทนราษฎร และได ดํ า รงตํ า แหน ง
ประธานกรรมการบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรตี้
คุณวีระวงค สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานิตศิ าสตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขานิตศิ าสตรจาก University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เปนเนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ยังเปนคนไทย
คนแรกที่ไดเปนเนติบัณฑิตแหงรัฐนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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คุณวีระวงค เปนผูที่มีความรูความสามารถ
ทางดานกฎหมาย และมีประสบการณเปนที่
ยอมรับในดานการกํากับดูแลกิจการ โดยเคย
ดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทของบริษัท
วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
(ชือ่ เดิม บริษทั ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย)
จํากัด) ตัง้ แตป พ.ศ. 2539 จนถึงป พ.ศ. 2557
นอกจากนี้ ยังเคยดํารงตําแหนงในองคกร
ชั้นนําตาง ๆ อีกหลายแหง อาทิ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท
แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท อาหารสยาม
จํากัด (มหาชน) เปนตน รวมทั้งยังเคยเปน
กรรมการอิสระของบริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) บริษทั สายการบิน
นกแอร จํากัด (มหาชน) และ Frasers and
Neave Limited (ซึง่ เปนบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศ
สิงคโปร)

จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2558
โดยปจจุบนั คุณเอกกมล เปนกรรมการอิสระ
ของ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด
(มหาชน)
ดวยประสบการณและความรูความสามารถ
ในการกํ า กั บ ดู แ ลตลาดเงิ น และตลาดทุ น
ตลอดจนความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน
คุณเอกกมลไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
งานดานการบริหารจัดการการเงินและงาน
ดานการกํากับและควบคุมของธนาคาร

นอกเหนือจากการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระของธนาคารแลว ปจจุบัน คุณวีระวงค
ยังดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษั ท ภิ บ าล ของบริ ษั ท ไทยพาณิ ช ย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เบอรลี่
ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเปน
กรรมการของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร
ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และ Frasers
Centrepoint Limited (ซึ่งเปนบริษัทที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ของประเทศสิงคโปร)
ดวยความรูแ ละความเชีย่ วชาญดานกฎหมาย
ประกอบกับประสบการณ ในดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
ของคุณวีระวงค จึงเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
และกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

คุณหญิงชฎา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทดาน Natural Sciences &
Economics จาก University of Cambridge
ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทดาน Economic
Development จาก Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มตนชีวิตการ
ทํางานดานการธนาคารครั้งแรกที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย กอนที่จะเขามารวมงาน
กับธนาคารไทยพาณิชย ในป พ.ศ. 2518 ตอมา
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญของธนาคารไทยพาณิชย ในป
พ.ศ. 2542 และครบวาระการดํารงตําแหนง
ดังกลาวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550
ปจจุบนั คุณหญิงชฎา นอกจากดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระของธนาคารแลว ยังดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คม และคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของธนาคาร
อีกดวย

คุณเกริก สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ B.A. in
Jurisprudence (Honors) จาก Oxford
University ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเปนเนติ
บัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle
Temple, London และเนติบณ
ั ฑิตไทย สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

นายเกริก วณิกกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุ ณ เกริ ก เป น ผู  ที่ มี ค วามรู  ค วามสามารถ
ทางดานกฎหมายและมีประสบการณ ในการ
ทํางานในองคกรระดับประเทศหลายแหง
โดยดํารงตําแหนงที่สําคัญ อาทิ รองผูวาการ
ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึง
ป 2557

ในป พ.ศ. 2543 คุ ณ หญิ ง ชฎา ได รั บ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น
จุลจอมเกลา ตอมาในป พ.ศ. 2549 คุณหญิง
ชฎา ดํารงตําแหนงประธานสมาคมธนาคาร
ไทย และไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในปเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังไดรบั รางวัล Best CEO of the
Year ประจําป พ.ศ. 2549 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
นอกเหนื อ จากการดํ า รงตํ า แหน ง เป น
กรรมการธนาคารแลว ปจจุบัน คุณหญิงชฎา
ยังดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท
ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท
สยามพารากอน ดี เ วลลอปเมนท จํ า กั ด
กรรมการอิสระของบริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน) นอกจากนี้
คุณหญิงชฎายังดํารงตําแหนงในองคกรทาง
วิชาการและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรอีก
หลายแหง
คุณเกริกไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ
ของธนาคารตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
โดยไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา
ค า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลด ว ยอี ก
ตําแหนงหนึ่ง ในปจจุบันคุณเกริกยังดํารง
ตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ในองคกรชั้นนําของ
ประเทศอีกหลายแหง อาทิ กรรมการใน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู 
(องค ก รมหาชน) กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบของ บริษัท แอ็กโกรว
เอ็ น เตอร ไ พร ส จํ า กั ด กรรมการอิ ส ระ
ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
จํากัด (มหาชน) เปนตน
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คุณจักรกฤศฏิ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และระดับปริญญาโท
ด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก Angelo State
University มลรั ฐ Texas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุณจักรกฤศฏิ์ ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการ
ของธนาคาร โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2558 ในปจจุบัน นอกเหนือ
จากดํารงตําแหนงเปนกรรมการธนาคารแลว
คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ ยั ง ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ บ ดี
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง กรรมการของ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด และ
นายกสมาคมนักศึกษาเกาพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ เป น ผู  ที่ มี ป ระสบการณ
การทํ า งานทั้ ง ในหน ว ยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจโดยไดดาํ รงตําแหนงสําคัญ ๆ เชน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รองปลั ด กระทรวงการคลั ง ประธาน
กรรมการ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูแทน
กระทรวงการคลังในการเจรจาและดําเนินการ
กูเงินจากตลาดเงินทุนตางประเทศ เปนตน
อี ก ทั้ ง ยั ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ
อํานวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการควบคุ ม ภายในและบริ ห าร
ดร. เอกนิติ จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ทุ น สมาคมธรรมศาสตร ) เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต จาก University of Illinois at
Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.) และเศรษฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จาก Claremont Graduate University
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ

กรรมการ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ดร. เอกนิติ ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการของ
ธนาคารโดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 ปจจุบัน ดร. เอกนิติ ดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยใน
อดีต ดร. เอกนิติ เคยดํารงตําแหนงเปนรอง
ผูอ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการบริหาร
ของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย รวมทั้งยังเคยดํารงตําแหนง
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจการคลัง) ประจํา
สหราชอาณาจักรและยุโรป และตําแหนง
Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.

ความเสี่ยงของ Credit Guarantee and
Investment Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อดําเนิน
งานเกี่ยวกับการคํ้าประกันเครดิตและการ
ลงทุ น แห ง ภู มิ ภ าคอาเซี ย น+3 นอกจาก
นี้ คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ ยั ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง ใน
องค ก รเอกชนอื่ น ๆ ด ว ยเช น ประธาน
คณะกรรมการของบริษัท เหมืองแรโปแตซ
อาเซียน จํากัด (มหาชน) กรรมการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ
ของ บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํ า กั ด (มหาชน) กรรมการของ บริ ษั ท
ไทยสมายลแอรเวย จํากัด และกรรมการของ
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด เปนตน
ดวยความรูและประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงสําคัญ ๆ หลายแหง ทั้งในองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และการดํารงตําแหนง
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ
คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ จึ ง เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง
ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะ
กรรมการธนาคารในการบริ ห ารจั ด การ
ธนาคารใหพัฒนาเจริญกาวหนา

ดร. เอกนิติ มีผลงานวิชาการ หนังสือและ
สิ่งพิมพมากมาย อาทิ หนังสือเรื่อง “โดมิโน
เอฟเฟคต: ทางรอดเศรษฐกิจไทยบนเสน
ดายวิกฤติโลก” และบทความเรื่อง “The
Asian Crises Reexamined” ซึ่งตีพิมพ ใน
วารสารของ MIT Press Journals of Asian
Economic Papers นอกจากนี้ ดร. เอกนิติ
ยังไดรบั รางวัลนักเศรษฐศาสตรดาวรุง แหงป
2552 โดยสมาคมธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน
ของมหาวิทยาลัย Illinois ในป 2558 ในอดีต
ดร. เอกนิติ เคยเปนประธานชุมนุมนักกีฬา
รักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
นักกีฬารักบี้ฟุตบอล (เยาวชน) ทีมชาติไทย
ดวยความรู ความเชีย่ วชาญดานเศรษฐศาสตร
ประกอบกั บ การมี ป ระสบการณ ที่ โ ดดเด น
อยางมืออาชีพในดานระบบเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดร. เอกนิติ จึง
มีสวนชวยในการสนับสนุนดานการกําหนด
กลยุ ท ธ แ ละทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารให เ หมาะสมกั บ สถานการณ ท าง
เศรษฐกิจในปจจุบัน

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณกรรณิกา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก University of
Colorado ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ
จบการศึ ก ษาหลั ก สู ต รพิ เ ศษ Advanced
Management Program จาก Harvard
University โดยก อ นที่ จ ะเข า ร ว มงานกั บ
ธนาคาร คุณกรรณิกา ไดทํางานที่บริษัท ยูนิ
ลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนเวลา 32 ป
และไดมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มสวนแบง
การตลาด และความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทดวยการนําแนวคิดดานการตลาด
สมัยใหมมาประยุกต ใช
คุณกรรณิกา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ธนาคารเมื่อป พ.ศ. 2545 และรวมเปน
ผูบ ริหารระดับสูงของธนาคารในป พ.ศ. 2546
โดยรั บ ผิ ด ชอบงานด า นกลุ  ม ลู ก ค า บุ ค คล
คุณกรรณิกา เปนผูท ี่ไดนาํ แนวคิดใหม ๆ และ
การใหความสําคัญกับลูกคามาใช ในงานดาน
กลุมลูกคาบุคคลของธนาคาร อีกทั้งยังเปน
ผูที่มีสวนสําคัญในความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุงธนาคารดวย
การเงินและการธนาคารมายาวนานกวา 20 ป
และจากความสําเร็จของการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกลกู คาธุรกิจขนาดใหญในการเขาทํา
ธุรกรรมขนาดใหญหลายราย ทําใหคณ
ุ อาทิตย
ไดรบั การยอมรับในฐานะผูเ ชีย่ วชาญทางดาน
ตลาดทุนและบริหารการเงิน

นายอาทิตย นันทวิทยา

กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม

คุณอาทิตย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดานเศรษฐศาสตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และปริญญาโท M.B.A. (Finance) จาก
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมถึงไดเขารวมโครงการ
แลกเปลีย่ นที่ Wharton School, University
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณอาทิตย มีประสบการณการทํางานดาน

คุ ณ อาทิ ต ย ไ ด เ ริ่ ม ทํ า งานกั บ ธนาคารไทย
พาณิ ช ย เ ป น ครั้ ง แรกในหน ว ยงานบริ ห าร
การเงินเมื่อป พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นในป
พ.ศ. 2541 ไดรวมงานกับบริษัท Cargill
Financial Service ในตําแหนง Hedge
Fund Manager และต อ มาได ร  ว มงาน
กั บ ธนาคารสแตนดาร ด ชาร เ ตอร ด โดย
ได ส ร า งผลงานอั น โดดเด น ทางด า นธุ ร กิ จ
ตลาดทุนใหกับองคกรอยางตอเนื่อง โดย
คุณอาทิตยดํารงตําแหนงสุดทายที่ธนาคาร
สแตนดาร ด ชาร เ ตอร ด เป น Managing
Director และ Regional Head Capital
Markets, South East Asia
คุณอาทิตย ไดกลับมารวมงานกับธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย อี ก ครั้ ง ในตํ า แหน ง รอง
ผู  จั ด การใหญ กลุ  ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ใ นป
พ.ศ. 2551 และควบตําแหนงรักษาการเปน
ผูบริหารสูงสุดของกลุม Global Markets
Transactional Services (GMTS) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2552 ตอมาในเดือนมกราคม 2554
ธนาคารไดมกี ารปรับเปลีย่ นโครงสรางโดยจัด

คุ ณ กรรณิ ก า ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของธนาคาร
ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2558 และในป 2550
คุณกรรณิกา ไดรับรางวัลนักการเงินแหงป
จากวารสารการเงิ น ธนาคาร และรางวั ล
สุดยอดผูนําหญิงดีเดนแหงภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก จากนิตยสาร The Asian Banker
นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลสุดยอดนักธุรกิจ
หญิ ง ดี เ ด น แห ง อาเซี ย น ประจํ า ป พ.ศ.
2551 จากสภาอุ ต สาหกรรมและการค า
ของเวี ย ดนาม รางวั ล ผู  บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ยอดเยี่ยม ประจําป พ.ศ. 2552 (Best CEO
Award - SET 2009) จากตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย รางวั ล CEO ขวั ญ ใจ
นักวิเคราะห ประจําป 2552 รางวัล CEO
ยอดเยีย่ มสําหรับธุรกิจในกลุม การเงิน ประจําป
พ.ศ. 2554 จากสมาคมนั ก วิ เ คราะห
หลักทรัพย และในป พ.ศ. 2555 ไดรับการ
จัดอันดับใหเปนหนึ่งในผูบริหารระดับสูงที่
ทรงอิทธิพลมากที่สุด และผูหญิงที่มีอํานาจ
มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จาก
นิตยสาร Alpha Southeast Asia
ใหกลุม ธุรกิจขนาดใหญ ผลิตภัณฑและบริการ
ที่เกี่ยวของและกลุมปฏิบัติการ อยูภายใต
กลุม เดียวกัน เพือ่ ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาธุรกิจขนาดใหญไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหรองรับการแขงขันที่เขมขนมากขึ้น โดย
หลังจากไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลกลุม
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ดั ง กล า ว คุ ณ อาทิ ต ย ไ ด
ทําการพลิกโฉมการดําเนินงานของกลุม ธุรกิจ
ขนาดใหญของธนาคารจนกลายเปนหนึ่งใน
ผูนําตลาดพรอมทั้งการเติบโตอยางโดดเดน
ทางด า นงานวาณิ ช ธนกิ จ และบริ ก ารทาง
การเงิน (Corporate Finance) ของธนาคาร
สําหรับประสบการณที่ผานมา คุณอาทิตย
ไดเคยดํารงตําแหนงประธานกรรมการของ
บริษทั หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด กรรมการ
และประธานกรรมการการลงทุนของ บริษัท
ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
กรรมการของบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด
และกรรมการของบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
คุณอาทิตย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ธนาคาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 เมษายน
2558 และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธาน
กรรมการบริหารของธนาคาร โดยมีผลตัง้ แต
วันที่ 3 เมษายน 2558
รายงานประจําป 2558
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นายญนน โภคทรัพย

กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คุณญนน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินยิ ม) ทาง
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรม
ซอฟทแวรจากวิทยาลัยอิมพีเรียล มหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
คุณญนน เริ่มทํางานกับกลุมปูนซิเมนตไทย
เปนแหงแรกในป พ.ศ. 2529 กอนเขารวม
งานกับบริษทั ยูนลิ เี วอร (ประเทศไทย) จํากัด
ในป พ.ศ. 2532 โดยตลอดระยะเวลา 17 ปที่
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รวมงานกับยูนิลีเวอร คุณญนน ไดมีบทบาท
สําคัญทัง้ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจัดการหวงโซอปุ ทาน การผลิต การขาย
และการตลาดทั้ ง ในประเทศและระดั บ
ภูมิภาค สงผลใหมีความเขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางลึกซึ้ง โดยไดดํารงตําแหนง
สุดทายที่ยูนิลีเวอรเปนกรรมการผูจัดการ
บริ ษั ท ยู นิ ฟู  ด ส ไทยแลนด จํ า กั ด และ
เปนกรรมการจัดการ Unilever Asia Ice
Cream and Foods รวมทั้งเปนกรรมการ
และรองประธานกรรมการบริษัท ยูนิลีเวอร
(ประเทศไทย) จํากัด ตอมาในป พ.ศ. 2549
คุณญนนไดรว มงานกับกลุม ดัชมิลล ซึง่ ถือเปน
ผูนําระดับภูมิภาคในธุรกิจผลิตภัณฑจากนม
โดยไดดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ
ในเดือนมิถุนายน 2550 คุณญนนไดเขารวม
งานกั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย ในตํ า แหน ง
รองผูจัดการใหญกลุมลูกคาบุคคล ซึ่งจาก
ประสบการณความเชี่ยวชาญในดานสินคา
อุปโภคบริโภคของคุณญนน ไดชวยสงเสริม
ใหธนาคารกาวขึ้นเปนผูนําในการใหบริการ
ทางการเงินในกลุม ลูกคาบุคคล และในเดือน
ตุลาคม 2556 คุณญนนยังไดรับมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบงานดานลูกคาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเพิ่มเติมดวย

สําหรับประสบการณที่ผานมา คุณญนน ได
เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทยในระหวาง
ป พ.ศ. 2555-2556 ประธานกรรมการบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด
รองประธานกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย
ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และรองประธาน
กรรมการธนาคารวีนาสยาม
คุณญนน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2
เมษายน 2558 และไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของธนาคาร
แทนคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558 นอกจากนี้
คุณญนน ยังไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของ MasterCard Asia/Pacific Advisory
Board ของ MasterCard Asia/Pacific Pte.
Ltd. ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน

ผูบริหารระดับสูง
ดร. วิชิต สุรพงษชัย
ประธานกรรมการบริหาร

นายอาทิตย นันทวิทยา
ประธานเจาหนาที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร

นายญนน โภคทรัพย
กรรมการผูจัดการใหญ
สําหรับประวัติของดร. วิชิต สุรพงษชัย รายละเอียดโปรดดูหนา 8 นายอาทิตย นันทวิทยา รายละเอียดโปรดดูหนา 15
และนายญนน โภคทรัพย รายละเอียดโปรดดูหนา 16

นายดีแพก ซาหรับ

รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Financial Officer
คุณดีแพกดํารงตําแหนงรองผูจัดการใหญ
อาวุโส และ Chief Financial Officer ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ดูแลรับผิดชอบการบริหาร
งานดานการเงิน เทคโนโลยีและการปฏิบัติ
การของธนาคาร กอนดํารงตําแหนง Chief
Financial Officer ในป 2551 คุณดีแพกเคย

นายศรัณยทร ชุติมา

รองผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสูงสุด
ธุรกิจพิเศษ

ดํารงตําแหนง Chief Information Officer เปน
เวลา 5 ป ตัง้ แตรว มงานกับธนาคาร คุณดีแพก
เปนผูน าํ โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change
Program) และเปนผูผลักดันการปรับปรุง
ระบบการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ โครงสราง
องค ก ร รวมถึ ง ระบบงานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐาน และกระบวนการทีเ่ กีย่ วของ
ใหประสบความสําเร็จ สงผลใหธนาคารมีการ
เติบโตอยางมากทัง้ ในดานธุรกิจและสวนแบง
ตลาด กอนรวมงานกับธนาคารไทยพาณิชย
ในเดือนมกราคม ป 2545 คุณดีแพกเคยดํารง
ตําแหนงเปน Managing Director ประจํา
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ของบริษทั ขามชาติแหง
หนึ่งซึ่งติดอันดับ Fortune 500 โดยรับผิด
ชอบบริหารงานของบริษัทใน 10 ประเทศทั่ว
ภูมิภาค ทั้งดานการขาย การบริการและการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญ
คุณดีแพกเริ่มงานครั้งแรกในป 2519 กับ
Touche Ross & Co. สํานักงานลอนดอน
(หรือ Deloitte & Touche ในปจจุบัน) คุณ
ดีแพกเปนสมาชิกของสมาคมผูสอบบัญชีรับ
คุณศรัณยทรดํารงตําแหนงรองผูจ ดั การใหญ
อาวุโส ผูบ ริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ ซึง่ ทําหนาที่
ติดตามและปองกันหนี้ที่อาจจะมีปญหา และ
บริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
สินทรัพยรอการขาย (NPAs) ของธนาคาร
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ คุ ณ ศรั ณ ย ท รมี
ประสบการณ ใ นด า นสิ น เชื่ อ ลู ก ค า ธุ ร กิ จ
มาเป น เวลา 31 ป โดยได เ ข า ร ว มงาน
กั บ ธนาคารหลั ง จากจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ด  า นบั ญ ชี จ ากจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และ M.B.A. จาก Ohio
University สหรัฐอเมริกา คุณศรัณยทรดํารง
ตําแหนงผูจัดการฝายธุรกิจ 4 ดูแลลูกคา
กลุมพลังงานและปโตรเคมีกอนที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูแทนธนาคารในบริษัท
ไอทีวี จํากัดในป 2539 ในตําแหนงกรรมการ

อนุญาตแหงประเทศอังกฤษ (Institute of
Chartered Accountants in England and
Wales) ผู  ต รวจสอบระบบสารสนเทศรั บ
อนุญาต (Certified Information System
Auditor) และสมาชิกของ Wharton School,
University of Pennsylvania ในระหวางป
2534-2536 คุ ณ ดี แ พกดํ า รงตํ า แหน ง
International President ของ The Information
Systems Audit and Control Association Inc.
และในป 2538-2544 คุณดีแพกเปนสมาชิก
คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
สมาพันธนักบัญชีนานาชาติ (IT Committee
of the International Federation of
Accountants) ป จ จุ บั น คุ ณ ดี แ พกเป น
คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Westminster
Business School ในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ รองประธานกรรมการบริษัท ไทย
พาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ
ประธานกรรมการบริ ษั ท ซุ ป เปอร แ นป
(ประเทศไทย) จํากัด

ผูจัดการ เมื่อภารกิจในการลดสัดสวนการ
ลงทุนของธนาคารในบริษทั ไอทีวี เสร็จสิน้ ลง
คุ ณ ศรั ณ ย ท รได ก ลั บ มาดํ า รงตํ า แหน ง
ผูจ ดั การฝายธุรกิจ ดูแลลูกคาสินเชือ่ รายใหญ
ของธนาคาร และไดรับแตงตั้งเปนผูชวย
ผูจ ดั การใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 1
ในป 2546 ตอมาคุณศรัณยทรไดรับการ
แตงตั้งเปนผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส กลุม
ธุรกิจพิเศษ ในป 2552 เพื่อดูแลและให
คําปรึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการปรับปรุง
โครงสรางหนี้และพัฒนาระบบปองกันไมให
เกิดหนี้มีปญหา สําหรับลูกคารายที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ คุณศรัณยทรไดรับแตงตั้งเปน
รองผูจัดการใหญ (เทียบเทากับตําแหนง
รองผูจัดการใหญอาวุโสในปจจุบัน) ในเดือน
ธันวาคม 2553
รายงานประจําป 2558
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นางวัลลยา แกวรุงเรือง

รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Legal and
Control Officer และเลขานุการบริษัท

นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย CFA

รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Risk Officer

ดร. เย็น ลอทเนอร

รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Strategic Officer

18

รายงานประจําป 2558

คุณวัลลยาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมายการเงินเปนอยางดี โดยมี
ประสบการณ ก ารทํ า งานด า นกฎหมายที่
เกีย่ วของกับธุรกิจสถาบันการเงินมาเปนระยะ
เวลากวา 31 ป จึงมีความเขาใจในการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย ซึง่ จะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาและตอยอดงานทาง
ดานกฎหมายของธนาคาร กอนจะมารวมงาน
กับธนาคารไทยพาณิชย คุณวัลลยา ทํางาน
ดานกฎหมายในภาคธนาคารและภาคเอกชน
หลายแห ง อาทิ บริ ษั ท กฎหมายกรุ ง ไทย
ธนาคารเอเชีย จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย
สุขุมวิท จํากัด และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ในตําแหนงสุดทายเปนรองกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ สายกํากับและบริหารงานกฎหมาย

คุ ณ วั ล ลยาจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
นิติศาสตร และปริญญาโทนิติศาสตรสาขา
กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโททางดานกฎหมายธนาคารระหวาง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเปนเนติบัณทิตไทย สมัย
ที่ 38 คุณวัลลยาไดเริ่มงานกับธนาคารใน
ตําแหนงรองผูจัดการใหญ (เทียบเทากับ
ตําแหนงรองผูจัดการใหญอาวุโสในปจจุบัน)
ในเดือนมิถุนายน 2557 และไดรับแตงตั้ง
เปนเลขานุการบริษทั ในเดือนกรกฎาคม 2558
เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนงานของคณะกรรมการ
ธนาคารในด า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กฎระเบี ย บ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คุณอนุชาไดรับแตงตั้งเปนรองผูจัดการใหญ
อาวุโส และ Chief Risk Officer ของธนาคาร
ในเดือนมิถนุ ายน 2558 นอกจากนี้ คุณอนุชาได
รับแตงตัง้ เปนกรรมการของ บมจ. ไทยพาณิชย
ประกันชีวิตตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2558
และประธานกรรมการของบลจ. ไทยพาณิชย
ตัง้ แตวนั ที่ 21 กรกฎาคม 2558 กอนรวมงาน
กั บ ธนาคาร คุ ณ อนุ ช าดํ า รงตํ า แหน ง เป น
ผูจัดการทั่วไป และประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการลงทุน บริษัท เอไอเอ จํากัด สาขา
ประเทศไทย ตั้งแตป 2542 ถึงป 2558
นอกจากนี้ ในป 2541-2542 คุณอนุชายัง
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการขององคการ
เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และใน
ระหวางป 2534-2541 คุณอนุชาเปนทีป่ รึกษา
ทางการเงินใหกับคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผูชวย
ผูจ ดั การใหญของบริษทั ไนเตรทไทย จํากัด และ

ผูช ว ยผูจ ดั การใหญของบริษทั คาโปรแลคตัม
ไทย จํากัด (มหาชน) ในป 2533-2534 คุณอนุชา
เปนรองผูอ าํ นวยการ (Structured Finance)
ทีบ่ ริษทั เชส แมนฮัตตัน เอเชีย จํากัด (ฮองกง)
และในป 2526-2533 คุณอนุชาดํารงตําแหนง
เปนรองประธานกรรมการกลุมลูกคาธุรกิจ
ที่ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ
คุณอนุชาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานการเงินจาก San Francisco State
University ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ
ปริญญาโททางดาน M.B.A. สาขาการเงิน
และธุรกิจระหวางประเทศ จาก University
of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ลอทเนอร ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น รอง
ผูจัดการใหญอาวุโส และ Chief Strategic
Officer ในเดือนมิถนุ ายน 2558 ดร. ลอทเนอร
จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย Technical
University Dresden ประเทศเยอรมัน และ
ได รั บ อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัย Rheinische FriedrichWilhelms-Universit ät Bonn ประเทศ
เยอรมัน ดร. ลอทเนอรเริ่มตนการทํางานที่
บริษัท McKinsey & Company ประเทศ
เยอรมัน ในป 2535 และตอมาไดรับเลือกให
เปนหุนสวน (Partner) ของบริษัทในป 2543
ดร. ลอทเนอรไดยายไปประจําอยูที่ประเทศ
มาเลเซียในป 2544 และตอมาไดยา ยไปประจํา

ทีป่ ระเทศสิงคโปร ในป 2548 โดยรับตําแหนง
เปนหุนสวนอาวุโส (Senior Partner) ของ
McKinsey ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นจนกระทั่ ง
ป 2555 ในชวง 3 ปกอนเริ่มงานกับธนาคาร
ไทยพาณิชย ดร. ลอทเนอรไดดํารงตําแหนง
หุนสวนอาวุโสและกรรมการผูจัดการบริษัท
The Boston Consulting Group ณ ประเทศ
สิงคโปร ซึ่งเปนผูนําดานบริการทางการเงิน
ในภูมิภาคอาเซียน

ผูบริหารระดับรองผูจัดการใหญและผูชวยผูจัดการใหญ*
รองผูจัดการใหญ

ผูชวยผูจัดการใหญ

นาย เกรียง วงศหนองเตย
นาง กรรณิการ งามโสภี
นาย กฤษณ อรรถกฤษณ
นาง กาญจนา โรจวทัญู
นาย กิรดิศ อารมยดี
นางสาว จามรี เกษตระกูล
นาย ณรงค ศรีจักรินทร
นาย พงษสิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
นาง พิกุล ศรีมหันต
นาย พิพัฒน อัสสมงคล
นาง ภิมลภา สันติโชค
นาย รุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย**
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
นาย วรวัจน สุวคนธ
นาย วศิน ไสยวรรณ
นาย วิพล วรเสาหฤท
นาย สารัชต รัตนาภรณ
ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน
นาย สุทธิพัฒน เสรีรัตน
นาง อภิพันธ เจริญอนุสรณ
นางสาว อารยา ภูพานิช
ดร. อารักษ สุธีวงศ
Mr. Christian Roland
Dr. Ellen Nora Ryan
Mr. Kamalkant Agarwal
Mr. Vishrut Jain

นาง เมธินี จงสฤษดิ์หวัง
นาย เอกพล อภินันทร
นาย ไพบูลย ตั้งกนกไพโรจน
นาย กรพัฒน บุญเสริมสมบัติ
นางสาว กลวยไม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาย กัมพล จันทวิบูลย
นาย จิรวุฒิ บุญศิริ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ
นาย ชาญมนู สุมาวงศ
นาย ธนะ คุงบรรพต
นาย ธนิก ธราวิศิษฏ
นาย ธีรพล รัตตกุล
นาย นพดล มังกรชัย
นางสาว ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท
นาย พรเทพ ปนยารชุน
นางสาว พิภาวิน สดประเสริฐ
นาย ภานุ โชติประสิทธิ์
นาย มาณพ เสงี่ยมบุตร
นาย รังสรรค องคสรณะคม
นาย รังสิ วงษกิจบัญชา
ดร. วรพล วทัญุตา
นางสาว ศรมน อิงคตานุวัฒน
นางสาว ศรัณยา เวชากุล
นางสาว ศลิษา หาญพานิช
นาย ศักดา ดํานาคแกว
นาย ศิโรตม วิชยาภัย
นางสาว ศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นาย สมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ
นาย สมชาย สัญญลักษณศิริ***
นาย สมบุญ รวมกอนทอง
นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการคา
ดร. อมฤต เหลารักพงษ
นาย อรรถพงศ พรธิติ
นาย อารภัฏ สังขรัตน
Mr. Erik Stephen Kragas
Mr. Siva Rkrishnan

* ขอมูล ณ 1 มกราคม 2559
** นายรุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย ไดลาออกจากธนาคารโดยมีผลตั้งแต 1 มีนาคม 2559
*** นายสมชาย สัญญลักษณศิริ ไดเกษียณอายุจากธนาคารโดยมีผลตั้งแต 1 มีนาคม 2559
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โครงสรางการจัดการ
การกํากับดูแล

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการฝายจัดการ

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน: นายประสัณห เชื้อพานิช)
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
(ประธาน: นายชุมพล ณ ลําเลียง)
คณะกรรมการกิจกรรมเพ อสังคม
(ประธาน: ศ.นพ. วิจารณ พานิช)

คณะกรรมการ People Development Committee
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)
คณะกรรมการ i-Committee
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ประธาน: นายอาทิตย นันทวิทยา)
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
(ประธาน: นายอาทิตย นันทวิทยา)
คณะกรรมการจัดการ
(ประธาน: นายญนน โภคทรัพย)
คณะกรรมการดานเทคโนโลยี
(ประธาน: นายญนน โภคทรัพย)

โครงสรางการบริหารงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หนวยงานภายใต โครงสรางกลุม
Customer Segment

• ลูกคาบุคคล
• ลูกคาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
• ลูกคา Wealth
• ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
• Client Acquisition

Product

Strategic

Risk and Control

Support

• สินเชื่อรถยนตและสินเชื่อ
บุคคล
• สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและ
ธุรกิจรายยอย
• Retail Banking Solutions
• สินเชื่อลูกคาบุคคล
• ผลิตภัณฑลูกคาธุรกิจ
• วาณิชธนกิจและตลาดทุน
• ผลิตภัณฑ Wealth

• Partnership & Alliance
• Transformation
• Digital Banking
• ยุทธศาสตรองคกรและ
พัฒนาธุรกิจ
• ธุรกิจตางประเทศ
• ทรัพยากรบุคคล
• Business Strategy

• บริหารความเสี่ยง
• ตรวจสอบ
• กฎหมาย
• กํากับและควบคุม
• การเงินและบริหารเงิน
• การปองกันอาชญากรรม
ทางการเงินและความ
ปลอดภัย
• Safety and Security

• ธุรกิจพิเศษ
• เทคโนโลยี
• ปฏิบัติการ
• ขอมูลการบริการ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สื่อสารองคกร
• ภาพลักษณองคกรและ
การตลาด
• ศูนยวจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ

กลุมธนาคารไทยพาณิชย

สัดสวนการถือหุน 100%
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สัดสวนการถือหุน 100%

สัดสวนการถือหุน 99.17%

เศรษฐกิจไทยป 2558 และแนวโนมป 2559

EIC Online เว็บไซตที่รวบรวมขาวสาร งานวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค และผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม เพอใหทานไดรับขอมูลที่เปนประโยชน สามารถ
นําไปใชวางกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง และทันตอเหตุการณ

เศรษฐกิจไทยป 2558 ฟน ตัวอยางชาๆ เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่
รอยละ 2.8 ในป 2558 ปรับตัวดีขนึ้ จากป 2557 ทีเ่ ศรษฐกิจไดรบั ผลกระทบ
จากความไมสงบทางการเมืองและขยายตัวเพียงรอยละ 0.9 โดยในป
2558 ภาคการทองเทีย่ วและการใชจา ยงบประมาณของภาครัฐในการ
กระตุน เศรษฐกิจเปนแรงขับเคลือ่ นทีส่ าํ คัญ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจฟน
ตัวไดคอ นขางชาเนือ่ งจากการสงออกทีย่ งั ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกซึง่ ทําใหภาคเอกชนสวนใหญชะลอการลงทุน และกําลังซือ้ ของภาค
ครัวเรือนทีล่ ดลงจากราคาสินคาเกษตรตกตํา่ รวมถึงภาวะภัยแลง
ภาครัฐเรงกระตุน เศรษฐกิจ โดยมีมาตรการระยะสัน้ ทีเ่ นนชวยเหลือ
กลุม ผูม รี ายไดนอ ยถึงรายไดปานกลางและผูป ระกอบการ SMEs เชน
การใหสนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยเพือ่ ผูม รี ายไดนอ ย การใหสนิ เชือ่ ผานกองทุน
หมูบ า น การเรงลงทุนโครงการขนาดเล็กของภาครัฐ การปรับลดภาษีและ
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ตํา่ ใหผปู ระกอบการ SMEs เปนตน มาตรการ
สงเสริมการใชจา ย เชน การลดคาธรรมเนียมการโอนและคาจดจํานอง
อสังหาริมทรัพย และการลดหยอนภาษีเงินไดจากการซื้อสินคาและ
บริการไมเกิน 15,000 บาทในชวงปลายป เปนตน และมาตรการระยะ
กลางถึงระยะยาวซึง่ จะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ตอไป เชน การสงเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอรและการกําหนด
กลุม อุตสาหกรรมเปาหมายทีจ่ ะไดรบั สิทธิประโยชน ในการลงทุน เปนตน
การสงออกในป 2558 ลดลงต อเนื่องเป น ปที่ส อง มูลคาการ
สงออกของไทยในรูปดอลลารสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 5.8 ในป 2558
ตอเนื่องจากป 2557 ที่ลดลงรอยละ 0.4 โดยเงินบาทที่ออนคาราว
รอยละ 10 ไมไดชวยการสงออกมากนัก สาเหตุสําคัญที่ทําใหมูลคา
การสงออกลดลงเกิดจากราคานํา้ มันดิบในตลาดโลกทีล่ ดลงราวรอยละ
50 กดดันใหราคาสินคาสงออกทีเ่ ชือ่ มโยงกับนํา้ มันดิบอยางเชน นํา้ มัน
สําเร็จรูป เคมีภัณฑและพลาสติก รวมถึงยางพารา ซึ่งมีสัดสวนราว
รอยละ 18 ของการสงออกทัง้ หมดของไทยลดลงตามไปดวย นอกจาก
นี้ การสงออกของไทยยังไดรับแรงกดดันจากการชะลอตัวของภาค
อุตสาหกรรมของจีน และการยายฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส
ออกจากประเทศไทยอีกดวย อยางไรก็ตาม ความตองการสินคาไทย
จากกลุมประเทศ CLMV อันประกอบดวย กัมพูชา ลาว เมียนมาร
และเวียดนาม ยังคงเติบโตไดดี

ในป 2559 ธนาคารประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตรา
รอยละ 2.5 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ ตอไปเนื่องจาก
การสงออกยังไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่ง
เปนความเสี่ยงหลักตอทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และภาค
ครัวเรือนที่มีกําลังซื้อจํากัดจากภาระหนี้ในระดับสูงรวมถึงรายไดจาก
ภาคเกษตรที่ตกตํ่า ดังนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยูกับ
แรงกระตุนจากภาครัฐใหเกิดการลงทุนในประเทศของภาคเอกชน
ผานมาตรการตางๆ เชน มาตรการดานภาษี มาตรการเรงรัดโครงการ
ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐาน
และการเพิม่ แรงจูงใจในการลงทุนผานสิทธิประโยชนจาก BOI เปนตน
นอกจากนี้ โครงการขนาดใหญของภาครัฐหลายโครงการมีความชัดเจน
มากขึ้น โดยโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงอีกจํานวน
20 โครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นราว 1.8 ลานลานบาท ไดผานการ
อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีในชวงปลายป 2558 ซึง่ การเรงรัดการลงทุนใน
โครงการดังกลาวจะทําใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหภาคเอกชน และ
เปนสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจไทยในป 2559 ตอไป
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ การลดคาเงินหยวน และการ
ดําเนินมาตรการผอนคลายทางการเงินในญี่ปุนและยูโรโซนเปน
ปจจัยภายนอกประเทศที่ตองใหความสําคัญในป 2559 ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนครั้งแรกในเดือน
ธันวาคมป 2558 และมีแนวโนมที่จะปรับขึ้นตอไปในป 2559 ตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจและการจางงาน ในทางกลับกันเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวทําใหธนาคารกลางจีนมีแนวโนมทีจ่ ะปรับลดอัตราดอกเบีย้ และปรับ
ลดคาเงินหยวนลง เชนเดียวกันกับธนาคารกลางญี่ปุนและยูโรโซนที่
จําเปนตองเขาซื้อสินทรัพยอยางตอเนื่อง ความแตกตางของนโยบาย
การเงินในเศรษฐกิจหลักของโลกดังกลาวอาจกอใหเกิดความผันผวน
ของราคาสินทรัพยทางการเงินและการเคลื่อนยายเงินลงทุนระหวาง
ประเทศได ทั้งนี้ ธนาคารคาดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะคง
อยูท รี่ ะดับรอยละ 1.5 ตลอดป 2559 และเงินบาทจะออนคาลงสูร ะดับ
37 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ป 2558 เปนปทที่ า ทายสําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยจากการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจที่ไมสดใส ซึง่ สงผลกระทบตอรายไดและคุณภาพของ
สินทรัพย อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยไทยยังสามารถเติบโตได ในระดับปานกลาง ทัง้ ดานสินทรัพย สินเชือ่ และเงินฝาก ณ สิน้ ป 2558 ธนาคาร
พาณิชย ในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 19 แหง เพิ่มขึ้นจาก 17 แหงในป 2557 ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย 14 แหง ธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอย 1 แหง และธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ 4 แหง การเพิ่มขึ้นมาจากธนาคารตางชาติ 2 แหง คือ ธนาคาร
เอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับใบอนุญาตธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัท
ลูกของธนาคารตางประเทศภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในชวงตนป 2558 ธนาคาร
แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด ไดถูกควบรวมเขากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผลสําเร็จ

ขอมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชยกับระบบธนาคารพาณิชย*
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558

(พันลานบาท)
งบการเงินรวม

ระบบธนาคารพาณิชย*
ป 2558
ป 2557

เปลี่ยนแปลง ธนาคารไทยพาณิชย
รอยละตอป
ป 2558

สวนแบงตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย
รอยละ

สินทรัพย

15,544

14,682

5.9

2,774

17.8

สินเชอ
เงินฝาก
สวนของผูถือหุน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงาน
สํารองคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

10,686
10,753
1,632
446
264
311
399
149
46
193

10,091
10,486
1,452
427
229
293
363
94
51
207

5.9
2.5
12.4
4.4
15.1
5.9
9.9
58.6
-11.0
-6.8

1,833
1,891
307
83
55
49
88
30
11
47

17.2
17.6
18.8
18.6
20.7
15.8
22.1
20.0
25.1
24.4

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชยประกอบดวยธนาคารพาณิชย 11 แหงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในป 2558 กําไรสุทธิโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชยไทยมีจาํ นวน
193.0 พันลานบาท ลดลงรอยละ 6.8 จากจํานวน 207.0 พันลานบาทใน
ป 2557 โดยธนาคารพาณิชยขนาดใหญรายงานกําไรสุทธิลดลง สวนใหญ
เปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ อยางมากของสํารองหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะ
สูญ แมวา กําไรจากการดําเนินงานยังคงเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตาม รายได
ดอกเบีย้ สุทธิ และรายไดทมี่ ใิ ชดอกเบีย้ ของระบบธนาคารพาณิชยไทย
เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 จากปกอ น และรอยละ 15.1 จากปกอ น ตามลําดับ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิยังคงเปนรายไดหลักของระบบธนาคารพาณิชย
โดยสัดสวนของรายไดดอกเบี้ยสุทธิเทากับรอยละ 63 ของรายไดรวม
ในป 2558 ลดลงจากรอยละ 65 ในป 2557 รายไดดอกเบี้ยสุทธิมี
จํานวน 445.9 พันลานบาทในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 จากจํานวน
427.1 พันลานบาทในป 2557 สวนใหญเปนผลมาจากการเติบโตของ
สินเชือ่ รอยละ 5.9 จากปกอ น รวมทัง้ การลดลงอยางมากของคาใชจา ย
ดอกเบี้ยสําหรับเงินฝาก ในป 2558 สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลง
รอยละ 0.17 เปนรอยละ 3.10 สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงอยาง
มากของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดรายได โดยเฉพาะ
อยางยิง่ จากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบาย 2 ครั้งในครึ่งปแรกของป 2558 ซึ่งสวนหนึ่งสุทธิกับการ
ลดลงของตนทุนเงินฝาก
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชยไทยในป 2558 เพิ่ม
ขึ้นอยางมากรอยละ 15.1 เปนจํานวน 264.1 พันลานบาท จากจํานวน
229.5 พันลานบาทในป 2557 สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดคาธรรมเนียมสุทธิ กําไรจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงิน
ตราตางประเทศ และกําไรจากเงินลงทุนซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก
กําไรจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
2-3 รายในป 2558 สงผลใหสัดสวนของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอราย
ไดรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37 ในป 2558 จากรอยละ 35 ในป 2557
คาใชจา ยทีม่ ใิ ชดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.9 เปนจํานวน 310.6 พันลาน
บาทในป 2558 จากจํานวน 293.3 พันลานบาทในป 2557 สวนใหญ
มาจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและคาใชจายอื่นที่สูงขึ้น
เนื่องจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญแหงหนึ่ง มีการบันทึกการดอย
คาจํานวนมากทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในป 2558 จากการที่คา
ใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีการเติบโตตํ่ากวาการเติบโตของรายได สงผล
ใหอัตราสวนคาใชจายตอรายไดของระบบธนาคารพาณิชยไทยลดลง
เปนรอยละ 43.7 ในป 2558 จากรอยละ 44.7 ในป 2557

ณ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชย ไทยทั้ง
ระบบมีจํานวน 15,544 พันลานบาท ทั้งนี้ ขนาดของสินทรัพยซึ่ง
เป น ดั ช นี สํ า คั ญ ในการชี้ วั ด การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย
เพิ่มขึ้น 862 พันลานบาท หรือรอยละ 5.9 จากปกอนสวนหนึ่งจาก
การเติบโตของสินเชื่อ และอีกสวนจากการควบรวมของธนาคาร
ในประเทศแหงหนึ่งกับสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งใน
ไตรมาสแรกของป 2558
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 เปนจํานวน
10,686 พันลานบาทในป 2558 การเติบโตของสินเชื่อจากปกอนสวน
ใหญมาจากกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนผลมาจาก
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (Soft Loan) ของรัฐบาล และจากการ
ควบรวมของธนาคารในประเทศแหงหนึง่ กับสาขาธนาคารตางประเทศ
ในไตรมาสแรกของป 2558 หากไมรวมเงินใหสินเชื่อที่เกี่ยวของกับ
การควบรวม การเติบโตของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยไทยจะ
เทากับรอยละ 3.6 จากปกอ น การเติบโตของสินเชือ่ ตามประเภทธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งรวมถึงสาขาของ
ธนาคารตางประเทศมีรายละเอียดดังนี้ สินเชื่ออุปโภค/บริโภคสวน
บุคคล (รอยละ 28.1 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากปกอน
สวนใหญจากการเติบโตของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ
9.5 จากปกอน ตามการเติบโตอยางตอเนื่องของตลาดที่อยูอาศัย
ในขณะทีส่ นิ เชือ่ เชาซือ้ รถยนตขยายตัวเล็กนอยรอยละ 1.0 จากปกอ น
ในสวนของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อภาคการผลิต (รอยละ
17.2 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากปกอน สินเชื่อเพื่อการ
สาธารณูปโภค (ไฟฟา กาซ ไอนํา้ และระบบปรับอากาศ) เพิม่ ขึน้ รอยละ
14.1 จากปกอ น และสินเชือ่ เพือ่ กิจกรรมอสังหาริมทรัพยเพิม่ ขึน้ รอยละ
9.0 จากปกอน
ทั้งนี้ ในป 2558 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงรอยละ 0.50 เปนรอยละ 1.50 ณ สิ้นป 2558 จากรอยละ
2.00 ณ สิ้นป 2557 สงผลใหธนาคารพาณิชย ไทยปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อลูกคาชั้นดี (Minimum Lending Rate) เปน
รอยละ 6.50-8.62 ณ สิ้นป 2558 จากรอยละ 6.75-8.72 ณ สิ้น
ป 2557
เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 เปนจํานวน
10,753 พันลานบาท จากการควบรวมของธนาคารในประเทศแหง
หนึ่งกับสาขาธนาคารตางประเทศ หากไมรวมเงินฝากจากการควบ
รวม การเติบโตของเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทยจะเทากับ
รอยละ 1.1 จากปกอน โดยการแขงขันดานเงินฝากในป 2558 อยูใน
ระดับตํา่ เปนผลมาจากความตองการสินเชือ่ ทีช่ ะลอตัวทามกลางความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลง อยางไรก็ตาม ในป 2558 อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจําประเภท 3 เดือนของระบบธนาคารพาณิชยไทยไดลดลง
เปนรอยละ 0.25-2.00 ณ สิ้นป 2558 จากรอยละ 1.00-2.50 ณ สิ้น
ป 2557 อยางไรก็ตาม สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของระบบ
ธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.4 ณ สิ้นป 2558 จาก
รอยละ 96.2 ณ สิ้นป 2557 เนื่องจากลูกคาไดเปลี่ยนไปลงทุนใน
ผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนสูง และการเติบโตของเงินใหสินเชื่อที่สูง
กวาเงินฝาก
ณ 31 ธันวาคม 2558 สินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักเงินสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวมของระบบธนาคาร
พาณิชยมีจํานวน 343.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 289.1
พันลานบาทในป 2557 ในขณะทีอ่ ตั ราสวนสินเชือ่ ดอยคุณภาพเพิม่ ขึน้

ธนาคารไทยพาณิชย จัดงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2015 ใน
หัวขอ “The World Ahead : โลกเปลีย่ น เศรษฐกิจปรับ นักลงทุนไทยพรอมรับมือ”
รวมตัวขุนพลทางเศรษฐกิจของประเทศขึน้ เวทีตแี ผ เจาะลึก และอัพเดทขอมูลทาง
เศรษฐกิจและสถานการณสาํ คัญจากทัว่ โลกทีจ่ ะสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศไทย

เปนรอยละ 2.9 จากรอยละ 2.5 ในป 2557 การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนสินเชือ่
ดอยคุณ ภาพมาจากลูกคาขนาดใหญรายหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรม
การผลิต (รวมถึงบริษัทลูกที่อยู ในตางประเทศ) ไดถูกจัดชั้นเปน
สินเชื่อดอยคุณภาพในป 2558 และสินเชื่อเพื่อการขายปลีกและ
ขายสง (สวนใหญอยูในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม) รวมทั้ง
สินเชื่อบุคคล (สวนใหญจากสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนต) จากการที่สินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางมากสงผลให
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพของระบบ
ธนาคารพาณิชย ไทยในป 2558 ลดลงเปนรอยละ 129 จากรอยละ
138 ในป 2557
ธนาคารพาณิชยทุกแหงไดนําหลักเกณฑ Basel III มาใชตั้งแต 1
มกราคม 2556 โดยอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของระบบ
ธนาคารพาณิชยไทย ณ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารเทากับรอยละ 16.6 ซึ่งสูงกวาเงินกองทุนขั้นตํ่าตามกฎหมาย
ภายใตหลักเกณฑ Basel III ทีก่ าํ หนดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงขั้นตํ่าที่รอยละ 8.5
โดยรวมระบบธนาคารพาณิชย ไทยในป 2558 ไดเผชิญกับคุณภาพ
ของสินทรัพยที่ดอยคาลง ทําใหมีการตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรสุทธิลดลง อยางไรก็ตาม รายไดรวม
ของระบบธนาคารพาณิ ช ย ยั ง เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง จากรายได
ดอกเบี้ยสุทธิและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยที่เงินกองทุนยังอยูใน
ระดับที่แข็งแกรงเพื่อรองรับกับทั้งการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
และเหตุการณที่ไมไดคาดคิด
ระบบธนาคารพาณิชย ไทยจะยังคงเสริมความแข็งแกรงของเงิน
กองทุ น อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ รองรั บ หลั ก เกณฑ ท างการที่
เปลีย่ นแปลงในอนาคตซึง่ เกิดจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม (IFRS
และ IAS) และมาตรการใหมๆ ของการดํารงเงินกองทุนตามหลัก
เกณฑ Basel IV และเตรียมความพรอมสําหรับคูแขงรายใหมที่ไมใช
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิง่ จากคูแ ขงรายใหมทางดานดิจติ อล
สําหรับป 2559 และปตอ ๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชยไทยจะยังคงเสริมสราง
ความสามารถในการเพิม่ รายได และมุง เนนทางดานดิจติ อลเพือ่ รองรับ
กับรูปแบบการใชชีวิตและความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยไทยอาจตองเผชิญกับความ
ทาทายจากสภาพเศรษฐกิจทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ
รายงานประจําป 2558
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การดําเนินงานและแผนงาน

บริการธนาคารออนไลนของธนาคารไทยพาณิชยทจี่ ะชวยใหคณ
ุ บริหารจัดการเงินไดดว ยตัวเองงายๆ ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถใชงานไดผา นคอมพิวเตอรและสมารทโฟน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ประวัติ

ธนาคารไทยพาณิชย ในปจจุบัน

ธนาคารไทยพาณิชยกอตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2449 ในนามแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด เปนธนาคาร
พาณิชยไทยแหงแรก ตั้งแตเริ่มกอตั้งจวบจนปจจุบัน ธนาคารมีผูถือ
หุนใหญเปนพระบรมวงศานุวงศหรือตอมาคือสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ในชวง 110 ปทผี่ า นมา ธนาคารไทยพาณิชยมบี ทบาท
สําคัญในการใหบริการทางการเงินในประเทศไทยผานวัฎจักรเศรษฐกิจ
มากมายรวมทัง้ ความรุนแรงทางการเมือง และดวยการสนับสนุนอยาง
แข็งแกรงจากผูถือหุนหลักของธนาคาร ทําใหธนาคารสามารถบริหาร
จัดการกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จนทําใหธนาคารในทุกวันนีม้ ขี นาด
ที่ใหญขนึ้ มีผลการดําเนินงานทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ แข็งแกรงขึน้ และมีมลู คา
หลักทรัพยตามราคาตลาดสูงที่สุดในกลุมสถาบันการเงินไทย

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารที่ใหบริการทางการ
เงินที่ครบวงจรชั้นนําของประเทศ นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่
หลากหลายเพือ่ ตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุม ธนาคาร
มีวสิ ยั ทัศนทจี่ ะเปน “ธนาคารทีล่ กู คา ผูถ อื หุน พนักงาน และสังคมเลือก”
และมี พั น ธกิ จ ที่ จ ะเป น ธนาคารที่ ใ ห บ ริ ก ารครบวงจรที่ ดี ที่ สุ ด ของ
ประเทศ ธนาคารมีเครือขายการใหบริการทางการเงินในประเทศทีก่ วาง
ขวางและครอบคลุมการใหบริการทางการเงินสําหรับลูกคาทุกกลุม และ
ทุกประเภทของผลิตภัณฑ

จากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ธนาคารไดทําการเพิ่มทุนดวยการ
เขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง
(มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) สงผลให ในเดือนพฤษภาคม 2542
กระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผู
ถือหุนหลักของธนาคาร ตอมากระทรวงการคลังไดจัดตั้งกองทุนรวม
วายุภักษหนึ่งขึ้นในป 2546 และได โอนหุนของธนาคารที่กระทรวง
การคลังถืออยูใหกองทุนดังกลาวในวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือ
หุนของธนาคารในสัดสวนรอยละ 23.69 กองทุนรวมวายุภักษหนึ่งใน
สัดสวนรอยละ 23.12 และกระทรวงการคลังในสัดสวนรอยละ 0.09
24
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นอกเหนือจากการใหบริการหลัก ซึง่ ไดแก บริการเงินฝากและธุรกรรมที่
เกีย่ วกับการใหสนิ เชือ่ ธนาคารมีบริการทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละกลุม โดยสําหรับลูกคาบุคคล ธนาคารใหบริการ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ่ สวนบุคคล สินเชือ่ เชาซือ้ รถยนต บริการบัตร
เครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ บริการโอน
เงินตางประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑเพือ่ การลงทุนและการประกัน สําหรับ
ลูกคาธุรกิจ ธนาคารใหบริการทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการบริหารเงินเพือ่
ธุรกิจ (Business Cash Management) ผลิตภัณฑสนิ เชือ่ การคาตาง
ประเทศ (Trade Finance) ผลิตภัณฑบริหารเงิน (Treasury Products)
ผลิตภัณฑทางตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดทุน บริการทีป่ รึกษาทางการเงิน
วาณิชธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงินอืน่ ๆ นอกจากนีบ้ ริษทั ในเครือของ
ธนาคารมีการใหบริการทีค่ รอบคลุมทัง้ ลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ อาทิ
การบริการซือ้ ขายหลักทรัพย บริการจัดการลงทุน และบริการประกันชีวติ

การพัฒนาการที่สําคัญในป 2558

ภาพรวมธุรกิจในป 2558

ในป 2558 ธนาคารมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประสานงานระหวางหนวยงาน การเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ
(empowerment) และการมุงเนนความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
(customer centricity) โดยโครงสรางองคกรแบงออกเปน 5 กลุม
งานหลัก (clusters) ไดแก

ป 2558 นับเปนปทที่ า ทายสําหรับธนาคาร โดยธนาคารเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจทีอ่ อ นแอกวาทีค่ าดการณไว รวมทัง้ ตองเผชิญกับเหตุการณ
ตางๆ ทีส่ ง ผลกระทบเชิงลบตอธนาคาร การปรับเปลีย่ นผูบ ริหารระดับ
สูงและการปรับโครงสรางองคกร แมวาความทาทายเหลานี้จะสงผล
ใหธนาคารมีผลกําไรสุทธิลดลงเปนครั้งแรกในรอบมากกวา 5 ป แต
ธนาคารยังคงมีผลการดําเนินงานที่โดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ธนาคารดวยกัน และสามารถรักษาความเปนผูนําในดานของผลกําไร
สุทธิและมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (market capitalization)
จากผลประกอบการที่คอนขางมั่นคงทามกลางสภาวะแวดลอมที่
ทาทายนี้ แสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร (business model) กลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจที่ถูกตอง
และการนํากลยุทธตางๆ ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล

1 Customer Segment Cluster ประกอบดวยหนวยงานลูกคาบุคคล
ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลูกคา Wealth ลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ และ Client Acquisition
2 Product Cluster ประกอบดวยหนวยงานสินเชื่อรถยนตและ
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและธุรกิจรายยอย Retail
Banking Solutions สินเชื่อลูกคาบุคคล ผลิตภัณฑลูกคาธุรกิจ
วาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน และผลิตภัณฑ Wealth
3 Strategic Cluster ประกอบดวยหนวยงานยุทธศาสตรองคกรและ
พัฒนาธุรกิจ Business Strategy Transformation Partnership
& Alliance Digital Banking ธุรกิจตางประเทศ และทรัพยากร
บุคคล
4 Risk and Control Cluster ประกอบดวยหนวยงานบริหารความ
เสี่ยง ตรวจสอบ กฎหมาย กํากับและควบคุม การเงินและบริหาร
การเงิน การปองกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัย
และ Safety and Security
5 Support Cluster ประกอบดวยหนวยงานธุรกิจพิเศษ เทคโนโลยี
ปฏิบตั กิ าร ขอมูลการบริหาร กิจกรรมเพือ่ สังคมและสือ่ สารองคกร
ภาพลักษณองคกรและการตลาด และศูนยวจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ
นอกจากนี้ธนาคารมีบริษัทในเครือที่สําคัญ 3 บริษัทซึ่งใหบริการ
ทางการเงินเพือ่ ตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคา ไดแก บริษทั
หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทย
พาณิชย จํากัด และบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ในป 2558 ธนาคารสามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตรา
รอยละ 15.9 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 47.2 พันลานบาท ลดลง 6.1
พันลานบาทหรือรอยละ 11.5 จากกําไรสุทธิจํานวน 53.3 พันลานบาท
ในป 2557
ธนาคารมีรายไดรวม 137.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 จากป
2557 สวนใหญเปนผลมาจากกําไรจํานวนมากจากการขายเงินลงทุน
ตราสารทุนในไตรมาสที่ 3 ของป 2558 หากไมรวมกําไรจากเงินลงทุน
ดังกลาว อัตราการขยายตัวของรายไดจะตํ่ากวาที่คาดการณไวซึ่งเปน
ผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวตลอดทัง้ ป โดยเฉพาะอยางยิง่ จาก
ความตองการสินเชื่อใหมที่หดตัว
รายไดดอกเบี้ยสุทธิในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 จากปกอน สวน
ใหญเปนผลมาจากการลดลงอยางมากของตนทุนเงินฝากซึ่งเปนไป
ตามกลยุทธของธนาคาร รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปกอน สวน
ใหญเปนผลมาจากกําไรจํานวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2558 ขณะที่รายไดจากธุรกรรมเพื่อคาและ
การปริวรรตเงินตราตางประเทศ และรายไดคาธรรมเนียมสุทธิยัง
เติบโตอยางตอเนื่อง

โครงสรางรายไดจําแนกตามกลุมลูกคา
(งบการเงินรวม) (รอยละ)
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ *, **
ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม *
ลูกคาบุคคล *, ***
อนๆ ****

2558

2557

2556

20
14
57
9

21
15
57
7

22
16
55
7

* ผลประกอบการของบริษัทในเครือที่สําคัญไดถูกกระจายเขาแตละกลุมลูกคาตามความเหมาะสม
** รวมหนวยงาน Client acquisition (mid-corporate) segment
*** รวมหนวยงาน Wealth segment
****รวมบริหารการเงิน (Group Treasury) การลงทุนตราสารทุน และบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รายไดไมไดรวมอยูในกลุมลูกคา
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ในป 2558 ธนาคารไดมุงเนนการควบคุมคาใชจายและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร
ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว สงผลใหอัตราสวนคาใชจายตอรายได
(ไมรวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน) ลดลงเปนรอยละ 36.6
(หากรวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน อัตราสวนคาใชจายตอ
รายไดจะเทากับรอยละ 35.6) ปรับตัวดีขนึ้ จากรอยละ 37.5 ในป 2557
และดีกวาเปาหมายทั้งปของธนาคารที่รอยละ 38-40 ที่ไดกําหนดไว
ตั้งแตตนป
ณ สิน้ ป 2558 ธนาคารมีสนิ ทรัพยรวมจํานวน 2.77 ลานลานบาท เพิม่
ขึ้น 74 พันลานบาท (หรือรอยละ 2.8) จากสิ้นป 2557 โดยอัตราการ
เติบโตที่ชะลอตัวนั้น เปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ
สําหรับเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 จากป 2557 ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายที่ทบทวนใหมของธนาคารที่ไดปรับลดลงจากเปาหมายเดิม
เปนผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภาวะการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยสัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอ
สิ น เชื่ อ รวมเพิ่ ม ขึ้ น เป น ร อ ยละ 2.9 หลั ง จากที่ สิ น เชื่ อ ของธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ 2 ราย (SSI และ SSI-UK) ไดถูกจัดชั้นเปนสินเชื่อดอย
คุณภาพ รวมทั้งการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นในกลุมลูกคา SME
และกลุมสินเชื่อเคหะ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา
อยางไรก็ตาม ธนาคารไดตั้งสํารองเต็มจํานวนสําหรับ SSI-UK โดย
อยูบ นสมมุตฐิ านวาตีมลู คาหลักประกันเปนศูนย ซึง่ ตอมาไดตดั หนีส้ ญ
ู
สินเชื่อดังกลาว ณ สิ้นไตรมาส 3 ของป 2558 สําหรับสินเชื่อที่ใหแก
SSI ประเทศไทย ธนาคารไดตั้งสํารองเพิ่มขึ้นจํานวนมาก สงผลให
สํารองหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอยางมากจากจํานวน 13.2
พันลานบาทในป 2557 เปนจํานวน 29.7 พันลานบาทในป 2558 และ
จากการเพิม่ ขึน้ อยางมากของสินเชือ่ ดอยคุณภาพนัน้ สงผลใหสดั สวน
คาเผื่อหนี้สูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพลดลงจากรอยละ 138.1 เปน
รอยละ 109.8 ในป 2558
ธนาคารรักษาความเปนผูนําดานผลิตภัณฑและบริการตางๆ สําหรับ
ทุกกลุมลูกคา รวมถึงเปนผูนําดานเครือขายในการใหบริการลูกคาทั่ว
ประเทศ โดย ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมีสาขาจํานวน 1,209 แหง ATM
9,904 เครื่อง และศูนยแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 104 แหง
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุงมั่นและลงทุนในการพัฒนาความสามารถ
ในดานดิจิตอล ซึ่งการพัฒนาเหลานี้สงผลใหธนาคารสามารถเพิ่ม
จํานวนฐานลูกคาที่ใชบริการผานทาง Mobile banking และ Internet
banking ในป 2558 ไดอยางรวดเร็ว
จากการทีธ่ นาคารเปนธุรกิจการใหบริการ ธนาคารใหความสําคัญอยาง
มากกับการดูแลเอาใจใสพนักงานควบคูไปกับการสรางความผูกพัน
ของลูกคาของธนาคารใหอยูในระดับสูง ซึ่งความผูกพันทั้ง 2 อยาง
ขางตนไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญภายนอกผานวิธีการที่นา
เชื่อถือ โดยที่ความผูกพันในระดับสูงจากทั้งลูกคาและพนักงานทําให
ธนาคารไดเปรียบในการแขงขัน และทําใหมนั่ ใจไดวา ธนาคารจะมีความ
สามารถในการทํากําไรไดอยางยั่งยืน
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จุดเดนของป 2558
ธนาคารยังคงรักษาผลการดําเนินงานที่โดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมธนาคารพาณิชย ในประเทศไทย
• กําไรสุทธิ 47.2 พันลานบาท ซึ่งสูงที่สุดในกลุมสถาบันการเงินใน
ประเทศ ถึงแมวา จะลดลงจากปกอ นเนือ่ งจากการตัง้ สํารองหนีส้ ญ
ู
และหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น
• มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงเปนอันดับที่ 1 ในกลุมสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในประเทศ (มูลคา 406
พันลานบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
• ผลตอบแทนตอผูถือหุนอยูในระดับสูงที่รอยละ 15.9 และผล
ตอบแทนตอสินทรัพยที่รอยละ 1.7 นับเปนหนึ่งในธนาคารที่ให
ผลตอบแทนสูงที่สุดของกลุมสถาบันการเงิน

แผนกลยุทธของธนาคาร
เปาหมาย/วัตถุประสงคเชิงกลยุทธระยะยาว (Long-term strategic
focus/corporate objective)
ในปจจุบัน ธุรกิจสถาบันการเงินเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการดําเนินธุรกิจ จากความคาดหวังของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว กฏระเบียบขอบังคับ และการแขงขันจากคูแขงดิจิตอล
รายใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทําใหธนาคารตองมีการ
เตรียมความพรอมและทบทวนรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวในอนาคต
ดังนัน้ ธนาคารจึงไดรเิ ริม่ ดําเนินโครงการเพือ่ ผลักดันการเปลีย่ นแปลง
โดยเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้
• มุงเนนในการสรางมูลคา (value creation) และการเติบโตอยาง
ยั่งยืนในระยะยาว
• จัดสรรทรัพยากรเพือ่ “สราง” เครือ่ งยนต ใหมในการเติบโตและใน
ขณะเดียวกันยังคง “ทํา” ธุรกิจที่ดําเนินการอยูปจจุบัน นอกจาก
การเพิ่มการเติบโตจากธุรกิจหลักที่มีอยูของธนาคาร ธนาคารได
กําหนดโครงการที่สําคัญในระยะแรก 6 โครงการ โดยใชชื่อวา
“National Agenda” และไดจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม
โครงการทั้ง 6 นี้ ไดแก
- SME Transformation: พัฒนาและนํารูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ SME แบบใหมมาใช ซึ่งเนนการใชประโยชนจากความ
แข็งแกรงในดานเครือขาย และการใชเทคโนโลยีดจิ ติ อลใหมๆ
โดยเฉพาะสําหรับกลุม ลูกคาขนาดเล็กของธุรกิจนี้ ปจจุบนั อยู
ในชวงการตรวจสอบรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม
- Wealth Transformation: พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการ
ดําเนินธุรกิจ และความสามารถใหมๆ เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนธนาคาร
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริหารจัดการและสรางการเติบโตของสินทรัพย
ใหแกลูกคา

- Mid-Corp Expansion: สรางเสริมความแตกตางในการให
บริการและสรางประสบการณที่นาประทับใจใหแกลูกคากลุม
mid-corp เพื่อขยายฐานลูกคาและสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคากลุมนี้
- Digitalization: สรางประสบการณ ใหมในการใชบริการดาน
ดิจติ อลใหแกลกู คา เพือ่ สรางความผูกพันและเปนการกระตุน
ใหลูกคาใชงานผานระบบดิจติ อลมากขึ้น
- Business Intelligence: สรางความแตกตางและคุณคาใหแก
ลูกคาผานขอมูลเชิงลึก ซึง่ เกิดจากการประยุกต ใชเทคนิคการ
วิเคราะหขนั้ สูง (advanced analytics) และระบบแลกเปลีย่ น
องคความรู (knowledge sharing platforms)
- Payment: นําเสนอผลิตภัณฑ/บริการเกี่ยวกับการชําระเงิน
และ transaction banking solutions ผานทางระบบการ
ชําระเงิน (payment platform) ที่ไดมาตรฐานระดับโลกและ
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ/บริการ
• ลงทุนในการสรางรากฐานขององคกรที่สําคัญ (foundationbuilding) ในดานตางๆ เชน รูปแบบการดําเนินงานใหมของ
ธนาคาร (new operating model) ที่มุงเนนความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ การตรวจสอบตนเอง (self-audit) วัฒนธรรมดานการ
กํากับและควบคุม (control culture) การปลูกฝงทัศนคติใหมใน
การทํางานของพนักงาน การลงทุนดานเทคโนโลยี และการสราง
พันธมิตรเชิงกลยุทธ (strategic partnerships)

แผนธุรกิจป 2559
นอกเหนือจากการเริ่มตนโครงการเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวของธนาคารแลว ธนาคารยังไดกาํ หนดกลยุทธหลักหลายดาน
เพื่อสรางการเติบโตใหแกธุรกิจของธนาคารอยางยั่งยืน ดังนี้
• ปรั บ พอร ต โฟลิ โ อของธนาคารให มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น
(Rebalance the portfolio) โดยเพิ่มผลตอบแทนตอเงินกองทุน
เมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว (Risk Adjusted Return on Capital:
RAROC)
• เนนการเติบโตจากภายใน (Grow within) โดยเพิ่มรายได
คาธรรมเนียมและฐานสินทรัพยจากกลุมลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน
• ผลักดันการใชดิจิตอล (Drive digital) โดยเพิ่มการใชงานผาน
ชองทางดานดิจิตอลเพิ่มขึ้น
• สนับสนุนการทํางานรวมกัน (Leverage the bank) โดยสง
เสริมการทํางานรวมกันผานชองทางการใหบริการ (Cross-utilize
channels) และฐานลูกคา (Customer base across the bank)
ทั้งหนวยงานภายในธนาคารและบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ ธนาคารยังกําหนดปจจัยหลักที่จะสนับสนุนการทํางาน
(key enablers) เพื่อใหการดําเนินตามแผนกลยุทธประสบผลสําเร็จ
โดยปจจัยทั้ง 4 ดาน สรุปไดดังนี้
• การบริหารความเสี่ยง (Risk) โดยปรับปรุงการควบคุมและการ
รวมศูนยขอมูลเชิงลึกทางดานธุรกิจ (Business intelligence)
• การสรางประสบการณที่ดีใหแกลูกคา (Customer experience)
โดยปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและลดปญหาในการใชบริการ
ของลูกคา (customer pain points) โดยเฉพาะการลดระยะเวลา
ในการทําธุรกรรมและการอนุมัติสินเชื่อ
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) โดยมุง
เนนความรวมมือกันระหวางหนวยงาน การนําไปปฏิบตั ิ และความ
คลองตัว
• ทรัพยากรบุคคล (People) โดยพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ผานทาง SCB Business Institute
ธนาคารไดวางแผนการดําเนินธุรกิจในป 2559 ทีส่ อดคลองกับกลยุทธ
หลัก โดยมุงสรางความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว และการสราง
คุณคาแกลกู คา (value creation) โดยยังคงสรางผลกําไร ผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุน (ROE) และผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมสถาบันการเงิน
ธนาคารยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลเอาใจใสพนักงาน
และมุงสรางใหธนาคารเปนองคกรที่นาทํางาน รวมทั้งมุงรักษาระดับ
ความผูกพันของลูกคาใหอยู ในมาตรฐานระดับโลกเพื่อกอใหเกิด
คุณคาสูงสุดแกผูถือหุนและเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการแขงขัน
ของธนาคาร
นอกจากนีธ้ นาคารไทยพาณิชยยงั คงยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานไดเขารวมในกิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและชุมชน

เปาหมายหลักในการดําเนินงาน ป 2559
แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดวาจะฟนตัวในระดับปานกลางใน
ป 2559 ธนาคารคาดวาจะสามารถสรางผลประกอบการที่แขงขันได
จากการวางกลยุทธที่เหมาะสมของธนาคาร เปาหมายหลักในป 2559
มีดังนี้
• ผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 15-18 (เทียบกับรอยละ
15.9 ในป 2558)
• ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 1.6-1.9 (เทียบกับรอยละ
1.7 ในป 2558)
• เงินใหสินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 4-6 (เทียบกับรอยละ
3.2 ในป 2558)
• อัตราสวนคาใชจายตอรายไดอยูที่ระดับรอยละ 38-40 (เทียบกับ
รอยละ 35.6 ในป 2558)
• สินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมอยูที่ระดับตํ่ากวารอยละ 3.0
(เทียบกับรอยละ 2.9 ในป 2558)
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ธนาคารไทยพาณิชย ไดรบั มอบหมายจาก ปตท. ใหเปนผูพ ฒ
ั นาระบบการใหบริการบริหารสภาพคลองและเปนตัวแทนใหบริการจายเงินในประเทศผานระบบออนไลนแบบ
ครบวงจร ภายใตระบบ “PTT Cash Easy 1.0” นํานวัตกรรมดิจิตอลเปลี่ยนการจัดการทางการเงินเปนระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ
รองรับการบริหารเงินสดทั้งขารับและขาจายของบริษัทในกลุม ปตท. และคูคา

ถาไมนับรวมถึงผลกระทบทางการเงินที่สําคัญจากเหตุการณที่บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) และบริษัทในเครือ ณ สหราชอาณาจักร
(SSI-UK) ถูกจัดเปนหนี้ดอยคุณภาพแลวนั้น รายไดของกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญยังคงมีการขยายตัวที่เปนบวกในป 2558 แมวาจะเผชิญ
สภาพเศรษฐกิ จ ที่ ท  า ทายทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ โดยที่
Structured finance เปนปจจัยหลักในการเติบโตและเปนบทพิสูจนที่
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของกลยุทธนี้ โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก
การดําเนินงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหรายไดเติบโต
เพิ่มขึ้นโดยที่ใชเงินทุนที่นอยลงในชวงที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง

ไทยพาณิชย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในการระดมทุน
เพื่อทําธุรกิจพลังงานทดแทนและเปนผูจัดการในการระดมเงินทุน (Mandated
Lead Arranger) ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) รวมลงนามใน
สัญญาสนับสนุนทางการเงินมูลคา 3,675 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟา
พลังงานลมแหงแรก ขนาด 60 เมกกะวัตต

กลุมธุรกิจขนาดใหญยังคงความเปนผูนําอยางตอเนื่องทางดานธุรกิจ
วาณิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุนและตลาดเงิน โดยไดรับดีลขนาดใหญ
หลายดีลในป 2558 นอกจากนี้ ทางกลุมยังสามารถรักษาสวนแบง
ทางการตลาดทั้งทางดานเงินใหสินเชื่อและเงินฝาก พรอมทั้งมีการ
เติบโตที่สูงของเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย และ
การใหบริการผลิตภัณฑบริการหลักทรัพย (Corporate Trust) ทําให
สามารถขยายสวนแบงตลาดของทั้ง 2 กลุมใหเพิ่มมากขึ้น
ทางดานคาใชจายนั้น กลุมธุรกิจขนาดใหญสามารถลดตนทุนเงิน
ฝากได ในขณะที่ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จากการควบคุม
คาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกลุมธุรกิจขนาดใหญสามารถ
บรรลุผลกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไวไดทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
ไมเอื้ออํานวย
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ผลการดําเนินงานป 2558
• กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากปกอน โดยรายไดรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 (ไมรวมผลกระทบจาก SSI)
• รายไดจากคาธรรมเนียมเติบโตอยางแข็งแกรงจากอนุพันธทาง
การเงิน ผลิตภัณฑบริการหลักทรัพย (Corporate Trust) และ
ธุรกิจตลาดทุน
• สัดสวนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพยสาํ หรับลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญเติบโตรอยละ 19 จากปกอน ในขณะที่ตนทุนเงิน
ฝากลดลงในอัตรารอยละ 0.11

จุดเดนของป 2558
• ธุรกิจสามารถเติบโตไดดีโดยมีกําไรจากการดําเนินงานที่เปนบวก
(ไมรวม SSI) และใชเงินทุนนอยลงทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว
• สามารถเพิ่มยอดเงินฝากโดยที่มีตนทุนเงินฝากลดลง
• รักษาความเปนผูน าํ ทางดานธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุนและ
ตลาดเงิน
• ประสบความสําเร็จในการริเริม่ โครงการ “PTT Cash Easy 1.0” ซึง่
เปนการจัดการและแกปญ
 หาการบริหารสภาพคลองอยางเชีย่ วชาญ
และการชําระเงินผานทางระบบออนไลนสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามัน
และกาซ ถือไดวาเปนผูริเริ่มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
เงินสด โดยการนําเทคโนโลยีดจิ ติ อลทีท่ นั สมัยมาใช
• เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมและไดรับรางวั ล ต า งๆ ทางด า น
ผลิตภัณฑและบริการสําหรับกลุม ธุรกิจขนาดใหญในป 2558 ไดแก
• รางวัล “Best Investment Bank” และ รางวัล “Best
Foreign Exchange Bank” จาก FinanceAsia (H.K.)
• รางวัล “Best Equity House”, รางวัล “Best Domestic
Custodian”, รางวัล “Best Domestic Bond House”,
รางวัล “Best Renminbi Bank”, และรางวัล “Best Trade
Finance Solution” จาก The Asset
• รางวัล “Top Underwriter” จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ThaiBMA)
• รางวัล “Best Debt House”, รางวัล “Best Foreign
Exchange Bank”, รางวัล “Best Local Cash Management
Bank for S-M-L Corporates”, รางวัล “Best Overall
Domestic Cash Management Services for S-M-L
Corporates”, และรางวัล “Best Overall Cross-Border
Cash Management Services for S-M-L Corporates”
จาก Asiamoney
• รางวัล “House of the Year” จาก Asiarisk HK
• รางวัล “Best Foreign Exchange Provider 2015” จาก
Global Finance (US)

ไทยพาณิชย สนับสนุนทางการเงิน มูลคากวา 5,677 ลานบาท เพือ่ พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม ภายใตแบรนด “THE LINE” (เดอะ ไลน) ซึ่งเปนคอนโดมิเนียม
ภายใตการรวมทุนระหวางบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) หรือ SIRI และบริษัท
บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) หรือ BTS รวม 5 โครงการ

แผนธุรกิจป 2559
สําหรับป 2559 กลุมธุรกิจขนาดใหญมุงเนนในการสรางฐานลูกคา
กลุมใหมเพื่อที่จะขยายฐานลูกคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น และ
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ สําหรับ Structured Deal Solutions เพื่อ
ขับเคลื่อนระดับการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งมีความยั่งยืนในระยะยาว
กลยุทธที่สําคัญสําหรับกลุมธุรกิจขนาดใหญในป 2559 มีดังตอไปนี้
• การใชงบดุลอยางมีประสิทธิภาพและการควบคุมความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนผานการบริหารจัดการพอรตอยางมีวินัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตรวจสอบคุณภาพของพอรตสินเชือ่ ในเชิงรุก รวมทัง้
ควบคุมการเติบโตของหนี้ดอยคุณภาพ (NPL)
• เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานโดยมุงเนนการขยายฐานลูกคาที่
หลากหลายและเพิม่ ความแข็งแกรงของเครือขาย โดยการสงเสริม
ใหลูกคาที่ใชบริการคอนขางนอยใหมีความผูกพันกับธนาคารมาก
ยิง่ ขึน้ จากการใชประโยชนจากบริการดาน Transaction Banking
• พัฒนาผลิตภัณฑ ใหมคี ณ
ุ คาทีน่ า สนใจโดยการรวมกลุม ผลิตภัณฑ
(Product Bundling) เพื่อใหเปนที่ดึงดูดสําหรับลูกคา
• ดํารงความเปนผูนําตลาดในดาน Structured Deal จากการไดรับ
มอบหมายดีลทีส่ าํ คัญๆ โดยอาศัยความชํานาญเฉพาะทางทีเ่ หนือ
กวาและสามารถตอบโจทยไดอยางเหมาะสมสําหรับลูกคาแตละ
ราย รวมถึงการพัฒนาองคความรูและประสบการณที่ไดเรียนรู
จากดีลใหญๆ เพื่อนํามาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับดีลที่มี
ขนาดรองลงมาและสําหรับลูกคาใหม
• เขารวมในโครงการโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ โดยมองหา
โอกาสทางธุรกิจที่ธนาคารไทยพาณิชยจะสามารถแขงขันได
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ธนาคารไทยพาณิชย จับมือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดมหกรรมสุดยอดสินคาคุณภาพ ราคาโรงงาน “SCB-FTI Factory Outlet” ครั้งที่ 11 โดยงาน
ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมโอกาสธุรกิจใหแกผูประกอบการเอสเอ็มอีไทยจากภาคอุตสาหกรรมตางๆ ที่ผลิตสินคาดวยตนเองและมีสินคาคุณภาพดี อีกทั้งยังชวยเหลือผู
บริโภคไดซื้อสินคาในราคามิตรภาพ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการกระตุนใหเกิดการบริโภคภายในประเทศอยางตอเนื่อง

ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยในป 2558 อยูในชวงฟนตัว ธนาคาร
ไทยพาณิชย ไดมีการเริ่มดําเนินการแผนกลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานที่ดูแลกลุมลูกคา SME
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตอบโจทยความตองการของลูกคาและ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศไทยในอนาคต โดย
ธนาคารมุงมั่นที่จะพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและการใหบริการ
ตางๆ แกลกู คา SME อยางตอเนือ่ งเพือ่ สงเสริมการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการและศักยภาพ
ในการทํางานโดยอาศัยโครงสรางและทรัพยากรบางสวนของหนวย
งานที่ดูแลลูกคาบุคคล ตลอดจนการนําผลิตภัณฑและบริการทางการ
เงินตางๆ เขามาใชเพือ่ ตอบโจทยลกู คา SME ใหไดมากทีส่ ดุ นอกจากนี้
ดวยเปาหมายหลักของธนาคารที่ตองการเปนธนาคารหลักของลูกคา
ธนาคารมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่มีอยูเพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด
จากการที่ธนาคารไทยพาณิชยไดรับรางวัล Best SME Bank จาก
นิตยสาร Alpha Southeast Asia และ Asian Banking & Finance
เปนปท่สี ี่ติดตอกันตั้งแตป 2555 ถึง 2558 ธนาคารเชื่อมั่นในความ
สามารถและความมุ  ง มั่ น ของธนาคารที่ จ ะขยายและสร า งความ
แข็งแกรงใหแกตัวธนาคารเองในตลาด SME
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ผลการดําเนินงานป 2558
• มีการเติบโตของสินเชือ่ ไปในแนวทางเดียวกับตลาด โดยสินเชือ่
ในกลุมลูกคา SME เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 16,000 ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 4.78 เปนประมาณ 357,000 ลานบาท ซึ่งการ
เติบโตสวนใหญมาจากกลุมธุรกิจ SME ขนาดกลาง และบางสวน
จากกลุมธุรกิจ SME ขนาดเล็ก
• เปนผู ใชวงเงินสินเชือ่ ที่ใหญทสี่ ดุ จากโครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้
ตํ่าเพื่อ SME ของรัฐบาล โดยธนาคารมียอดปลอยสินเชื่ออยูที่
ประมาณ 25,000 ลานบาทจากโครงการทัง้ หมด 100,000 ลานบาท
• มีรายไดคาธรรมเนียมจากกลุมลูกคา SME เพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 5.93 โดยรายไดสวนใหญมาจากคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ
สินเชื่อ

จุดเดนของป 2558
• การขยายไปสูการใหบริการธนาคารที่มากกวาสินเชื่อและเนน
บริการธุรกรรมทางการเงิน: ดวยจุดมุงหมายของธนาคารที่
ตองการเปนสวนสําคัญในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ของ
ลูกคา ธนาคารไทยพาณิชยไดมกี ารปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการตางๆ นอกเหนือจากสินเชื่ออยางตอเนื่อง เพื่อตอบ
โจทยความตองการของลูกคา ตัวอยางของความสําเร็จในดานนี้
ไดแก การที่ลูกคาสั่งซื้อแพ็กเกจ BCM (Business Cash
Management) มากกวา 10,000 ชิ้น ซึ่งผลิตภัณฑชุดนี้ถูกสราง
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ
ของลูกคาที่เปนผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะไดรับสิทธิ
ประโยชนเมื่อซื้อผลิตภัณฑชุดนี้
• การขยายผลิตภัณฑและบริการเพือ่ ใหครอบคลุมและตอบโจทย
อุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงหวงโซอปุ ทานของลูกคา: จากการ
ศึกษากลุมลูกคา SME อยางตอเนื่อง ธนาคารไทยพาณิชย ได
เล็งเห็นชองทางและโอกาสในการเติบโตรวมไปถึงการจับกลุม
ลูกคาใหมๆ มากมายนอกเหนือจากตลาดหลักของธนาคารเอง ทัง้ นี้
ธนาคารไดมกี ารพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เพือ่ ตอบโจทย
ลูกคาเหลานี้ ตัวอยางเชน โครงการบริหารความเสี่ยงแกเจาของ
ปมนํ้ามันในกลุม ปตท. ซึ่งชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแก
เจาของปมและลดภาระการบริหารเงินบางสวนใหแก ปตท. เอง
นอกจากนี้ ธนาคารไดขยายการใหบริการและผลิตภัณฑ ไปยัง
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ โดยมีการนําเสนอบริการเสริมอืน่ ๆ อีก เชน
ขาวอัตราแลกเปลีย่ น ขาวสารจาก SCB Economic Intelligence
Center สําหรับทั้งผูคาและผูผลิต
• การพัฒนาความสัมพันธ ในกลุมเครือขายนักธุรกิจของลูกคา:
เพื่อเปนการตอกยํ้าถึงความสําคัญของการรักษาความสัมพันธ
ทางธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชยไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภายใต โครงการ IEP (Intelligent Entrepreneur Program)
และโครงการ YEP (Young Entrepreneur Program) โดยใช
ชื่อวา “Speed Networking” และ “IEP Reunion” เพื่อให
สมาชิกในโครงการทั้งรุนใหมและรุนเกาไดมีโอกาสกลับมาสงตอ
ประสบการณและความรูค วามเขาใจตางๆ ทีส่ ง ผลตอความสําเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การสัมมนาในปที่ผานมามีผูเขารวม
โครงการ IEP และ YEP มากถึง 300 และ 200 คนตามลําดับ
โดยธนาคารไดจัดโครงการ IEP มาแลว 11 ป และโครงการ YEP
19 ป
• ธนาคารไทยพาณิชยเปนผู ใชวงเงินสินเชื่อที่ ใหญที่สุดจาก
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ตํา่ ของรัฐบาล: ดวยความกระตือรือรน
ที่ จ ะตอบสนองและให ก ารสนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิ จ SME ของ
ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารแรกทีป่ ลอยสินเชือ่
ดอกเบี้ยตํ่าภายใต โครงการของรัฐบาล โดยมียอดปลอยสินเชื่อ
มากถึง 25,000 ลานบาท จากโครงการทัง้ หมด 100,000 ลานบาท
ทั้งนี้ เพื่อกระตุนการเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศและ
แสดงถึงความมุง มัน่ ของธนาคารทีต่ อ งการเปนสวนผลักดันสําคัญ
ใหแกธุรกิจ SME

ธนาคารไทยพาณิชย รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดอบรม “โครงการเสริม
ศักยภาพนักธุรกิจมือโปร” หรือ (SCB SME Intelligent Entrepreneur Program:
IEP) รุนที่ 11 โดยหลักสูตรในครั้งนี้มุงเนนการพัฒนาทักษะผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถวิเคราะหปญหาธุรกิจไดดวยตนเอง และ
วางแผนแกไขปญหาเพื่อบริหารธุรกิจไดอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงสรางเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรงแกผูประกอบการ

• ธนาคารไทยพาณิชย ในฐานะของธนาคารที่ ไดรบั ความไววางใจ
จากผูป ระกอบการ SME: จากการทีธ่ นาคารไทยพาณิชยไดมกี าร
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูประกอบการ SME อยาง
ตอเนื่อง ภาพลักษณของธนาคารในฐานะของผู ใหบริการ SME
เปนที่ยอมรับในกลุมผูประกอบการ SME มากขึ้น โดยตัวอยาง
ความสําเร็จนี้ ไดถูกสะทอนจากรางวัล “2015 Thailand’s Most
Admired Brand among SMEs” จากนิตยสาร BrandAge ซึ่ง
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศเปนผูเก็บผลสํารวจ
จากตลาด

แผนธุรกิจป 2559
• ธนาคารมีแผนทีจ่ ะขยายฐานลูกคาเพือ่ ใหครอบคลุมอุตสาหกรรม
ที่นาสนใจใหมๆ ที่ธนาคารเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโต
• ธนาคารได มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม พิ เ ศษขึ้ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ และให
คําปรึกษากับลูกคาที่ไดรบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพือ่ ใหสามารถ
บริหารธุรกิจตอไปได
• ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะเปนธนาคารหลักของกลุมลูกคา SME
โดยมุง เนนไปทีก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตางๆ ทีต่ อบโจทย
การทําธุรกรรมทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
• การพัฒนาสาขาเฉพาะสําหรับกลุม ลูกคา SME ใหตอบโจทยความ
ตองการของลูกคาไดตรงจุดและครอบคลุมมากขึน้ เพือ่ ใหธนาคาร
ไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มีความโดดเดนอยางชัดเจนในดาน
การใหบริการธุรกรรมทางการเงินแกผูประกอบการ นอกจากนี้
เพื่อเปนการปูทางสําหรับการเขาสูยุคดิจิตอลของธนาคารอยาง
เต็มรูปแบบในอนาคต
• ผลักดันและสงเสริมแบรนดธนาคารไทยพาณิชยตอกลุมธุรกิจ
SME โดยมุ  ง เน น ไปที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธตา งๆ เชน SCB SME expo, SCB SME Business
Matching เปนตน

รายงานประจําป 2558

31

กลุมลูกคาบุคคล
ทามกลางสภาพเศรษฐกิจทีท่ า ทายในป 2558 กลุม ลูกคาบุคคลซึง่ เปน
หนวยงานที่สรางรายไดและผลกําไรสูงสุดของธนาคาร ยังสามารถ
สรางผลกําไรทีด่ แี ละคงความเปนผูน าํ ในผลิตภัณฑลกู คาบุคคลหลักๆ
สําหรับป 2559 ที่เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมชะลอตัว ธนาคารตั้ง
เปาในการปลอยสินเชื่ออยางระมัดระวัง โดยมุงเนนการเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนจากการเลือกขยายสินเชื่อในกลุมที่เหมาะสม การลด
ตนทุนเงินฝาก และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ใหดียิ่งขึ้น
ในดานการบริการ กลุมลูกคาบุคคลมีความมุงมั่นในการใหบริการ
ที่เปนเลิศและการบริหารเครือขายสาขาอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ธนาคารเปนหนึ่งในธนาคารที่มีจํานวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย
และในปที่ผานมาธนาคารยังคงขยายสาขาและพัฒนาบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายและบริการที่ดีที่สุด
ทั้งนี้ ในป 2558 ธนาคารไดเปดสาขาใหมจํานวน 12 สาขาและ
ติดตั้งตู ATM เพิ่ม 367 เครื่องทั่วประเทศเพื่อครอบคลุมพื้นที่
บริการมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารไดยกระดับการใหบริการ
ทางด า นดิ จิ ต อลเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ของปริ ม าณ
ธุรกรรมออนไลนที่ ไมผานสาขา (non-branch channels) และ
การทําธุรกรรมที่ ไม ใชเงินสด (non-cash payments) เพื่อตอบ
สนองตอความนิยมในการทําธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการทํารายการผานโทรศัพทมือถือ

ผลการดําเนินงานป 2558
• เติบโตสินเชื่ออยางระมัดระวังและรักษาความเปนผูนําตลาด
สินเชื่อลูกคาบุคคล: ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารมุงเนน
การเติบโตของสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยซึง่ เปนธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุน
ตอสภาพเศรษฐกิจสูง โดยในป 2558 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 สงผลใหสินเชื่อลูกคาบุคคลโดยรวม
เติบโตขึน้ รอยละ 6.7 และรักษาความเปนผูน าํ สินเชือ่ ลูกคาบุคคล
ของธนาคาร (ลูกคาบุคคลของธนาคารนั้นสวนใหญจะเปนกลุม
ลูกคาระดับกลางจนถึงระดับสูงซึ่งเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจซบเซานอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมลูกคาระดับลาง)
• ลดตนทุนทางการเงิน: เงินฝากและมูลคาทรัพยสนิ สุทธิภายใตการ
จัดการ (ซึ่งสวนใหญมาจาก บลจ. ไทยพาณิชย) เพิ่มขึ้นเล็กนอย
(รอยละ 0.1) จากปกอนมาอยูที่ 2,691 พันลานบาท สวนใหญมา
จากการเติบโตของกองทุนรวม ขณะที่เงินฝากลดลงเล็กนอยจาก
ปกอน การเพิ่มขึ้นของสัดสวนกองทุนรวมเมื่อเทียบกับเงินฝาก
นี้สะทอนใหเห็นถึงระดับความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สามารถรับได
ของลูกคาบุคคลที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของ
ทุกธนาคารทีป่ รับตัวลงอยางมาก ซึง่ สงผลใหระดับตนทุนเงินฝาก
(และตัว๋ แลกเงิน) ลดลงรอยละ 0.16 และสงผลใหรายไดดอกเบีย้
สุทธิของกลุมลูกคาบุคคลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2558
• รั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ : ธนาคารได นํ า ระบบการป อ งกั น
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพเชิงรุกมา
ใช โดยไดเขาชวยเหลือลูกคาทีม่ ปี ญ
 หาการขาดสภาพคลองตัง้ แต
แรก รวมทัง้ การขายสินเชือ่ ดอยคุณภาพ สงผลใหธนาคารสามารถ
รักษาระดับอัตราสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL) ไดที่รอยละ 2.02
ในป 2558 ลดลงอยางมีนัยสําคัญจากรอยละ 2.27 ในป 2557
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“Never Say No”: ครั้งแรกของการเปลี่ยนบานเปนเงิน โดยที่คุณจะไมถูกเซย โน

จุดเดนของป 2558
• รักษาตําแหนงผูนําตลาดสินเชื่อลูกคาบุคคล: ธนาคารยังคง
ความเปนผูนําอันดับที่ 1 ในตลาดสินเชื่อลูกคาบุคคลทามกลาง
การแขงขันที่สูงขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจที่ทาทาย โดยสินเชื่อเพื่อ
ที่อยูอาศัยของธนาคารขยายตัวตามการเติบโตของตลาด มีสวน
แบงตลาดคิดเปนรอยละ 30 ของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยในระบบ
ธนาคารพาณิชย ในสวนของสินเชื่อรถยนต สินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อบุคคลอื่นๆ ธนาคารมุงเนนการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหสินเชื่อดอยคุณ ภาพโดยรวมของลูกคาบุคคลลดลงมาอยูที่
รอยละ 2.02 จากรอยละ 2.27 ในปกอน
• ขยายเครื อ ข า ยและยกระดั บ การให บ ริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ ง:
ธนาคารมุงมั่นที่จะพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง โดย
ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมีสาขาทั้งหมด 1,209 สาขา เอทีเอ็ม
9,904 เครื่อง และจุดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 104 แหง
ทั่วประเทศ โดยธนาคารเนนขยายเครือขายไปในพื้นที่ที่มีปริมาณ
ธุรกรรมทางการเงินจํานวนมาก อาทิ ศูนยการคาในชุมชน และ
ศูนยการคาขนาดใหญ เพือ่ ตอบสนองตอรูปแบบการใชชวี ติ และรูป
แบบสาขาที่ใชบริการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป ในดานคุณภาพ
การใหบริการ ธนาคารยังคงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกคา สงผลใหธนาคารไดรับคะแนน ‘TRIM’ ที่ 89
คะแนน โดยการประเมินนี้จัดทําขึ้นอยางสมํ่าเสมอโดยผูประเมิน
อิสระ ซึ่งคะแนนของธนาคารจัดอยูในระดับที่ 90th Percentile
โดยประมาณ เมื่อเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกคาของ
ธนาคารอื่นๆ ทั่วโลกที่เขารวมในการประเมินนี้
• ไดรบั การยอมรับจากตลาดและไดรบั รางวัลสําหรับธุรกิจบริหาร
จัดการความมัง่ คัง่ และการบริหารจัดการสินทรัพย: แมเศรษฐกิจ
โดยรวมจะชะลอตัว แตบริการดาน Private Banking และบริการ
SCB First Privilege Banking ยังคงเติบโต โดยมีจาํ นวนลูกคา
เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งในป 2558 สําหรับการบริการลูกคาทัง้ สองกลุม
ธนาคารมีบริการใหคําปรึกษาการบริหารความมั่งคั่ง (wealth
management) พรอมทัง้ ผลิตภัณฑการลงทุนทีเ่ ลือกสรรมาโดยเฉพาะ
นอกจากนีย้ งั ไดรบั รางวัลจากสือ่ ระดับนานาชาติหลายแหง ไดแก
- “Best Private Bank” ในประเทศไทย จากการสํารวจของ
Euromoney Private Banking และ Wealth Management
ติดตอกันเปนปที่สี่
- รางวัล “Best Private Bank” ในประเทศไทย จากนิตยสาร
The Banker ติดตอกันเปนปที่สาม
- รางวัล “Best Private Bank” ประจําป 2558 จากนิตยสาร
The Asset
เพื่อใหบริการลูกคาดวยมาตรฐานระดับสากล ธนาคารยังได
รวมมือกับ Wealth Management Institute (WMI) ประเทศ
สิงคโปร ซึ่งเปนผูจัดหลักสูตร Master of Science in Wealth
Management ที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนที่หนึ่งของเอเชีย และ
ที่สามของโลกโดยนิตยสาร Financial Times ในป 2558 ในการ
รวมจัดตัง้ โครงการ SCB Wealth Academy เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ในตําแหนง Private Bankers และผูบริหารความสัมพันธลูกคา
ของธนาคารใหเพิ่มขีดความสามารถในการใหคําปรึกษาทางดาน
ผลิตภัณฑการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย

ไทยพาณิชย จับมือ อเบอรดีน พันธมิตรทางธุรกิจที่เปนบริษัทจัดการกองทุนระดับ
โลกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการลงทุน นําเสนอผลิตภัณฑดา นการลงทุนทีห่ ลากหลาย
และนาสนใจ ครัง้ แรกกับการนําโครงการขายแบบเปดมาใชตอบโจทยความตองการ
กลุม ลูกคาระดับบน เพือ่ ตอบโจทยความตองการของลูกคาและบทบาทของธนาคาร
ในการเปนคูค ดิ ทางการเงิน (Trusted Partner) ทีพ่ รอมใหคาํ ปรึกษาดานการเงินการ
ลงทุนและจัดสรรสินทรัพย ใหเพิม่ พูนอยางมัง่ คัง่ (Asset Allocation Management)

แผนธุรกิจป 2559
ในป 2559 กลุม ลูกคาบุคคลวางเปาหมายทีจ่ ะลดตนทุนทางการเงินลง
และรักษาระดับการบริหารความเสี่ยงอยางเขมงวด ทั้งในดานการให
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน และสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ
ดานดิจติ อลมากขึน้ นอกจากนีธ้ นาคารยังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะขยายเครือขาย
ยกระดับการใหบริการลูกคา และนําเสนอผลิตภัณฑที่ใหบริการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคาบุคคลทุกกลุม โดยมี
แผนการดังตอไปนี้
• เพิ่มสัดสวนเงินฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน (CASA) เพื่อ
ลดตนทุนทางการเงินโดยรวม
• ยกระดับชองทางการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการที่
แตกตางของลูกคาแตละกลุม อาทิ ลูกคา SME ลูกคา wealth
management
• สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชเพื่อเพิ่มความสะดวกให
กับลูกคา รวมทั้งลดคาใชจายในการดําเนินงานของธนาคาร
• ประยุกต ใชเทคโนโลยีการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ (Big
Data Technologies) เพื่อเขาใจความตองการของลูกคาใน
เชิงลึก
• พัฒนาพนักงานใหมีความรู และเขาใจความตองการของลูกคา
แตละกลุม เชน ลูกคา SME ลูกคา Wealth Management
เพื่อใหบริการและคําแนะนําที่ตรงกับความตองการของลูกคา
ทุกกลุม
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ธุรกิจพิเศษ
ธุรกิจพิเศษทําหนาที่บริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL) และ
สินทรัพยรอการขาย (NPA) ของธนาคาร โดยตั้งแตปลายป 2551
เปนตนมา ธุรกิจพิเศษไดขยายขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการใหครอบคลุมกลยุทธ ในการปองกันการเกิดสินเชือ่ ดอยคุณภาพ
ซึ่งรวมถึงการระบุสินเชื่อที่มีแนวโนมจะผิดนัดชําระหนี้โดยพิจารณา
จากทั้งปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ ใหกับลูกคาเพื่อปองกันการผิดนัดชําระหนี้ และในขณะเดียวกัน
ก็เปนการชวยเหลือลูกคาใหฟนตัวจากการดําเนินธุรกิจที่ยากลําบาก
หรือการประสบปญหาทางการเงินไดอีกดวย
ในป 2558 ธุรกิจพิเศษยังคงประสบความสําเร็จในการจัดการหนี้ดอย
คุณภาพเพื่อลดผลกระทบจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น
ทามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อันเปนผลมาจากการยกระดับ
ความสามารถในการแก ไขจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยเฉพาะ
การใชกระบวนการบริหารจัดการแบบรวมศูนย และระบบงานแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพในการติดตามงานในขั้นตอนตางๆ
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน

ผลการดําเนินงานป 2558
• การลดสินเชือ่ ดอยคุณภาพ: ธุรกิจพิเศษมีบทบาทสําคัญในการลด
สินเชือ่ ดอยคุณภาพของธนาคาร ทําใหสดั สวนสินเชือ่ ดอยคุณภาพ
(Gross NPL) ตอสินเชือ่ ตามงบการเงินรวมของธนาคารลดลงจาก
รอยละ 3.25 ณ สิ้นป 2553 เปนรอยละ 2.89 ณ สิ้นป 2558 ซึ่ง
ธุรกิจพิเศษใชวิธีการที่หลากหลายในการลดสินเชื่อดอยคุณภาพ
อาทิ การปรับโครงสรางหนี้ การตีโอนทรัพยเพือ่ ชําระหนี้ การปรับ
เงื่อนไขชําระคืนเงินกู หรือการใชหลายวิธีรวมกัน
• การขายสินทรัพยรอการขาย: ธนาคารประสบความสําเร็จใน
การจําหนายสินทรัพยรอการขายซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 1.3
พันลานบาท
• การปองกันไม ใหเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพ: ธุรกิจพิเศษไดนํา
ระบบเตือนภัยหนี้กอนที่จะมีปญหา (Early Warning Sign) มาใช
ตัง้ แตป 2551 เพือ่ คัดกรองกลุม ลูกหนีท้ มี่ แี นวโนมเปนสินเชือ่ ดอย
คุณภาพและชวยใหบริหารจัดการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับลูกหนี้ได
ทันทวงที ในป 2555 ธุรกิจพิเศษไดพัฒนาระบบเตือนภัยดังกลาว
มาเปนการเฝาระวังเปนพิเศษ (Special Attention) ซึ่งจะระบุ
ลูกหนี้ที่มีแนวโนมเปนสินเชื่อดอยคุณภาพและจัดหามาตรการ
ปองกันที่เหมาะสมกับลูกหนี้ดังกลาว
ในป 2558 ธุรกิจพิเศษไดพัฒนามาตรการปองกันการเกิดสินเชื่อ
ดอยคุณภาพสําหรับลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว และกําหนดแนวทางทีล่ กู คาควรพิจารณาดําเนินการเพือ่
ลดโอกาสที่จะเกิดปญหาทางการเงิน
• การปรับกระบวนการทํางานและระบบงาน: ธุรกิจพิเศษนํา
ระบบติดตามหนี้ที่พัฒนาขึ้นใหมมาใช ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการสินเชือ่ ดอยคุณภาพ ปรับปรุงมาตรการปองกันการเกิด
สินเชื่อดอยคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงระบบการติดตามหนี้
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จุดเดนของป 2558
• ปรับปรุงกระบวนการปองกันมิใหเกิดสินเชือ่ ดอยคุณภาพใหม และ
ลดสินเชือ่ ดอยคุณภาพทีม่ อี ยูภ ายใตภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึง่ กอ
ใหเกิดการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงขึ้น
• ขายสินทรัพยรอการขายเปนจํานวน 1.3 พันลานบาท

แผนธุรกิจป 2559
จากแนวโนมเศรษฐกิจที่ไมแนนอนในป 2559 ทามกลางปจจัยเสี่ยง
หลายประการ ธุรกิจพิเศษจะยังบริหารจัดการหนี้ดอยคุณ ภาพใน
เชิงรุก โดยมุง เนนกระบวนการลดการเกิดสินเชือ่ ดอยคุณภาพ รวมทัง้
มุง สือ่ สารกับกลุม ธุรกิจที่ใหสนิ เชือ่ อยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ รวมมือกัน
ลดการเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพ
• มุงปองกันการเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพ: ธุรกิจพิเศษจะยังใช
มาตรการ “Preventive Workout” ซึ่งเปนการขยายขอบเขตและ
รูปแบบในการปองกันการเกิดสินเชือ่ ดอยคุณภาพในเชิงลึก โดยจะ
เขาไปดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่จะประสบปญหาแตเนิ่นๆ ผาน
การรวมมือกับกลุมธุรกิจที่ใหสินเชื่อและหนวยงานบริหารความ
เสี่ยงอยางเต็มที่
• เรงการลดปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพ: ธุรกิจพิเศษจะปรับปรุง
โครงสรางองคกรใหมีการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพตาม
ประเภทของลูกหนี้ และใชมาตรการแกไขทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สําหรับลูกหนี้
แตละประเภท นอกจากนีย้ งั คงจัดใหมกี ารขายสินเชือ่ ดอยคุณภาพ
ใหกับนักลงทุนที่สนใจเพื่อเรงการลดปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพ
• การขายสินทรัพยรอการขาย: ธุรกิจพิเศษมีแผนงานเรงจําหนาย
ทรัพยสินรอการขายผานเครือขายสาขาของธนาคาร การขาย
ผานนายหนา การจัดมหกรรมสงเสริมการขาย รวมทั้งการใชชอง
ทางการขายผานระบบ On-line (BuyatSiam.com) เพื่อดึงดูด
ลูกคาใหมีความสนใจในทรัพยสินรอการขายของธนาคาร
• การปรับกระบวนการทํางานและระบบงาน: ธุรกิจพิเศษจะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการลดปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพโดยขยาย
ขอบเขตของระบบงานอัตโนมัติตางๆ ใหครอบคลุมกลุมลูกหนี้
มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการสงตองานในกระบวนการปองกัน
และแกไขหนี้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานที่จัดการ
สินเชื่อดอยคุณภาพ

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ในป 2558 บริษทั หลักทรัพยไทยพาณิชยสามารถยกระดับศักยภาพใน
การแขงขันเพิม่ ขึน้ ในขณะทีบ่ ริษทั หลักทรัพยหลายแหงในประเทศไทย
ตกอยูภายใตสภาวะกดดันจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่ลดลง
และการแขงขันทีส่ งู ขึน้ โดยทีร่ ายรับโดยรวมของธุรกิจหลักทรัพยลดลง
รอยละ 6 ในขณะที่รายไดของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชยลดลง
รอยละ 1 และมีอันดับดีขึ้น 3 อันดับเปนอันดับที่ 8 จากความเปนผูนํา
ทางดานนวัตกรรมของบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชยสงผลใหการเปด
บัญชีออนไลน ใหมเพิม่ ขึน้ ถึง 7 เทา ผานการใหบริการทาง Easy Stock
ซึ่งเปนบริการออนไลนสําหรับการเปดบัญชีในเวลาเพียง 15 นาทีโดย
ไมตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกจากนั้น บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย
ยังใหบริการและมีโครงการใหมๆ เพือ่ ดึงดูดนักลงทุนทีม่ คี วามชํานาญ
และกลุม ลูกคาทีม่ ฐี านะ (High Net Worth) สอดคลองกับกลยุทธของ
ธนาคารที่ตองการเนนการใหบริการกลุมลูกคาที่ใหผลตอบแทนสูง

ผลการดําเนินงานป 2558

บริการเปดพอรตหุน ออนไลนผา นเมนู Easy Stock บนเว็บไซต www.scbeasy.com
สะดวก งายดายกวา ไมตองลงนามในเอกสารตัวจริง ไมตองแนบบัตรประชาชน
และเอกสารประกอบ อนุมัติภายใน 15 นาที

บริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป 2538 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชยถอื หุน ทัง้ 100% เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกรรม
ตลาดทุนของเครือธนาคาร บริษัทใหบริการซื้อขายหลักทรัพย และ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการดานตราสารทุนแกนกั ลงทุนทัง้ นักลงทุน
รายยอยและนักลงทุนสถาบัน
ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชยไดรับความเชื่อถือจากนักลงทุน
และจัดเปนบริษัทหลักทรัพยชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ ดวยการให
บริการที่สํานักงานใหญ (SCB Park Plaza) และผานสาขา 8 แหง
ไดแก สาขาสินธร สาขาเฉลิมนคร สาขารัชโยธิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เวสตเกต สาขาเชียงใหม สาขาคณะแพทยศาสตรเชียงใหม สาขา
ทาแพ และสาขาหาดใหญ รวมทั้งชองทางอิเล็กทรอนิกสผานทาง
เว็บไซต www.scbsonline.com

• ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยังคงมีผลกระทบตอสภาวะตลาด
ทุนไทย โดยมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันในตลาดหลักทรัพยทั้งป
อยูที่ 40 พันลานบาท ลดลงรอยละ 3 จากป 2557 ที่มีมูลคาการ
ซื้อขาย 42 พันลานบาท อีกทั้งการแขงขันในตลาดมีความรุนแรง
มากขึ้นจากการเปดตัวของบริษัทหลักทรัพย ใหมอีก 2 บริษัทใน
ป 2558 ที่เนนการใหบริการซื้อขายออนไลนเปนหลักหลังจากการ
เปดตัวของบริษัทหลักทรัพย ใหม 4 บริษัทในปกอน นอกจากนี้
รายได โดยรวมของทุกบริษัทหลักทรัพยมีจํานวน 41 พันลานบาท
ลดลงรอยละ 6 จากปกอนและกําไรสุทธิมีจํานวน 9 พันลานบาท
ลดลงรอยละ 20 จากปกอน
• แมภายใตปจจัยลบดังกลาวขางตน บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย
ยังสามารถเติบโตไดดกี วาอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเพิม่ สวนแบง
การตลาดเปนรอยละ 4.01 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.30 จากระดับรอย
ละ 3.71 ในป 2557 และครองอันดับที่ 8 เมื่อเทียบกับบริษัท
หลักทรัพยทงั้ หมดในอุตสาหกรรม ซึง่ ปรับตัวดีขนึ้ จากอันดับที่ 11
ในปที่ผานมา ในแงของผลประกอบการ บริษัทมีรายไดรวม 1.6
พันลานบาท ลดลงรอยละ 1 จากปกอน ขณะที่กําไรสุทธิมีจํานวน
453 ลานบาท ลดลงรอยละ 24 จากป 2557 ซึ่งสวนใหญเปน
ผลมาจากรายการคาเสียหายจากการดําเนินคดีในป 2558 และ
ภาษีคืนพิเศษในป 2557 หากไมรวมรายการพิเศษ กําไรสุทธิ
ป 2558 จะลดลงรอยละ 11 ซึ่งผลประกอบการของบริษัทถือวา
อยู  ใ นระดั บ ที่ ดี ก ว า ค า เฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมมาก โดยมี อั ต รา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 18 และอัตรา
คาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income ratio)
อยูที่รอยละ 65
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จุดเดนของป 2558
• บริษัทไดรับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA(tha) โดย “ฟทช เรทติ้งส”
• บริษัทไดรับรางวัล “Best Prime Broker” ในประเทศไทย จาก
นิตยสารทางการเงิน The Asset
• เพิม่ การลงทุนในบริษทั ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย) จํากัด เปน
70.5 ลานบาท ซึง่ เปนการลงทุนในศูนยขอ มูล (Co-location Data
Center) ทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ คาดวาจะใหผลกําไรภายในเวลา 2-3 ปขา งหนา
• บริ ษั ท เป น ผู  จั ด การจํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย สําหรับบริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน) (BR)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) และ
บริษัท อมตะ วี เอ็น จํากัด (มหาชน) (AMATAV)
• ใหบริการเปดบัญชี Easy Stock ผานทางชองทางออนไลนซึ่ง
สะดวกและรวดเร็วที่สุดในตลาด โดยลูกคาของธนาคารไทย
พาณิชยสามารถเปดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยผา น SCB Easy Net
ไดภายในเวลา 15 นาที และไมตองทําการสงเอกสารเพิ่มเติมใดๆ
ทําใหมีบัญชีใหมที่สมัครผานทางออนไลนเพิ่มขึ้นถึง 7 เทาตัว
• ใหบริการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศดวยตัวเองผานเครื่องมือ
ออนไลน ทําใหลกู คาสามารถสงคําสัง่ ซือ้ ขายและติดตามสถานะของ
การลงทุนตางประเทศไดตลอดเวลา ซึง่ สามารถดึงดูดนักลงทุนทีม่ ี
ความชํานาญและกลุม ลูกคาทีต่ อ งการกระจายการลงทุน โดยอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการซือ้ ขายใน 19 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ รวม
ถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ฮองกง และประเทศในกลุม AEC
• แนะนํานวัตกรรมทางการลงทุนและโครงการเรียนรูการลงทุน
พิเศษ โครงการสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน (SCBS Infinite
Wealth Program, IWP) โดยมีผสู นใจเขารวมโครงการกวา 800 คน
โดยที่โครงการแรกมีสมาชิก 40 คน โครงการที่ 2 จํานวน 60 คน
โดยจะมีทั้งหมด 4 ครั้งตอเดือนเปนจํานวนมากกวา 4 เดือน รวม
ทัง้ มีการเดินทางไปตางประเทศเพือ่ พบกับหุน สวนทางธุรกิจทีเ่ ปน
บริษัทวานิชธนกิจชั้นนํา (Investment bank) โดยผูที่เขารวม
โครงการสวนใหญจะมีอายุ 25-45 ป เปนผูม ชี อื่ เสียงทางดานธุรกิจ
และเปนกลุมลูกคาที่มีฐานะ (High Net Worth)

แผนธุรกิจป 2559
• เนนการหารายไดจากกลุม ธุรกิจซือ้ ขายหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทน
สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งผานความรวมมือของโครงการ Wealth
และลูกคารายยอยของธนาคาร
• เพิม่ ความสามารถของการออกสินคาอนุพนั ธ ใหมๆ เพือ่ รองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ขณะเดียวกันใชประโยชนจากดีลตางๆ จาก
ลูกคา Wealth และลูกคาธุรกิจขนาดใหญของธนาคาร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมกับการพัฒนาขีดความ
สามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแก
ลูกคาของบริษัท
• ทําใหมนั่ ใจวาการใหบริการกับลูกคาของบริษทั ในทุกๆ ชองทางเปน
ไปอยางดีและมีมาตรฐาน
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แอปพลิเคชันวิเคราะหหุน “ผูแนะนําการลงทุนอัจฉริยะ” ผานสมารทโฟนเวอรชัน
2.5 จาก SCBS เครื่องมือการลงทุนออนไลนที่คุณสามารถใชวิเคราะหไดทุกเวลา
ผานหลากหลายเครือ่ งมือทางการเงินทีต่ อบโจทยทกุ สไตลการลงทุน มีสว นชวยคุณ
ในการวิเคราะหหาทิศทางการลงทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหรเู ทาทันสภาวะความผันผวน
ของตลาด และนําไปสูผลตอบแทนที่งอกเงย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (บลจ.ไทยพาณิชย)

กลุมธนาคารไทยพาณิชยควา 5 รางวัลเกียรติยศ จากงาน Money & Banking Awards 2015 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
เกียรติยศในงานประกาศรางวัล Money & Banking Awards 2015 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ที่โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชยและพันธมิตรทางธุรกิจไดจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด ขึ้นในป 2535 เพื่อใหบริการธุรกิจ
จัดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบัน ธนาคารถือหุนทั้งหมดในบริษัทซึ่งมีการ
เติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตเริ่มจัดตั้ง เนื่องมาจากผลการดําเนิน
งานในดานการบริหารจัดการลงทุนที่อยูในเกณฑดี ประกอบกับการ
ใชประโยชนจากเครือขายสาขาของธนาคารไทยพาณิชยที่มีจํานวน
มากกวา 1,209 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งการเขาถึงฐานลูกคาขนาด
ใหญของธนาคารไทยพาณิชย
ป 2558 เปนอีกปหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย
ประสบความสําเร็จ ซึง่ จะเห็นไดจากการเติบโตของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
ภายใตการจัดการอยูในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และบริษัทเปนที่
ยอมรับของอุตสาหกรรมมากขึ้น แมวาในป 2558 นี้ อุตสาหกรรมมี
การเติบโตคอนขางนอยเนือ่ งจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอ
ตัวลง บริษัทมีทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ 1.2 ลานลานบาท เพิ่ม
ขึน้ รอยละ 15.2 จากปกอ น และมีสว นแบงตลาดเพิม่ ขึน้ เปนอันดับที่ 1
โดยกองทุนสวนบุคคลของบริษทั ยังคงเปนอันดับ 1 ดวยสวนแบงตลาด
รอยละ 41.5 จากผลการดําเนินงานที่ดีสงผลใหบริษัทไดรับรางวัล
มากกวา 9 รางวัลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งถือไดวาสูง
ที่สุดเปนประวัติการณ

บริษัทมีศักยภาพที่สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องตามความตองการ
ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปของลูกคาที่มองหาบริการจัดการการลงทุนที่
มีคุณภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีความทาทายที่ตองเผชิญโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีความไมแนนอนจาก
ปจจัยภายนอก รวมทั้งการเผชิญสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นจากการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งนํามาซึ่งจํานวนผูแขงขันรายใหม
ในตลาดภายในประเทศเพิม่ มากขึน้ จากโอกาสและความทาทายขางตน
ทํ า ให บ ริ ษั ท มี ค วามมุ  ง มั่ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารลงทุ น และ
บริการทางการเงินใหกับผูลงทุนอยางตอเนื่องจากผลการดําเนินงาน
ทีแ่ ข็งแกรงในอดีต ดวยการยกระดับความสามารถในการแขงขันและ
ความสัมพันธกับคูคาและลูกคาใหดียิ่งขึ้น
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ผลการดําเนินงานป 2558
• ทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการของบริษัททั้งประเภทกองทุนรวม
(รวมกองทุนรวมเพือ่ แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน) กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล มีมูลคารวมทั้งสิ้น 1.2
ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 จากปกอน และมีจํานวนลูกคา
มากกวา 864,286 ราย นับเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการ
จัดการอันดับที่ 1 ในประเทศไทย
• บริษัทมีสวนแบงตลาดรอยละ 19.7 ในธุรกิจกองทุนรวม โดยมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 800 พันลานบาท และเปนอันดับที่ 2 ของ
ตลาดโดยรวม
• มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการ
ของบริษัทมีจํานวน 118 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 จาก
ปกอน โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 13.3 เทียบกับจํานวน 110
พันลานบาท และสวนแบงตลาดรอยละ 13.2 ในปกอน
• บริษทั เปนผูบ ริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลทีม่ มี ลู คาทรัพยสนิ สุทธิ
เปนอันดับที่ 1 โดยมีมลู คารวมทัง้ สิน้ 245 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ
129.6 จากปกอ น คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 41.5 เทียบกับ
จํานวน 107 พันลานบาท และสวนแบงตลาดรอยละ 22.3 ในปกอ น
• บริษัทเปนผูบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1)
และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม
ทั้งสิ้น 129 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.4 ของ
อุตสาหกรรม

จุดเดนของป 2558
• บริษัทไดรับรางวัล “Thailand Best Asset Manager” จาก The
World’s Best Asset Managers for Corporates Awards 2015
โดยนิตยสาร Global Finance (London)
• บริษทั ไดรบั รางวัล “Asset Management Awards 2015; Thailand
Fund House of the Year” โดยนิตยสาร AsianInvestor Asset
Management (HK)
• บริ ษั ท ได รั บ รางวั ล “SET Awards 2015: Best Asset
Management Company Awards” โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (ปที่ 2 ติดตอกัน)
• บริษทั ไดรบั รางวัล “Asia Asset Management, Best of the Best
Awards (Thailand): Best Pension Manager” โดยนิตยสาร
Asia Asset Management (HK)
• บริษทั ไดรบั รางวัล “Asia Asset Management, Best of the Best
Awards (Thailand): CIO of the Year” สําหรับคุณณรงคศักดิ์
ปลอดมีชัย โดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
• บริษัทไดรับรางวัล “Thailand Best Asset & Fund Manager”
จาก 9th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial
Institution Awards 2015 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia
(HK)
• บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนภายในประเทศที่อันดับสูงสุด ‘Highest
Standards (tha)’ เปนปที่ 3 ติดตอกัน สะทอนถึงการที่บริษัทมี
สถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกรงในธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน
ในประเทศไทย
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บลจ.ไทยพาณิชย ควารางวัล Thailand Fund House of the Year จากงาน
AsianInvestor Asset Management Awards 2015. จากนิตยสาร AsianInvestor
ที่ฮองกง

• บริษัทไดรับรางวัล “Best Equity General” สําหรับกองทุนเปด
ไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด จาก Money & Banking Awards
2015 โดยวารสารการเงินธนาคาร
• บริษัทไดรับรางวัล “Best RMF Money Market” สําหรับกองทุน
เปดไทยพาณิชยตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (SCBRM1)
จาก Money & Banking Awards 2015 โดยวารสารการเงิน
ธนาคาร (ปที่ 3 ติดตอกัน)

แผนธุรกิจป 2559
แผนธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย ในป 2559
ที่สําคัญมีดังตอไปนี้
• ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการการลงทุน เพื่อรักษา
ผลการดําเนินงานของกองทุนใหสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
• สรางความสัมพันธดา นจัดการลงทุนรวมกับพันธมิตรชัน้ นําของโลก
เพื่อการจัดสรรสินทรัพยและนําเสนอผลิตภัณฑทางการลงทุน
ใหมๆ สูตลาด
• รักษาอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล
และเพิม่ สวนแบงการตลาดของธุรกิจจัดการลงทุนดานกองทุนรวม
ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐาน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• ยกระดับชือ่ เสียงของแบรนด ในฐานะบริษทั จัดการที่ไดรบั ความไว
วางใจจากลูกคา ในดานความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
ผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนที่ดี และการใหบริการที่เปนเลิศ
• ยกระดับขีดความสามารถของระบบงานตางๆ ที่ใหบริการภายใน
องคกร เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมีการควบคุมภายในที่ดี

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (SCB Life)
บริษทั ไทยพาณิชยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) เปนบริษทั ประกันชีวติ
ชั้นนําของประเทศไทยและเปนบริษัทในกลุมธนาคารไทยพาณิชย
โดยธนาคารไทยพาณิชยถือหุนของบริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิต
รอยละ 99.17 ณ สิ้นป 2558 และสวนที่เหลือรอยละ 0.83 เปนการ
ถือหุน โดยนักลงทุนทัว่ ไป ในป 2558 ธนาคารไดดาํ เนินการทําคําเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) เพือ่ ทีจ่ ะซือ้ หุน
คืนจากผูถ อื หุน รายยอย ซึง่ เปนขัน้ ตอนหนึง่ ในการเพิกถอนหลักทรัพย
ของบริษทั ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน อันเนือ่ งมาจากการที่
บริษทั มีการกระจายการถือหุน ใหผถู อื หุน รายยอยไมครบถวนตามเกณฑ
บังคับขั้นตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนรายยอยนอยกวารอยละ 15 บริษัทไดรับการ
เพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
บริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิตมุงเนนการพัฒนาและการจําหนาย
ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบดั้งเดิมผานเครือขายสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชยเปนชองทางหลัก และผานตัวแทนตามสาขาของบริษัท
ไทยพาณิชยประกันชีวิตหรือสํานักงานตัวแทนทั่วประเทศ

ผลการดําเนินงานป 2558
ป 2558 เปนปที่บริษัทประสบความสําเร็จอีกปหนึ่ง แมเผชิญกับการ
แขงขันทีส่ งู และสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวของประเทศไทย โดยบริษทั
มีกาํ ไรสุทธิหลังการหักภาษีจาํ นวน 6.8 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 17
จากปกอ น นอกจากนี้ เบีย้ ประกันรับรวมเพิม่ ขึน้ รอยละ 9 เปนจํานวนเงิน
53 พันลานบาท สวนใหญมาจากเบี้ยประกันปตอและเบี้ยประกันแบบ
ชําระครัง้ เดียว บริษทั ไทยพาณิชยประกันชีวติ ไดเลือ่ นขึน้ มาเปนอันดับ
ที่ 5 ในการจัดอันดับสวนแบงตลาดของบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด
24 บริษัท เมื่อวัดจากเกณฑเบี้ยประกันรวมทั้งหมด โดยมีสวนแบง
ตลาดอยูที่รอยละ 9.9 เทียบกับปที่แลวซึ่งบริษัทจัดอยูในอันดับที่ 6
โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 9.6 หากวัดจากอัตราเบี้ยประกันรับใหม
บริษัทจัดอยูในอันดับที่ 5 ของบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 24 บริษัท โดย
มีสวนแบงตลาดรอยละ 10.2 ลดลงจากปที่แลวซึ่งบริษัทมีสวนแบง
ตลาดรอยละ 12.1 และไดรับการจัดอันดับอยูที่อันดับที่ 4

จุดเดนของป 2558
• ไดรับการยกยองใหเปน “Best Life Insurance Company,
Thailand” จากนิตยสาร World Finance
• กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 17 จากปกอน เปนจํานวนเงิน 6.8
พันลานบาท
• เบี้ยประกันรับรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากปกอน เปนจํานวนเงิน 53
พันลานบาท
• ผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน ยังคงอยูในระดับสูงอยางตอเนือ่ ง
ที่รอยละ 35 ในป 2558

แผนธุรกิจป 2559
ในเดือนมกราคมป 2559 บริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิตไดรวมกับ
ธนาคารไทยพาณิชยจดั ตัง้ คณะทํางานรวมเฉพาะกิจขึน้ เพือ่ ดําเนินการ
พิจารณาและอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตของกลุม
ธนาคารไทยพาณิชย เปาหมายหลักของคณะทํางานรวมเฉพาะกิจนี้
คือการรักษาความเปนผูนําทางดานธุรกิจการขายประกันผานชอง
ทางธนาคาร โดยการพั ฒ นารู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส ามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวังทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของลูกคาและตอบสนองตอ
การแขงขันที่สูงขึ้นในตลาด
นอกจากนี้ บริ ษั ท วางแผนที่ จ ะพั ฒ นาต อ ยอดระบบงานหลั ก ทาง
ดานประกันชีวิตใหมซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2558 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและพัฒนาการบริการลูกคาใหดียิ่งขึ้น
ในป 2559 บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาในดานตางๆ ดังตอไปนี้
• นําเสนอผลิตภัณฑทดี่ แี ละสามารถตอบโจทยความตองการดาน
ประกันชีวติ ของลูกคา: การทีบ่ คุ คลทัว่ ไปมีความรูค วามเขาใจทีด่ ี
ขึน้ เกีย่ วกับประโยชนของการมีประกันชีวติ และความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑประกันชีวิต ทําใหลูกคามีความคาดหวังที่สูงขึ้นกับ
ผลิตภัณฑประกันชีวติ โดยคาดหวังทีจ่ ะไดรบั กรมธรรมประกันชีวติ
ที่ถูกคัดสรรและพัฒนามาเปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับรูปแบบการดําเนินชีวิตและลักษณะของ
แตละบุคคล
• สานตอการพัฒนาชองทางการขายผานตัวแทนประกัน: หลัง
จากที่ไดนําเอานโยบายคาตอบแทนของตัวแทนแบบใหมมาใช ใน
ตนป 2558 ที่ผานมาเพื่อใหตัวแทนมุงเนนคุณภาพในทุกๆ ดาน
บริษัทจะยังคงพัฒนาทีมตัวแทนประกันอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเปนแรงขับเคลื่อนในการเติบโตของบริษัท
• ใชประโยชนอยางสูงสุดจากระบบงานหลัก: หลังจากที่บริษัท
ประสบความสํ า เร็ จ ในการนํ า ระบบงานหลั ก ที่ ใ ช ร องรั บ ธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตมาใชแลว บริษัทไดวางแผนที่จะตอยอดการพัฒนา
ในดานกระบวนการบริหารจัดการกรมธรรม ใหการดําเนินงานเปน
อัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและสราง
ประสบการณที่นาประทับใจใหกับลูกคา
• สรางความแข็งแกรงของระบบการบริหารความเสีย่ ง: ทามกลาง
ความผันผวนทีส่ งู ขึน้ ของตลาดการเงินโลกและตลาดทุนไทยสงผล
ใหสภาวะการลงทุนมีความทาทายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงจะ
ยกระดับการบริหารความเสีย่ งทางดานนโยบายและขอปฎิบตั ิ เพือ่
ใหมนั่ ใจไดวา การตรวจวัดความเสีย่ งเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม
โดยมีการควบคุมดูแลและจัดการความเสี่ยงอยางพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ
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53 รางวัลแหงความสําเร็จ

รางวัลดานธนาคารยอดเยี่ยม จาก 5 สถาบันชั้นนํา

• Global Finance (U.S.) ปที่ 10 ติดตอกัน
• The Asset (H.K.) ปที่ 8 ติดตอกัน
• Asiamoney (H.K.) ปที่ 8
• การเงินการธนาคาร
• Business + รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รวมทั้งไดรับการจัดอันดับมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรม
การเงิน ปที่ 6 ติดตอกัน จากผลการวิจยั ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรือ่ ง “การวัดมูลคาและจัดอันดับแบรนดองคกรไทย”

รางวัลดานการเงินและการบริหารงาน

• Icon on Corporate Governance จาก Corporate Governance Asia
(H.K.) ปที่ 8
• Asia’s Best CEO และ Asia’s Best CFO จาก Corporate Governance
Asia (H.K.) ปที่ 4 ติดตอกัน
• Best CFO จากสมาคมนักวิเคราะหการลงทุน ปที่ 5 ติดตอกัน
• Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเปนเลิศดานการ
บริหารทางการเงิน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย ปที่ 3

รางวัลดานธุรกิจ
กลุมลูกคาขนาดใหญ
จาก The Asset (H.K.)
• Best Domestic Custodian (ปที่ 9 ติดตอกัน)
• Best Bond House of the Year (ปที่ 6)
• Best Equity House (ปที่ 2 ติดตอกัน)
• Project Finance Deal of the Year บริษทั Nam Ngiep 1 Hydroelectric
Power และกลุมบริษัท Gulf VTP
• IPO Deal of the Year การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• Best Hybrid Securities
• Best Trade Finance Solution
• Best Renminbi Bank
• Best SME Trade Finance
จาก FinanceAsia (H.K.)
• Best Investment Bank (ปที่ 2 ติดตอกัน)
• Best Foreign Exchange Bank (ปที่ 7)
จาก Asiamoney (H.K.)
• Best Local Cash Management Bank (ปที่ 10 ติดตอกัน)
• Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L
Corporates (ปที่ 4)
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• Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L
Corporates (ปที่ 4)
• Best Domestic Provider of Foreign Exchange Services (ปที่ 5)
• Best Debt House (ปที่ 2 ติดตอกัน)
จาก Global Finance (U.S.)
• Best Foreign Exchange Provider (ปที่ 8 ติดตอกัน)
จาก Alpha SEA (H.K.)
• Best Bond Deal of the Year in Southeast Asia
• Best IPO Deal of the Year in Southeast Asia
จาก Asia Risk (H.K.)
• House of the Year (ปที่ 3 ติดตอกัน)
จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
• Top Underwriter (ปที่ 6 ติดตอกัน)

กลุมลูกคาธุรกิจ

• Best SME Bank จาก Alpha SEA (H.K.) ปที่ 4 ติดตอกัน
• SME Bank of the Year จาก Asian Banking & Finance
(SG) ปที่ 4 ติดตอกัน

กลุมลูกคาบุคคล

• Best Private Wealth Management Bank จาก The Asset (H.K.)
ปที่ 4 ติดตอกัน
• Best Private Bank จาก Euromoney (U.K.) ปที่ 2 ติดตอกัน
• Best Private Bank จาก The Banker (U.K.) ปที่ 2 ติดตอกัน
• Best e-Commerce Solution จากมาสเตอรการด (MAS)
• Awards for Distinction จาก Asian Private Banker (H.K.)

รางวัลดานอื่นๆ

•
•
•
•

Top Brand Engagement จาก Zocial Award ปที่ 2 ติดตอกัน
Best Use of Social Media in Asia จาก Timetric (SG)
Best CSR จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
ASEAN Corporate Governance Awards - Top 50 Publicly Listed
Companies จากงาน ASEAN Corporate Governance Conference
and Award ประจําป 2558
• Best Investor Relations จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
ปที่ 6 ติดตอกัน
• รางวัลศูนยรบั เรือ่ งและแกปญ
 หาใหกบั ผูบ ริโภคดีเดน (ปที่ 2) - จากสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) รวมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)

การบริหารความเสี่ยง และปจจัยความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
การทีธ่ นาคารไทยพาณิชยมผี ลการดําเนินงานทีโ่ ดดเดนอยางตอเนือ่ ง
ในชวงหลายปที่ผานมา โดยมีขนาดสินทรัพย จํานวนลูกคาและ
พนักงานเพิ่มขึ้นอยางมากรวมทั้งการดําเนินธุรกิจมีความซับซอนและ
มีขนาดใหญขนึ้ ทําใหธนาคารตองใหความสําคัญกับการเติบโตทีย่ งั่ ยืน
ความสําเร็จของธนาคารในชวงทีผ่ า นมาไดสรางความคาดหวังทีส่ งู ขึน้
ใหกบั ลูกคา ผูถ อื หุน และผูเ กีย่ วของ ดวยปจจัยเหลานี้ ธนาคารเชือ่ วา
ความสามารถในการบริหารความเสีย่ งอยางมีประสิทธิภาพ ยังคงเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเติบโตอยางยั่งยืน และความสามารถ
ในการทํากําไรของธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชยจงึ มุง พัฒนาและสรางเสริมความแข็งแกรงใหกบั
ระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุงเนนไปที่ 4 องคประกอบหลักตาม
ที่อธิบายดานลาง ทั้งนี้กรอบการบริหารความเสี่ยงจะอยูภายใตการ
กํากับดูแลที่โปรงใสและมั่นคง ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบตาม
รายละเอียดดานลางเชนกัน เพื่อที่จะทําใหการบริหารความเสี่ยงเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารไดแบงปจจัยความเสี่ยงเปน 15 ประเภท
ซึ่งแตละประเภทจะสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
จะกลาวในหัวขอสุดทาย
ธนาคารไทยพาณิชยจะสรางความแข็งแกรงของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหธนาคารมีความ
พรอมสําหรับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั หรือทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ไมวา
เศรษฐกิจนั้นจะสดใสหรือเปนไปในทิศทางใด
โดยภาพรวมของระบบการบริหารความเสีย่ ง โครงสรางการกํากับดูแล
ความเสีย่ ง และปจจัยเสีย่ งสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร มี
ดังนี้

ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 4 ดาน
ไดแก
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธุรกิจของธนาคาร
โดยรวม ประกอบดวยการทําธุรกรรม และการดําเนินกิจกรรมตางๆ
กับลูกคาและคูคา ความเสี่ยงที่สําคัญของธนาคารจําแนกออกได
7 ประเภทคือ ความเสีย่ งดานกลยุทธ ความเสีย่ งดานสินเชือ่ ความ
เสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
และความเสีย่ งดานชือ่ เสียง ซึง่ ไดอธิบายความเสีย่ งดานตางๆ ไว
ภายใตหัวขอปจจัยเสี่ยงสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารยังมีการทําแบบจําลองความเสีย่ ง เพือ่ ใชวดั คาความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกคาผิดนัดชําระหนี้ตอยอดหนี้
(LGD) และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกคาผิดนัดชําระหนี้
(EAD) ดวย สําหรับอนุพันธทางการเงิน ธนาคารใชวิธีการวัด
คาความเสีย่ งทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Potential Future
Exposure) เพื่อวัดความเสี่ยงดานเครดิต
• สําหรับการวัดความเสี่ยงดานตลาดมีการใชเครื่องมือทาง
สถิติคือ Value at Risk (VaR) และเครื่องมือที่ไมใชทาง
สถิติ อาทิเชน การวิเคราะหความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงดาน
ตลาด (Sensitivity Analysis) การวัดฐานะการถือครองและ
การทดสอบภาวะวิกฤตของฐานะในบัญชีเพือ่ การคา (Trading
Book)
• ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยดวยการวัดผลกระทบที่มีตอรายได และมูลคาทาง
เศรษฐกิจ (Economic value of equity - EVE) ภายใต
สมมติฐานของการแกวงตัวของอัตราดอกเบี้ยในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
• ความเสี่ยงดานสภาพคลองธนาคารไดทําการวัดความเสี่ยง
ในหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการประเมินโครงสรางของ
งบดุล กระแสเงินสดจากสินทรัพยและหนี้สินรวมถึงรายการ
นอกงบดุล เครือ่ งมือที่ใช ในการวัดความเสีย่ งดานสภาพคลอง
ประกอบดวย อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity
ratio) กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Maximum Cumulative
Outflow-MCO) และรวมถึงเครือ่ งมือลาสุดตามเกณฑ Basel III
เชน Liquidity Coverage Ratio (LCR)
• สํ า หรั บ การวั ด ความเสี่ ย งด า นการดํ า เนิ น งานธนาคารมี
การประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment) และการวิ เ คราะห ข  อ มู ล
เหตุการณความเสียหาย (Incident and loss data) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานและประสิทธิภาพของ
ปจจัยการควบคุมในแตละหนวยงานธุรกิจ
นอกจากนี้ ในสวนการลดความเสี่ยงของธนาคารในดานการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง ธนาคารยังไดจดั ทําแผนการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan) เพือ่ ใช ใน
การกอบกูธ รุ กรรมสําคัญระหวางภาวะวิกฤต นอกจากนี้ ธนาคาร
มีกระบวนการพิจารณาความเสีย่ งจากการออกผลิตภัณฑ ใหม
เพือ่ ทําใหสามารถมัน่ ใจวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ ใหม
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญเหลานัน้ อยูในระดับทีย่ อมรับได
รวมทัง้ การจัดการดานการประกันของธนาคารเพือ่ ลดผลกระทบ
จากความเสีย่ งจากการดําเนินงานทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได

2. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) ธนาคารใชวิธีการ
แตกตางกันในการวัดความเสี่ยงแตละประเภทโดยใชวิธีการวัด
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ ในการวัดความเสี่ยงจะใช
Internal rating based approach หรือ Internal Model อื่นที่มี
ความเหมาะสมมาใชเพื่อใหสามารถวัดระดับความเสี่ยงที่แทจริง
ตัวอยางเครื่องมือที่ธนาคารใชวัดความเสี่ยงตางๆ เชน

• ในส ว นของความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ แ ละความเสี่ ย งด า น
ชื่อเสียง ธนาคารประเมินความเสี่ยงโดยเนนการวิเคราะห
ปจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ

• การวัดความเสี่ยงด า นเครดิ ต ใชการจัดลําดับความเสี่ยง
(Borrower Risk Rating) เพื่อวัดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัด
ชําระหนี้ (PD) ใช Credit Scoring เชน Application Score และ
Behavioral Score เพือ่ วัดความเสีย่ งลูกหนีร้ ายยอย นอกจากนี้

นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวัดความเสีย่ งในอนาคต
ธนาคารไดดําเนินการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Test) เพื่อใช ในการวัดความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยง
ดานเครดิต และความเสี่ยงดานสภาพคลองเพิ่มเติม
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3. การติดตามและควบคุมความเสีย่ ง (Risk Monitoring and Control)
ธนาคารควบคุมความเสีย่ ง โดยการกําหนดระดับ Key Risk Indicator
และเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม
ระดับลูกคา ระดับผลิตภัณฑ ระดับธุรกรรม และระดับอืน่ ๆ ตาม
ความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายในเพือ่ ใหการจัดการ
ความเสีย่ งเปนไปตามนโยบาย และกระบวนการทีธ่ นาคารกําหนด
4. การรายงานความเสีย่ ง (Risk Reporting) ความเสีย่ งประเภทตางๆ
จะถูกรายงานไปยังผูเ กีย่ วของ และผูบ ริหารอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ให
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางทันการณ ทั้งนี้ รายงาน
เกี่ยวกับความเสี่ยง มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ ระดับหนวยงาน
ตลอดจนความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม

โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยง
(Governance Structure)
โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยง ประกอบไปดวยหลักการสําคัญ
10 ประการ ดังนี้
1. นโยบาย คณะกรรมการธนาคาร เปนผูม อี าํ นาจในการตรวจสอบ
และอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของธนาคาร
อาทิ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน
นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน นโยบาย
สินเชือ่ นโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process Policy: ICAAP Policy)
นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่ การคา นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
นโยบายการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง นโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งดานการดําเนินงาน นโยบายการบริหารความตอเนือ่ งทาง
ธุรกิจ รวมถึงแนวทางการบริหารความเสีย่ งดานกลยุทธและแนวทาง
การบริหารความเสีย่ งดานชือ่ เสียงธนาคาร
2. อํานาจกระทําการ คณะกรรมการธนาคารเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
อํานาจกระทําการของผูบ ริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆ อํานาจ
กระทําการครอบคลุมทั้งอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนอํานาจ
การรับความเสี่ยงประเภทตางๆ โดยยึดหลักการในการกระจาย
อํานาจ ใหมีความเหมาะสมเปนไปตามระดับความเสี่ยง และภาย
ใตกรอบอํานาจอนุมตั ขิ า งตน ธนาคารยังมีการพิจารณาอํานาจการ
อนุมัติสินเชื่อใหแกพนักงานเปนรายบุคคลลดหลั่นไปตามความรู
ประสบการณ โดยกําหนดใหอยูในดุลยพินิจและการอนุมัติของ
กรรมการผูจัดการใหญอีกดวย
3. คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะกรรมการธนาคาร ไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอย
3 คณะมีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
ไดแก
3.1.1 คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่เสนอแนะและให
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริหารยังมีอาํ นาจอนุมตั ิ
สินเชือ่ อํานาจอนุมตั กิ ารลงทุน และการบริหารดาน
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
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3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ มีหนาที่สอบทานความเพียงพอของ
การกํากับดูแลนโยบายการควบคุมภายในและหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งสอบ
ทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย
3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหนาทีเ่ สนอแนะ
และให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยงเพื่อใหคณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงกําหนด
กลยุทธ ในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด ตลอดจนกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งธนาคาร
3.2 ในการบริหารความเสี่ยงแตละประเภท ธนาคารยังไดจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงเฉพาะดาน
ไดแก
3.2.1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อ
บริหารความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานสภาพคลอง
3.2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน เพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนของ
ธนาคาร
3.2.3 คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสินเชื่อ
รายยอยและคณะกรรมการแก ไขสินทรัพยที่มี
ปญหา เพื่อทําหนาที่อนุมัติสินเชื่อแตละประเภท
ตามอํานาจกระทําการที่กําหนด สินเชื่อที่เกินกวา
อํ า นาจที่ กํ า หนดจะเป น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องคณะ
กรรมการบริหาร ยกเวนกรณีสินเชื่อที่ใหแกกิจการ
ที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคาร หรือผูถือหุน
ใหญและผูท เี่ กีย่ วของ จะเปนอํานาจอนุมตั ขิ องคณะ
กรรมการธนาคาร
3.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจําหนายหลักทรัพย
เพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวงเงินการจัด
จําหนายหลักทรัพย ในสวนความเสีย่ งดานตลาดรวม
ถึงเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคาร
ในกรณีทเี่ กินอํานาจทีก่ าํ หนดหรือเมือ่ พิจารณาแลว
เห็นวามีความเสี่ยงสูง
4. การกํากับดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคารใหความสําคัญกับ
การจัดโครงสรางองคกรดานสินเชือ่ ใหมกี ารถวงดุลโดยแยกหนวย
งานธุรกิจกับหนวยงานอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การกําหนดอํานาจอนุมัติสิน
เชื่อในแตละระดับ จะถูกกําหนดใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง
หรือระดับความสูญเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับวงเงิน
การจัดลําดับความเสี่ยง (Borrower Risk Rating) และการจัด
ลําดับความเสียหาย (Severity Class) สําหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
(Non-Retail Credit) ธนาคารกําหนดอํานาจอนุมัติสินเชื่อทั้งใน

รูปคณะกรรมการ และอํานาจอนุมัติรายบุคคล สวนสินเชื่อราย
ยอยธนาคารควบคุมดูแลการใหสินเชื่อแกลูกคารายยอย ผาน
แนวนโยบายสินเชื่อ อํานาจอนุมัติสินเชื่อ โดยมีแนวทางในการ
คัดเลือกคุณสมบัติลูกคาเปาหมาย ตามเกณฑ ในการพิจารณา
ความเสี่ยงสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ภายใตกรอบของ
Product Program/Risk Program ตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายยอย ตลอดจนยัง
มีการวิเคราะหพอรตสินเชื่อรายยอยโดยรวม (Retail Portfolio
Management) รวมถึงวัดผลและประเมินผลความเสี่ยงดาน
สินเชื่อทั้งตามผลิตภัณฑ และตามกลุมลูกคาดวย
5. การกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด ธนาคารมีการกําหนดเพดาน
ความเสี่ยงดานการตลาดประเภทตางๆ เพื่อใช ในการควบคุม
ความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา ซึ่งไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารที่สําคัญ คือ ความ
เสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่
คณะกรรมการกําหนดเพดานความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อ
การคา โดยพิจารณาจากขอมูลที่ใช ในการวัดและติดตามความ
เสี่ยงประกอบดวยเครื่องมือทางสถิติ เชน Value at Risk (VaR)
คาความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงดานตลาด ขนาดของฐานะการถือ
ครองสูงสุดและการทดสอบภาวะวิกฤต นอกจากนีย้ งั มีการควบคุม
และติดตามผลงานในบัญชีเพื่อการคา โดยการใช Management
Action Trigger (MAT)
6. การกํา กั บ ดูแลความเสี่ย งดา นอั ต ราดอกเบี้ย ในบัญ ชี เพื่อ การ
ธนาคาร ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสีย่ งสําหรับความเสีย่ ง
ดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยวัดความเสี่ยงตอ
ผลกระทบตอรายไดดอกเบีย้ สุทธิและมูลคาทางเศรษฐกิจจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต นอกจากนี้ธนาคารติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคารโดยจัดทํารายงาน Repricing Gap ในการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะหและประเมิน
ความเสีย่ งตลอดจนกลยุทธ ในการบริหารความเสีย่ งจะถูกรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ เพือ่ การดําเนินการที่
เหมาะสมตอไป
7. การกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารมีการควบคุม
และบริหารสภาพคลอง เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีกระแสเงินสด
ในอนาคตเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมภายใตภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต โดยใชการจัดทํารายงานการประมาณการกระแส
เงินสดเขาและออก (Cash flow report หรือ Liquidity gap
report) ซึ่ ง รายงานเหล า นี้ จ ะใช ในการติ ด ตามและควบคุ ม
ความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยธนาคารมีการกําหนดนโยบาย
ในการรักษาอัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยสภาพคลองตอ
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน) ใหอยูในระดับที่เหมาะสม พรอมทั้งได
มีการดูแลและติดตามปริมาณกระแสเงินสดออกสุทธิในแตละ
ระยะเวลา เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว  า ธนาคารสามารถจั ด การบริ ห าร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. การกํากับดูแลความเสีย่ งดานการดําเนินงาน ธนาคารมีการนําหลัก
“แนวการปองกัน 3 ชั้น” มาใชกํากับดูแลโดยหนวยงานธุรกิจใน
ฐานะแนวปองกันขั้นที่ 1 นําหลักการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยงมาใช ในการปฏิบัติงานประจําวัน หนวยงาน
กํากับดูแล เชน หนวยงานดานบริหารความเสี่ยงดานการดําเนิน
งาน หนวยงานดานกํากับและควบคุม ในฐานะแนวปองกันขั้น
ที่ 2 ทําหนาที่กํากับดูแลประสิทธิภาพการทํางานและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของของหนวยงานธุรกิจ และหนวยงานดาน
บริหารงานตรวจสอบในฐานะแนวปองกันขัน้ ที่ 3 ทําหนาทีท่ ดสอบ
กระบวนการและขัน้ ตอนทางธุรกิจอยางอิสระ และใหความเชือ่ มัน่
แกคณะผูบ ริหารในประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคาร
นอกจากนี้ หนวยงานดานบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
จะมีการจัดประชุมกับคณะผูบริหารตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อ
พิจารณาประเด็นดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงนําเสนอขอมูล
บริหารความเสีย่ งแกผบู ริหารของหนวยงานทีส่ าํ คัญเพือ่ ใช ในการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
9. การกํากับดูแลความเสี่ยงของกิจการในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกําหนดใหกิจการในกลุมธุรกิจทางการเงินตองมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ ไดมาตรฐานของธนาคารและ
สอดคลองกับหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated
Supervision) ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารไดอนุมัติ “นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ” ซึ่งกําหนด
ใหกิจการในกลุมตองมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสราง
องคกร เพดานการรับความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอด
จนการรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ ตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนด ขึ้นอยูกับความเสี่ยงเฉพาะของ
กิจการแตละประเภท นอกจากนั้น ธนาคารยังไดกําหนดใหการ
ทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของ (Related Parties) กับกลุม Solo
Consolidation อาทิ ผูถ อื หุน รายใหญและกิจการทีม่ ผี ลประโยชน
เกี่ยวของตลอดจนใหสินเชื่อ เงินลงทุน การกอภาระผูกพันหรือ
การทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกลูกหนี้รายใหญ
ของกลุมฯ บริษัทในกลุมฯ จะตองขอความยินยอม และรายงาน
ใหธนาคารทราบ สําหรับการทําธุรกรรมระหวางบริษทั ในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยการทําธุรกรรม
ระหวางกันตองไมมเี งือ่ นไข หรือขอกําหนดพิเศษใดๆ ตางจากปกติ
ของการคาทั่วไป สําหรับบริษัทที่ธนาคารถือหุนเพียงผูเดียว หรือ
ถือหุน สวนใหญ ซึง่ พิจารณาเสมือนเปนหนวยงานหนึง่ ของธนาคาร
สามารถใชระบบงานหรือการบริการตางๆ รวมกับธนาคาร โดยการ
กําหนดราคาหรืออัตราคาบริการ หรือเงื่อนไขใดๆ ตองเปนราคา
หรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
10. หนวยงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารจัดตั้งบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Function) ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการ
ผูจัดการใหญ เพื่อทําหนาที่กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
เสนอแนะแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม
และรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ กลุมบริหารความเสี่ยงมี
ความรับผิดชอบโดยตรง ในการผลักดันใหการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีกรอบการปฏิบตั ิ
สอดคลองกันทั่วทั้งองคกร
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ปจจัยเสี่ยงสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
1. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป 2558 ที่ผานมายังฟนตัวอยางชาๆ เนื่องจาก
การสงออกยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งทําใหเอกชนสวนใหญชะลอการลงทุน และราคาสินคาเกษตร
ตกตํ่ารวมถึงภาวะภัยแลงที่ทําใหกําลังซื้อของครัวเรือนลดลง
ในป 2559 ธนาคารประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตรา
รอยละ 2.5 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยขึน้ อยูก บั แรงกระตุน
จากภาครัฐผานมาตรการตางๆ เชน มาตรการดานภาษี มาตรการ
เรงรัดโครงการความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน และการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนผาน
สิทธิประโยชนจาก BOI เปนตน รวมถึงการเรงรัดการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง อยางไรก็ดี การสงออกยัง
ไมมีแนวโนมที่จะฟนตัว และครัวเรือนที่มีกําลังซื้อจํากัดจากภาระ
หนี้ในระดับสูงรวมถึงรายไดจากภาคเกษตรที่ตกตํ่า
สําหรับความเสี่ยงตอเศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับความรวดเร็วใน
การเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลในโครงการลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน โดยการดําเนินการลงทุนดังกลาวมีความสําคัญตอการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกชนใหเกิดการลงทุนตาม ในสวน
ของหนี้ครัวเรือนของไทยที่สูงถึงรอยละ 80 ของขนาดเศรษฐกิจ
ในปจจุบนั และกระจุกตัวในกลุม ผูม รี ายไดนอ ยจะเปนความเสีย่ งตอ
การฟน ตัวของการใชจา ยครัวเรือน ขณะทีร่ ายไดภาคการเกษตรมี
แนวโนมตกตํา่ เนือ่ งจากภาวะภัยแลงทีค่ อ นขางรุนแรงรวมถึงราคา
พืชผลการเกษตร เชน ยางพารา ที่ตกตํ่าเพราะไดรับแรงกดดัน
จากการปรับตัวลงของราคาสินคาโภคภัณฑ โลก
สําหรับปจจัยนอกประเทศนั้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเปน
ปจจัยทีต่ อ งติดตามอยางใกลชดิ เพราะจะมีผลกระทบอยางมากทัง้
ทางตรงตอเศรษฐกิจไทยและทางออมโดยทําใหคคู า สําคัญอืน่ ๆ ของ
ไทยในกลุม AEC มีเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง นอกจากนี้ ความแตกตาง
ในการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศหลักของโลกอาจกอให
เกิดความผันผวนของราคาสินทรัพยทางการเงินและการเคลือ่ นยาย
เงินทุนระหวางประเทศได กลาวคือในขณะทีด่ อกเบีย้ ของสหรัฐฯ
มีทศิ ทางขาขึน้ แตยโู รโซนและญีป่ นุ กลับยังคงอัดฉีดปริมาณเงินเขา
สูร ะบบ และรักษาอัตราดอกเบีย้ ใหอยูใ นระดับตํา่ รวมถึงจีนทีอ่ าจ
จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ และคาเงินหยวนลงเพือ่ รับมือกับเศรษฐกิจ
ทีช่ ะลอตัว ทัง้ นี้ การขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ สงผลใหตน ทุน
การกูยืมเงินผานตลาดตราสารหนี้มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และคาเงินบาทออนคาลงได
ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะความไมแนนอนทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารมีการดําเนินการสอบทานคุณ ภาพสินเชื่อ
รายลูกหนี้อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวามีเงินสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพียงพอ และมีกระบวนการควบคุมติดตามพอรตใน
เชิงของการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ เพื่อใหธนาคารสามารถ
ดําเนินกิจการไดหากมีปญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ธนาคารได
สรางกระบวนทดสอบภาวะวิกฤต เพือ่ ประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ่งกระบวนการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของ ICAAP
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยจะตอง
มีกระบวนการดังกลาว
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2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ
การกระจุกตัว (Concentration) ของสินเชือ่ ทําใหเกิดความเสีย่ ง
ในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุการณที่กระทบตอภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจ
หนึง่ หรือลูกหนีร้ ายใดรายหนึง่ หากธนาคารมีสนิ เชือ่ ในภาคธุรกิจ
นั้นๆ หรือลูกหนี้รายนั้นในปริมาณสูง ก็จะทําใหเกิดหนี้มีปญหาสูง
กวาปกติ เนื่องจากมีสินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้ราย
ใดรายหนึ่งมากเกินไป
ธนาคารไดมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัวของ
เงินใหสินเชื่อโดยกําหนดอัตราสวนการใหสินเชื่อแกลูกหนี้แตละ
กลุมโดยพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งสัดสวน
ที่ใช ในการติดตามและควบคุม ไดแก
• สัดสวนเงินใหสินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแกลูกหนี้
กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไมเกินรอยละ
25 ของเงินกองทุนกลุม ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) โดยไมตองขอผอนผันจากธนาคารแหง
ประเทศไทย
• สัดสวนเงินใหสินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันของกลุมลูก
หนี้ที่มียอดภาระเกินกวารอยละ 10 ของเงินกองทุนธนาคาร
รวมกันตองไมเกินกวา 3 เทาของเงินกองทุนธนาคาร
ทั้ ง นี้ ธ นาคารได กํ า หนดว า การให สิ น เชื่ อ ตามประเภทกลุ  ม
อุตสาหกรรมจะตองไมมีการกระจุกตัวในกลุมอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะกําหนดการใชเงินกองทุน
เพื่อรองรับแตละกลุมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากแนวโนม
ของอุตสาหกรรม โอกาสของการทําธุรกิจ โอกาสของการสูญเสีย
และโอกาสของการผิดนัดชําระหนี้ นอกจากนี้ ไดจัดทําคาดัชนี
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เพื่อใชวัดการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรม
3. ความเสีย่ งจากการไมปฏิบตั ติ ามขอตกลงทีก่ าํ หนดไวของคูส ญ
ั ญา
ความเสีย่ งดานเครดิตของคูส ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk)
เปนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคูสัญญา
ไมปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดไว ในสัญญาโดยเฉพาะธุรกรรม
อนุพนั ธทางการเงิน โดยทัว่ ไปธนาคารทําธุรกรรมอนุพนั ธทางการ
เงินกับลูกคาเพือ่ จุดประสงค ในการปองกันและลดความเสีย่ งของ
ลูกคา ตัวอยางเชน สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ สัญญาอัตรา
แลกเปลีย่ น สัญญาตราสารทุน และสัญญาอัตราดอกเบีย้ ลวงหนา
เปนตน และเพือ่ ลดความเสีย่ งดานตลาดของธนาคารใหอยูภ ายใต
เพดานความเสี่ยงที่กําหนด ธนาคารจะดําเนินการลดความเสี่ยง
บางสวนหรือทั้งหมด (back-to-back) โดยการทําสัญญาในฐานะ
ทีต่ รงกันขามกับสถาบันการเงินอืน่ โดยเฉพาะธนาคารตางชาติใน
ตลาดอนุพันธทางการเงินระหวางสถาบัน (OTC Derivatives)
ธนาคารกําหนดเพดานความเสีย่ งสําหรับคูส ญ
ั ญาแตละราย โดยมี
ขั้นตอนการพิจารณาเหมือนกับการพิจารณาเครดิตของลูกคา
ในการกําหนดเพดานความเสี่ยงสําหรับคูสัญญาแตละรายนั้น
ธนาคารพิ จ ารณาผลการจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ (Credit
Rating) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของคูสัญญา นอกจากนี้ ไดมีการ
กําหนดเพดานความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign Limit) สําหรับ
แตละประเทศดวย ในการติดตามความเสี่ยง ธนาคารติดตาม
สถานการณดานเครดิตของคูสัญญา จากมูลคาของฐานะความ

เสี่ยงทั้งหมด (Aggregate Exposure) การเปลี่ยนแปลงของ
Credit Default Swap (CDS) spread การเปลีย่ นแปลงของอันดับ
ความนาเชือ่ ถือดานเครดิต และการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสาร
ทุนในตลาดของคูสัญญา (Equity Price) เปนตน โดยรายงานให
ผูบ ริหารระดับสูงทราบเปนรายวัน เพือ่ ใช ในการพิจารณาตัดสินใจ
หรือการปรับลดระดับความเสีย่ งใหอยูในระดับทีธ่ นาคารยอมรับได
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ในการลดความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา ธนาคารไดตกลง
ทําสัญญา Credit Support Annex (CSA) สําหรับคูสัญญาหลัก
ของธนาคาร โดยการวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหลักทรัพยที่
มีสภาพคลองสูง เมือ่ มูลคายุตธิ รรมของสัญญามีการเปลีย่ นแปลง
ไปเกินกวามูลคาที่กําหนดไว (Threshold)
4. ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา
ธนาคารติดตามความเสี่ยงของประเทศคูสัญญาทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อประเมินโอกาสความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามชวง
เวลาที่เหมาะสม หากเกิดสถานการณที่สงผลเสียตอประเทศหรือ
ธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งของประเทศ
คูสัญญา (Country Risk) โดยการกําหนดเพดานความเสี่ยง
สูงสุด (Policy Limit) และกําหนดวงเงินการใหสินเชื่อ การลงทุน
การกอภาระผูกพันแกประเทศคูสัญญาแตละประเทศ (Country
Limit) โดยพิจารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงของรัฐบาล
(Sovereign Scorecard) ควบคูกับการใชการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอก
5. ความเสี่ยงจากหนี้ดอยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
หนี้ดอยคุณภาพเปนความเสี่ยงสําคัญของธนาคาร เนื่องจากหาก
ลูกหนี้ ไมสามารถชําระหนี้ ไดตามกําหนดยอมทําใหธนาคารขาด
รายไดจากดอกเบีย้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินตนบางสวนหรือทัง้ หมด
จึงกระทบตอความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนความพอเพียง
ของเงินกองทุนของธนาคาร
ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมีหนี้ดอยคุณภาพ (Non-Performing
Loans) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งสิ้น 57,197 ลานบาท
หรือรอยละ 2.8 จากสินเชือ่ รวม เพิม่ ขึน้ จาก 41,626 ลานบาทหรือ
รอยละ 2.1 ในป 2557 (คําอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเพิม่ ขึน้ ของ
หนีด้ อ ยคุณภาพอยูใ นหัวขอ MD&A) หนีด้ อ ยคุณภาพเหลานีจ้ าํ แนก
ออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จและอยู
ระหวางผอนชําระตามเงื่อนไขรอยละ 75.7 กลุมที่อยูระหวาง
การเจรจารอยละ 9.4 กลุมที่อยูระหวางการดําเนินคดีรอยละ
6.8 และกลุมที่อยูระหวางบังคับคดีรอยละ 8.1
ธนาคารบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้ดอยคุณภาพ โดยการ
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหพอเพียงกับความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมีเงินสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 63,541 ลานบาทหรือรอยละ 111.1 ของหนี้
ดอยคุณภาพ

6. ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันที่ธนาคารมีกับลูกคาและคูคา จัดเปนรายการนอก
งบดุลตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ มีความเสีย่ งดานตลาดและความ
เสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (Counterparty Credit Risk) ที่
อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดไว ในสัญญา
ความเสียหายจากความเสีย่ งประเภทนีม้ โี อกาสเกิดขึน้ กับคูส ญ
ั ญา
ทั้งสองฝาย ซึ่งแตกตางจากความเสี่ยงดานเครดิตโดยทั่วไป ที่
ความเสียหายจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคูสัญญาฝายเดียว
ณ สิน้ ป 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและการคํา้ ประกัน
การกูย มื เงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินคาสินคาเขาทีย่ งั ไมครบกําหนด
และภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิต รวมทั้งสิ้น 42,005
ลานบาท (ลดลงรอยละ 8.3 จากสิ้นปกอน)
ธนาคารปองกันความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล โดยการ
กําหนดใหลูกคาหรือคูสัญญาตามภาระผูกพันนอกงบดุลที่กลาว
ขางตนเปนการใหสนิ เชือ่ ประเภทหนึง่ ซึง่ จะตองผานกระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อตามปกติ ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดย
กํ า หนดเพดานการรั บ ความเสี่ ย งสํ า หรั บ ลู ก ค า และคู  สั ญ ญา
แตละราย และกําหนดเพดานการรับความเสี่ยงของประเทศคู
สัญญา (Country Risk) รวมทั้งมีการติดตามความเสี่ยง โดย
การติดตามสถานการณและการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของอยาง
สมํา่ เสมอ นอกจากนี้ การคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพย ในงบดุล
สําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงินนอกตลาด มีการประเมินมูลคา
ตามวิธี Current Exposure ซึ่งเปนวิธีที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
มูลคายุตธิ รรมในปจจุบนั (Mark to Market) และมูลคาความเสีย่ ง
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Add-ons)
นอกจากนั้น ธนาคารยังปองกันความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ
(Derivatives) จากความผันผวนของราคาตลาด โดยการกําหนด
เพดานการรับความเสีย่ งประเภทตางๆ เชน Value at Risk (VaR)
คาความออนไหวตอปจจัยเสี่ยง (Sensitivities limits) ซึ่งรวมถึง
ปจจัยความเสี่ยงของ Option ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers)
และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
7. ความเสี่ยงจากการเสื่อมคาของมูลคาหลักประกันประเภท
อสังหาริมทรัพย
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพย
หากตลาดอสังหาริมทรัพยซบเซา และราคาอสังหาริมทรัพยลด
ตํ่าลง ก็ยอมจะมีผลกระทบตอมูลคาหลักประกันของธนาคาร ซึ่ง
อาจทําใหธนาคารมีสวนสูญเสียเมื่อเกิดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ
สูงขึ้น ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการประเมินมูลคาหลักประกัน
และอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ หรือซื้อ
จากการขายทอดตลาดขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงดานเครดิต โดยมุงหวังใหมูลคาหลักประกัน
และ NPA สะทอนมูลคาทีแ่ ทจริงตามสภาวะทีเ่ ปนปจจุบนั สําหรับ
การนํามูลคามาใช ในการคํานวณปริมาณเงินสํารองใหเพียงพอ
รองรับความเสียหายและใช ในการคํานวนการดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารรวมถึงเพื่อใชพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้
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ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการเสื่อมคาของมูลคาหลักประกัน
ดวยการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน
ขางตน โดยกําหนดใหสินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
จะตองประเมินเพื่อทบทวนมูลคาหลักประกันใหมทุก 5 ป และ
สําหรับลูกหนีด้ อ ยคุณภาพ กําหนดนโยบายใหมกี ารประเมินมูลคา
หลักประกันทุก 3 ป แตหากตองมีการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ
มูลคาหลักประกัน เชน ปรับโครงสรางหนี้ จะตองมีการประเมิน
เพื่อสะทอนมูลคาที่แทจริง ตามสภาวะที่เปนปจจุบันมาแลวไม
เกิน 1 ป สวนทรัพยสินที่ไดมาจากการตีโอนชําระหนี้หรือซื้อจาก
การขายทอดตลาด (NPA) กําหนดใหมีการประเมินมูลคาทุกป ใน
ดานผูป ระเมินมูลคาหลักประกันธนาคารไดรบั อนุญาตจากธนาคาร
แหงประเทศไทยให ใชผปู ระเมินราคาภายในสําหรับทุกระดับวงเงิน
โดยผูประเมินภายในมีความเปนอิสระจากฝายงานอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อใหมีความโปรงใสและปองกันปญหาอันอาจเกิดจากความขัด
แยงทางผลประโยชน
ทั้งนี้ ธนาคารมอบหมายใหผูประเมิน ภายในเปนผูติดตามการ
เคลือ่ นไหวของราคาอสังหาริมทรัพย ในทองตลาดอยางสมํา่ เสมอ
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป
เกินกวารอยละ 20 ในรอบ 1 ป ให ผูประเมินมูลคาภายในของ
ธนาคาร แจงโดยพลัน เพือ่ ใหธนาคารพิจารณาทบทวนมูลคาหลัก
ประกันตอไป
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยอมสงผลกระทบตอมูลคา
ของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศของธนาคาร
ธุรกรรมของธนาคารทีอ่ าจจะเกิดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
คาของเงินตราตางประเทศ มีทั้งธุรกรรมการคาเงินตราตาง
ประเทศ (Proprietary Trading) และธุรกรรมซึ่งธนาคารทํากับ
ลูกคาเกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งการชําระเงินที่เกี่ยวของกับ
การคาและการลงทุนตางประเทศ ทําใหธนาคารอาจจะมีฐานะเงิน
ตราตางประเทศเปนเจาหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ ซึง่ หากคาเงินบาทแข็งคาขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินตราตางประเทศ
ทีธ่ นาคารมีฐานะเปนเจาหนีส้ ทุ ธิ ก็จะทําใหเกิดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น แตในทางตรงกันขาม หากคาเงินบาทออนคาลง ก็จะ
ทําใหเกิดผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคารมี
ฐานะเปนลูกหนี้สุทธิ หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น ก็จะทําใหเกิดผล
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และจะเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
หากคาเงินบาทออนคาลง
ธนาคารปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ดวยการกําหนด
เพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดาน
ความเสีย่ งมีทงั้ ประเภททีเ่ ปนคาการคํานวณทางสถิติ ไดแก Value
at Risk และประเภททีเ่ ปนจํานวนเงิน เชน Intra-day Position,
Overnight Position และระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีฐานะเงินตราตางประเทศ
เปนลูกหนีส้ ทุ ธิเปนจํานวนเงินเทียบเทาเงินดอลลารสหรัฐฯ ทัง้ สิน้
292 ลานดอลลาร และมีคา VaR เปนจํานวนเงิน 41.06 ลานบาท
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9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบตอรายไดและคาใช
จายที่เปนดอกเบี้ยรวมถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดย
ธนาคารมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ จําแนกเปน 4 ประเภท คือ
• Repricing Risk เปนความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลาครบ
กําหนดในการปรับอัตราดอกเบี้ยระหวางสินทรัพยและหนี้
สินไมสอดคลองกัน อาทิ เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ หาก
ธนาคารมีสินทรัพยที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยไดเร็วกวา
หนี้สิน (Positive Gap) หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทําให
สวนตางของอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ หรือในทางตรงกันขาม หาก
ธนาคารมีสินทรัพยที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยไดชากวา
หนี้สิน (Negative Gap) หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทําให
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยลดลง เปนตน
• Yield Curve Risk เป น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการที่
อั ต ราดอกเบี้ ย ตามระยะเวลาครบกํ า หนดที่ แ ตกต า งกั น
เปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
• Basis Risk เปนความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ของ
สินทรัพยและหนีส้ นิ อยูบ นอัตราดอกเบีย้ อางอิงทีแ่ ตกตางกัน
เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา อัตราดอกเบี้ยการกูยืม
ระหวางธนาคาร อัตราดอกเบี้ย THBFIX เปนตน เมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน ก็จะทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่อิงอยูบนอัตราดอกเบี้ย
อางอิงเหลานั้นเปลี่ยนแปลงแตกตางกันดวย
• Option Risk เปนความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีม่ ี Option แฝงอยู
ในรายการสินทรัพย หนีส้ นิ และรายการนอกงบดุล การใชสทิ ธิ
ตาม Option อาจจะกระทบตอการบริหารรายไดและตนทุน
ของอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร เชน เงินฝากมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตามระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว ผูฝากก็อาจจะ
ถอนเงินฝากกอนระยะเวลาครบกําหนด ซึ่งทําใหธนาคารมี
ตนทุนสูงขึ้นเร็วกวาที่คาด เปนตน
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการกําหนด
เพดานความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อการคาและในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร โดยกิจกรรมในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) มี
เพดานการรับความเสี่ยงประเภท Value at Risk (VaR) , Basis
Point Value ความออนไหวตอ Yield Curve, Basis risks และการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) สวนบัญชีเพื่อการธนาคาร
(Banking Book) มีการกําหนดเพดานความเสี่ยงของผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ย โดยวัดเปนรอยละของรายไดและเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่
การคา (Trading Book) มีคา VaR เปนจํานวนเงิน 74.59 ลานบาท
สําหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) ความเสี่ยง
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอปเทากันทุกระยะเวลามี
ผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 327
ลานบาทภายในระยะเวลา 1 ป และมีผลกระทบตอมูลคาทาง
เศรษฐกิจลดลงเปนจํานวนเงิน 5,816 ลานบาท

10. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดประเภท
หนึ่ ง ของธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย เนื่ อ งจากโดยทั่ ว ไปธนาคาร
พาณิชยอาศัยเงินทุนระยะสัน้ จากการระดมเงินฝาก ทัง้ ในรูปแบบ
เงินฝากประจําและเงินฝากทีส่ ามารถถอนได โดยไมมกี าํ หนดเวลา
เชน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากเดินสะพัด ในขณะเดียวกัน
ธนาคารใชเงินทุนดังกลาวนี้ในการปลอยสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีระยะ
เวลาครบกําหนดยาวกวาเงินฝาก และหรือไมสามารถเรียกคืน
ไดกอนระยะเวลาครบกําหนด จึงทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยมี
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง จากการที่ ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย ใหเปนเงินสดไดทันกับระยะเวลาครบกําหนดของหนี้สิน
ในการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง ธนาคารมีนโยบายในการถือ
ครองสินทรัพยทมี่ สี ภาพคลองสูง (Liquid Assets) ในระดับทีเ่ พียงพอ
ตอการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติเพือ่ รองรับธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใหบริการดานตางๆ ของธนาคารภายใตตน ทุนทีย่ อมรับได นอกจากนี้
ธนาคารยังจัดทําและดูแลติดตามรายงานประมาณการกระแสเงินสด
เขาออกภายใตการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทัง้ นี้
เพือ่ ใหแนใจวาโครงสรางสินทรัพยและหนีส้ นิ ของธนาคารถูกบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได
ธนาคารกําหนดนโยบายในการรักษาอัตราสวนสภาพคลองราย
วันใหอยูในระดับไมตํ่ากวารอยละ 20 (คํานวณจากสินทรัพย
สภาพคลองรวมตอเงินฝากและตั๋วแลกเงินรวม) ซึ่งอยูในระดับ
สูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 6 โดย ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น
รอยละ 28.83 ของเงินฝากรวมและตั๋วแลกเงิน ทําใหมั่นใจไดวา
ธนาคารมีสภาพคลองอยูในระดับเพียงพอตอสถานการณปกติและ
สถานะการณฉุกเฉิน
11. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ผลประกอบการ เงินกองทุน และเสถียรภาพของธนาคาร ทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ การตัดสินใจดานกลยุทธที่มี
ความผิดพลาด การนําแผนกลยุทธ ไปปฎิบัติอยางไมเหมาะสม
หรือการที่ธนาคารไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ไดอยางทันทวงที
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ คณะ
กรรมการธนาคารไดนํากรอบการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
มาใช ในการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารไดดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ผานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ อัน
ประกอบดวย 1) การวางแผนกลยุทธ 2) การปรับเปลีย่ นและแกไข
3) การดําเนินการและติดตามผล 4) การประเมินผลและขอเสนอแนะ
ทั้งนี้กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธมีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคาร
สามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของไปใช ในการจัดทําแผนกลยุทธ ได
อยางเหมาะสม ในขณะทีก่ ระบวนการประเมินความเสีย่ งทางดาน
กลยุทธจัดทําขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
และภายในที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ป จ จุ บั น กลุ  ม ยุ ท ธศาสตร อ งค ก รและพั ฒ นาธุ ร กิ จ รั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของธนาคารเพื่อสนับสนุนคณะ
กรรมการธนาคารตลอดจนผูบริหารระดับสูงในการกําหนดและ
ทบทวนแผนกลยุทธรวมถึงใหคําแนะนําที่จําเปน นอกจากนี้กลุม
ยุทธศาสตรองคกรและพัฒนาธุรกิจ ยังมีหนาที่รับผิดชอบใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงดานกลยุทธอีกดวย
12. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ธนาคารได ใหคําจํากัดความของความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
หรือความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยอางอิงจากคําจํากัดความของ
คณะกรรมการบาเซิลดานกํากับดูแลสถาบันการเงิน (Basel II)
วาหมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากความ
ไมเพียงพอ หรือความลมเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรือจากเหตุการณภายนอก โดยรวมถึงความเสีย่ งดาน
กฎหมาย และผลกระทบตอชือ่ เสียงอันเกิดจากความเสีย่ งดานการ
ดําเนินงาน แตไมรวมถึงความเสีย่ งดานกลยุทธ (รายละเอียดเพิม่
เติมเกี่ยวกับความเสี่ยงดานชื่อเสียงอยูในหัวขอ 14) ซึ่งปจจัยใน
การเกิดความเสีย่ งอาจจะมาจากปจจัยทัง้ ภายในและภายนอก เชน
การเปลี่ยนแปลงในดานบุคลากร โครงสรางองคกร กระบวนการ
ระบบงาน ผลิตภัณฑ ภัยธรรมชาติ จลาจล เปนตน
ธนาคารตระหนักวาความเสีย่ งดานการดําเนินงานเปนปจจัยเสีย่ ง
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ และใหความสําคัญอยางมาก
ในการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงานและมีการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเสมอมา
หนวยงานตางๆ ของธนาคารมีหนาที่ ในการบริหารความเสี่ยง
ดานการดําเนินงานของตน โดยใชวิธีการบริหารความเสี่ยงที่
ธนาคารมีการนํามาใช โดยจะตองระบุความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุม และกําหนดแผนในการลดหรือปองกัน
ความเสี่ยงเพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได เหมาะสม
กับธุรกิจ (Risk and Control Self Assessment - RCSA) โดย
ในปที่ผานมา ธนาคารไดมีการทบทวนความเสี่ยงที่ทํามาในรอบที่
แลว พรอมทัง้ มีการสรุปความเสีย่ งระดับธนาคารตอผูบ ริหารระดับ
สูงเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ ใหอยูใน
ระดับทีย่ อมรับได สําหรับความเสีย่ งทีส่ าํ คัญหนวยงานจะระบุดชั นี
ชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator - KRI) เพือ่ ติดตามใหแนใจ
วาความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือใหเกิดการจัดการแกไข
อยางทันทวงที กรณีทเี่ กิดเหตุการณความเสียหายขึน้ นอกจากจะมี
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบแลวธนาคารยังทําการเก็บขอมูล
ไวเปนกรณีศึกษาเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กําหนดใหตองมีการ
ทบทวนเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงใหม
หรือการควบคุมที่ ไมมีประสิทธิภาพและทําใหความเสี่ยงเดิมมี
ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ พรอมทัง้ นําเสนอตอคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ
หรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเห็นชอบและกําหนดแผนจัดการเพื่อ
กําจัดหรือลดความเสี่ยงดังกลาว
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ในป 2558 ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตสถานการณวิกฤตตางๆ ธนาคารไดมี
การปรับปรุงแผนบริหารจัดการวิกฤตการณ (Crisis Management
Plan) เพือ่ ใช ในการรับมือกับวิกฤตการณทเี่ กิดขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุง
การบริหารจัดการวิกฤติการณ ในตลอดปที่ผานมา
13. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของ
ทางการ
ธนาคารมีหนาที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายกฎเกณฑ
ทางการและระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการหลายหนวยงาน
อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและหนวยงานอื่นๆ
ธนาคารมีหนวยงานกํากับและควบคุมทําหนาที่ในการใหคาํ แนะนํา
ชี้แจงและใหความเห็นในเรื่องกฎเกณฑทางการแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ
ธนาคารและบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเปนไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑทางการ และระเบียบปฏิบัติงานภายในของ
ธนาคาร และมีการรายงานความเสี่ยงดานกฎเกณฑที่มีนัยสําคัญ
ตอผูบริหารระดับสูงและ คณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการ
บริหารความเสี่ยงดานกฎเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ
14. ความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงเกี่ยวของกับการรับรูของสาธารณชน ซึ่ง
ยากแกการระบุหรือประเมินไดอยางชัดเจน เพราะอาจจะไดรับ
อิทธิพลหรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในขณะหนึ่งขณะใด รวมถึงเกี่ยวของกับความคาดหวังที่มี
ตอธนาคารเปนการเฉพาะดวย
ในการบริหารความเสีย่ งดานชือ่ เสียง ธนาคารจึงยึดหลักการมีสว น
รวมของคณะกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงเปนสําคัญ เพือ่ ใหได
รับขอมูลจากหลายแงมุมและหลากหลายประสบการณ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอ การประเมินความเสีย่ งดานชือ่ เสียงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได
คณะกรรมการธนาคาร กําหนดแนวทางการพิจารณาสนับสนุน
ธุรกิจที่อาจเปนประเด็นทางสังคม โดยจําแนกเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทในเครืออาจจะเขาไป
มีสวนรวมในการทําธุรกิจที่อาจเปนประเด็นทางสังคม ผูบริหาร
ของหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองขอความเห็นชอบในเบื้องตน
จากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการใหญกอนที่จะ
เริ่มติดตอเพื่อทําธุรกรรมนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
ทําธุรกิจ และรายงานใหนายกกรรมการ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ และประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทราบ และขั้นตอนที่สอง เมื่อจะมีการอนุมัติการทําธุรกรรม คณะ
กรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายก
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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ทั้งนี้ สายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองคกรของธนาคาร
มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการเปนศูนยกลางในการติดตาม
และประสานงานกับกลุมงานตางๆ ที่มีหนาที่ประเมินและติดตาม
ปจจัยเสี่ยงดานชื่อเสียงของธนาคาร ไดแก
1. ธุรกรรมที่อาจสงผลกระทบดานชื่อเสียง
2. การดําเนินการที่ ไมเปนไปตามกฎระเบียบขององคกรกํากับ
ดูแล
3. การถูกรองทุกขจากลูกคา หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับคุณภาพและบริการของธนาคาร
4. การมีเหตุการณที่เปนการเสื่อมเสียอันเกิดจากพนักงาน
5. ขาวสารในเชิงลบของธนาคารที่ปรากฎในสื่อตางๆ
6. สถานะความแข็งแกรงทางการเงินและความนาเชื่อถือของ
ธนาคาร
โดยรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงดานชื่อเสียงในภาพรวม
และรายงานการประเมินความเสี่ยงดานชื่อเสียงของธนาคารตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและคณะกรรมการ
บริหารของธนาคาร
15. ความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 คณะกรรมการบาเซิลดาน
กํากับดูแลสถาบันการเงิน ไดประกาศใชแนวทางการกํากับการ
ดูแลเกณฑ ใหมเพื่อเสริมสรางความยืดหยุนในภาคธุรกิจธนาคาร
หรือที่เรียกวา “Basel III” เมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของฐานะเงินกองทุนและ
กําหนดกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) ไดนํากรอบดังกลาวมาใชกับธนาคาร
พาณิชยของไทยเพื่อใหมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดกับสถาบันการ
เงินในตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเปนกรอบ
เวลาเดียวกับการเริ่มใช Basel III ธนาคารพาณิชยไทยเริ่มดํารง
เงินกองทุนตามเกณฑ ใหม โดยถูกกําหนดใหดํารงอัตราสวนเงิน
กองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวาอัตรารอยละ 8.5 แบงเปนเงิน
กองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1,
CET1) ไมตํ่ากวารอยละ 4.5 และเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งรวมไม
ตํ่ากวารอยละ 6 นอกจากนี้ ธปท. ยังมีแนวทางที่จะกําหนดใหมี
การดํารงเงินกองทุนสวนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation buffer) ซึ่งกําหนดใหดํารงเพิ่มจาก CET1 อีกใน
อัตรารอยละ 2.5 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น โดยกําหนดใหทยอย
ดํารงเงินกองทุนสวนเพิม่ รอยละ 0.625 ตอป เริม่ ตัง้ แต 1 มกราคม
2559 จนครบกําหนดในวันที่ 1 มกราคม 2562 หากธนาคาร
พาณิชย ใดไมสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มตามที่
กําหนด อาจมีขอ จํากัดในเรือ่ งวิธกี ารจัดสรรกําไรสุทธิของธนาคาร
พาณิชย อาทิเชน การจายเงินปนผล การจายโบนัสพนักงานที่ขึ้น
อยูกับผลการดําเนินงาน และการซื้อหุนคืน เปนตน

ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนตนมา ธนาคารได ใชหลักเกณฑการ
ดํารงเงินกองทุนแบบใหมของ Basel III ทั้งในระดับธนาคาร และ
ในเวลาเดียวกันยังไดนํามาปฏิบัติในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน
กอนกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารยังคงใช
วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach) ในการวัดความเพียง
พอของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดาน
ตลาดสําหรับธุรกรรมฐานะในบัญชีเพื่อการคา และความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน โดยที่ ธนาคารยังคงบริหาร ติดตามผล และ
รายงานฐานะของเงินกองทุนผานกระบวนการประเมินความเพียง
พอของเงินกองทุน (ICAAP) รวมถึงการจัดทําประมาณการความ
ตองการเงินกองทุนในอนาคต และการทดสอบภาวะวิกฤติ รวม
ถึงยังไดมีการกําหนดเปาหมายอัตราสวนเงินกองทุนในรายงาน
ICAAP เพื่อสะทอนเปาหมายของเงินกองทุนตอระดับความเสี่ยง
ที่ตองการ และมีการจัดสงรายงานแกธปท.เปนประจําในชวง
เดือนมีนาคมของทุกป นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการสงเสริมบทบาทของ
นักลงทุนและกลไกตลาดธนาคารยังมีการเปดเผยขอมูลความ
เพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ปริ ม าณความเสี่ ย งและการบริ ห าร
ความเสี่ยงที่สําคัญตามหลักเกณฑ Pillar III ของธนาคารแหง
ประเทศไทยทั้งสวนของธนาคารและกลุมธุรกิจการเงิน ผานทาง
เว็บไซตของธนาคารทุกครึ่งป
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารรายงานฐานะเงินกองทุนรวม
ภายใตเกณฑ Basel III จํานวน 316 พันลานบาท ประกอบดวย CET1/
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง จํานวน 257 พันลานบาท (รอยละ14.0 ของ
สินทรัพยเสีย่ ง) และเงินกองทุนชัน้ ทีส่ อง จํานวน 59 พันลานบาท
(รอยละ 3.2 ของสินทรัพยเสี่ยง) สําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน มี
ยอดเงินกองทุนรวมจํานวน 325 พันลานบาท โดยนับเปน CET1/
เงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ จํานวน 265 พันลานบาท (รอยละ 14.1 ของ
สินทรัพยเสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่สองจํานวน 59 พันลานบาท
(รอยละ 3.2 ของสินทรัพยเสี่ยง)
อนึ่ง หากพิจารณารวมผลกําไรสําหรับงวดครึ่งปหลังของป 2558
ธนาคารจะมีอตั ราสวน CET1/เงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ คิดเปนรอยละ
14.9 และสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินจะมีอัตราสวน CET1/เงิน
กองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเปนรอยละ 15.0
จากขอมูลขางตน ธนาคารเชื่อมั่นวาสถานะเงินกองทุนที่มีอยูใน
ปจจุบันจะเพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจใหเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไวและรองรับกฏเกณฑเงินกองทุนใหมรวมถึง
มีเงินกองทุนเพียงพอในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต

ความเสี่ยงตอผูถือหุน
ความเสี่ยงตอผูถือหุนอาจเกิดขึ้นได ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดรับผล
ตอบแทนตามที่คาดจากการลงทุน โดยผลตอบแทนของผูถือหุนอยู
ในรูปของเงินปนผลและ/หรือกําไรสวนเกินทุน สําหรับเงินปนผลเปน
ผลโดยตรงจากผลประกอบการของธนาคาร หากธนาคารรายงานผล
ประกอบการที่ดี ผูถือหุนควรจะคาดไดวาจะไดรับเงินปนผลตามที่ได
กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของธนาคารในอัตรารอยละ 3050 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม สวนกําไรสวนเกินทุนนัน้ ขึน้ อยูก บั
ปจจัยเพียงประการเดียว คือ ราคาหุน ของธนาคาร ซึง่ เปนผลจากหลาย
ปจจัย เชน ผลการดําเนินงานของธนาคาร แนวโนมเศรษฐกิจทั้งใน
และตางประเทศ แนวโนมเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ กระแส
เงินทุนจากตางประเทศทั้งกระแสเงินทุนไหลเขาและกระแสเงินทุน
ไหลออก ซึง่ สวนใหญเปนปจจัยทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมของธนาคาร
ผลการดําเนินงานของธนาคารเปนเพียงปจจัยเดียวทีอ่ ยูในการควบคุม
ของธนาคารซึง่ ในชวงหลายปทผี่ า นมาธนาคารไดรายงานผลประกอบ
การที่สอดคลองหรือดีกวาการคาดการณของตลาด ทั้งนี้ในชวงตนป
ของแตละปธนาคารจะประกาศเปาหมายทางการเงิน ดังนั้น ความ
เสี่ยงตอผูถือหุน คือ การที่ธนาคารอาจจะไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ทางการเงินไดตามที่กําหนดไว ในแตละป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทั้ง
การจายเงินปนผลและราคาหุน แตความเสี่ยงเหลานี้สามารถลดลง
ไดจากการที่ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน รวม
ทั้งมีกลยุทธระยะสั้นและระยะกลาง สอดคลองกับเปาหมายทางการ
เงินประจําป นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถสรางผลประกอบการซึ่งมี
ผลกําไรสูงสุดในกลุม สถาบันการเงินของไทยทามกลางสภาพแวดลอม
ที่มีการแขงขันสูง และถึงแมวาผลประกอบการในอดีตไมสามารถ
รับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต แตสามารถแสดงถึงสถานะ
ทางการแขงขัน ประสิทธิภาพในการกําหนดและดําเนินกลยุทธของ
ธนาคารและคุณภาพของคณะผูบริหาร ทั้งนี้ธนาคารคาดวาธนาคาร
จะอยูในสถานะที่พรอมจะเผชิญกับผลกระทบจากปจจัยภายนอกไดดี
กวาคูแขงในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ความเสี่ยงตอผูถือหุนอาจเกิดขึ้นไดจากการที่ผูถือหุนราย
ใหญลดสัดสวนการถือครองหุน ในปริมาณมากอยางมีนยั สําคัญ และสง
ผลกระทบดานลบกับราคาหุนของธนาคาร เนื่องจากผูถือหุนรายใหญ
2 รายของธนาคาร มีสดั สวนการถือครองหุน คอนขางมากเมือ่ เทียบกับ
จํานวนหุน ทัง้ หมด อยางไรก็ตามธนาคารคาดวาจะมีผลกระทบในระยะ
สัน้ เทานัน้ เนือ่ งจากหุน ของธนาคารมีมลู คาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalization) สูงเปนอันดับตนๆ ในตลาดหลักทรัพย ทําให
หุน ของธนาคารเปนหนึง่ ในหุน ทีม่ สี ภาพคลองสูงและยังมีมลู คาการซือ้
ขายในระดับสูง ทั้งนี้ผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายไดถือครองหุนของ
ธนาคารมาเปนระยะเวลานาน และไมไดแสดงความประสงควาจะลด
สัดสวนการถือครองหุนแตอยางใด
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ความสําคัญของความยั่งยืนตอธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญและยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจ
ภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ด ว ยตระหนั ก ดี ว า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
หลักจริยธรรมและความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมนั้นเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความเชื่อมั่นตอธนาคาร
ของสาธารณชน ธนาคารจึงเดินหนาเพิ่มศักยภาพในการกระบวน
การทํางาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการทางการเงินใน
รูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ทุกกลุม พรอมกับมุงสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรมอยางแทจริง
นอกจากนี้ธนาคารยังใชศักยภาพและเครือขายของธนาคารผลักดัน
การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึง ควบคูไป
กับการสงเสริมความรูความเขาใจดานการเงินแกผูบริโภคทุกชวงวัย
ซึ่งนอกจากจะชวยสงเสริมใหธนาคารเติบโตไดอยางมั่นคงแลวยัง
เปนการวางรากฐานความยั่งยืนทางเศรษฐกิจใหแกสังคมอีกดวย
ธนาคารใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมเผชิญหนากับความทาทาย
เพือ่ ตอบรับการเปลีย่ นแปลงและรับมือกับปจจัยเสีย่ งตาง ๆ ไมวา จะเปน
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ
การขยายตัวของสังคมผูสูงอายุ และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
สามารถพลิกโฉมการดําเนินธุรกิจได ดวยธนาคารตระหนักดีวา การเปน
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องคกรทีม่ คี วามคลองตัว สามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น จะชวยสรางความ
แข็งแกรงใหแกธนาคาร ธนาคารจึงมุงเนนการสรางเสริมศักยภาพ
แกบุคลากรใหมีความพรอมและมีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง
ควบคูไปกับการปลูกฝงจริยธรรมในการใหบริการอยางมืออาชีพ
นอกจากมิติการเสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแลว ธนาคารยัง
ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสทางสังคม และการสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนจากการปลูกฝงวัฒนธรรมจิตอาสา
ใหแกพนักงานทุกคน ควบคูไปกับการเปดโอกาสใหพนักงานไดเขา
มามีสวนรวมในการสงมอบคุณคาสูสังคม ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย
รวมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และพันธมิตรอื่น ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การสราง
ความตระหนักรูถ งึ ความสําคัญของการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม การสงเสริม
ใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ธนาคารยังไดขยาย
ผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใหกับองคกรอื่น ๆ
ทีส่ นใจนําไปตอยอดตอไป (สําหรับรายละเอียด ไดแสดงไว ในรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจัดใหมีการกํากับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกป
โดยกําหนดกรอบการพิจารณาในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ
การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการ
ติดตาม โดยธนาคารมีกิจกรรมดําเนินงานภายใตแตละองคประกอบ
ดังนี้

การควบคุมภายในองคกร
ธนาคารมีความมุงมั่นใหหนวยงานภายในธนาคารและกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผลโดยพนักงานทุกระดับตองยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรมและโปรงใส ธนาคารตระหนักเปนอยางดี
วาระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหธนาคารสามารถ
ดําเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางยั่งยืน
ธนาคารกําหนดใหผบู ริหารและพนักงานทุกระดับมีบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทํานโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีโครงสราง
การควบคุมภายในที่ดี ประกอบดวยการกําหนดโครงสรางองคกรที่มี
สายการบังคับบัญชา ขอบเขต อํานาจ หนาที่ในการปฏิบัติงานของผู
บริหารและผูป ฏิบตั งิ านไวอยางชัดเจน ภายใตการกํากับดูแลของคณะ
กรรมการธนาคาร ซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและทําหนาที่
กํากับดูแล (Oversight) การพัฒนาและการควบคุมภายในอยางมี
ประสิทธิผล ในป 2558 ธนาคารมีการปรับโครงสรางองคกรโดยการ
แยกเปน 5 กลุมงาน (Cluster) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุมงานที่ดูแลดาน
ความเสี่ยงและการควบคุม โครงสรางใหมนี้สะทอนใหเห็นถึงการให
ความสําคัญดานหนาที่งานเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมและสราง
พื้นฐานที่ดี ในการติดตามและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององคกรอยางมีประสิทธิผล นอกจากการจัดใหมีกลุมงานใหมนี้ ยัง
มีการแยกหนวยงานกํากับและควบคุมออกจากหนวยงานตรวจสอบ
เพื่อใหมีการสอบยันและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน และเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารไดพัฒนาความรูความสามารถและทักษะใหมๆ แกพนักงาน
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งกําหนด
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนจรรยาบรรณหรือ
นโยบายอืน่ ๆ อีกทัง้ มีการเพิม่ ชองทางการรับเรือ่ งรองเรียนหรือขอมูล
เกีย่ วกับการทุจริตตางๆ ทีเ่ ปนอิสระ (Whistle Blower) โดยการเพิม่ ชอง
ทางการรับเรื่องรองเรียนผานทางโทรศัพท (Whistleblower hotline)
นอกเหนือจากชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (whistleblower @scb.
co.th) และทางหนังสือสงถึงกรรมการผูจ ดั การใหญ หรือผูบ ริหารสูงสุด
ของหนวยงานตรวจสอบ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเรื่องรองเรียนเหลานั้นจะถูกสงไปยังผูบริหารที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดรับการแกไข ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผูบริหารมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองและ
ชอบธรรม ยุติธรรม รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบไดและไดรับความ
เชื่อมั่นจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งการกํากับดูแลสอบทาน ความมีประสิทธิผลของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอยาง
สมํ่าเสมอ ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการจะพิจารณาทัง้ จากปจจัยภายในและภายนอก
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือความผิดพลาดจากการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเปนประจําทุกเดือน
ธนาคารมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งตางๆ อยางตอเนือ่ ง รวมถึงมีการควบคุม
และติดตามระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
ตลอดจนมีการประเมินถึงความเพียงพอของการตั้งสํารอง และการ
ดํารงเงินกองทุนเพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทั้งหมด
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติของธนาคาร สอดคลองกับขอกําหนด
ของทางการที่เกี่ยวของ และสามารถรองรับความเสี่ยงที่ไมสามารถ
คาดการณได

การควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการจัดทํานโยบายดานการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรและมีการทบทวน
ใหเปนปจจุบนั อยางสมํา่ เสมอ ซึง่ รวมถึงการควบคุมทัว่ ไปสําหรับระบบ
ขอมูล ครอบคลุมการดําเนินงานของศูนยขอ มูล รวมถึงเครือขายขอมูล
การพัฒนา และการทดสอบระบบ การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี การ
จัดซื้อและการจัดการดานความปลอดภัย
นอกจากนี้ ธนาคารมุงเนนใหมีการแบงแยกหนาที่ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตางๆ อยางชัดเจน ซึ่งถือเปนการควบคุมที่สําคัญ เพื่อให
มีการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในทุก
ระดับขององคกร และสามารถถวงดุลและสอบทานระหวางกันได โดย
เฉพาะกิจกรรมทีอ่ าจมีสว นไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จากเหตุการณยักยอกเกี่ยวกับ สจล. ที่เกิดขึ้นในชวงตนป 2558
ธนาคารไดมกี ารปรับปรุงและเพิม่ กระบวนการควบคุมภายในเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคาร
โดยเฉพาะงานของเครือขายสาขา และไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกมา
ทบทวนระบบการควบคุมทั้งหมดของกลุมธนาคารและใหคําแนะนํา
เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับแนวทางปฎิบัติสากล
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

ระบบติดตาม

ธนาคารมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคารและกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารอยางตอเนื่องเพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร
ผูบ ริหารธนาคาร รวมถึงผูม สี ว นไดเสียภายนอก เชน ผูถ อื หุน นักลงทุน
ตลอดจนหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลธนาคาร ไดรับทราบ
ขอมูลสําคัญอยางถูกตองครบถวน เชื่อถือได ภายในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งระบบเหลานี้ ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

หนวยงานกํากับและควบคุม ทําหนาที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติ
งานของหนวยงานภายในธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับทางการที่สําคัญ และหนวยงานตรวจสอบของธนาคารมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในเพื่อใหแนใจวาระบบ
การควบคุมภายในเปนไปอยางเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาหาสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหาที่เกิดขึ้นจากขอสังเกตและความเสี่ยงตางๆ ที่พบ
จากการตรวจสอบเพือ่ ดําเนินการแกไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ใหถกู ตองเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่ ใหแนใจวาปญหาตางๆ
ไดรับการแกไข

ทั้ ง นี้ ธนาคารให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความปลอดภั ย ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลความลับของ
ลูกคา โดยมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเหมาะสม
ธนาคารจัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สารภายในธนาคารและบริษทั ในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ เปนชองทางในการเผยแพรนโยบาย
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติงาน ตลอดจนขอมูลสําคัญตางๆ
ใหผูบริหารและพนักงานสามารถรับทราบและนําไปใชปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและทันเหตุการณ นอกจากนั้น ธนาคารจัดใหมีชองทางการ
สื่อสารพิเศษเพื่อใหบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
สามารถแจงขอมูลใดๆ ไดอยางปลอดภัย
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
หารือกับฝายบริหารของธนาคาร และมีความเห็นวาธนาคารมีระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับความเห็น
ของผูสอบบัญชีของธนาคาร

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ประจําป 2558

ธนาคารไทยพาณิชย ไดรับ รางวัล TOP50 ASEAN PLCs ประจําป 2558 จาก Philippines Securities and Exchange Commission ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปน
รางวัลที่มอบใหกับบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ไดคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงมากที่สุดใน 50 อันดับแรก

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ
สําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ที จี่ ะทําใหธนาคารและสังคมเติบโต
ไปดวยกันอยางยัง่ ยืน ทัง้ ยังเปนการเสริมสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผมู ี
สวนไดเสียทุกฝาย ไมวา จะเปนผูถ อื หุน ลูกคา พนักงาน คูค า และสังคม
คณะกรรมการธนาคารเชื่อวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยสราง
เสถียรภาพในการเติบโตของตลาดทุนและเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนใน
ระยะยาว ดังนัน้ จึงดําเนินการใหการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเปน
ไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยพยายามยกระดับคุณภาพการดําเนิน
การใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลใหธนาคารไดรับรางวัลดานการ
กํากับดูแลกิจการหลายรางวัล อาทิ การไดรบั การประเมินการรายงาน
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2558 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหอยูในระดับสูงสุดคือ
“ดีเลิศ 5 ดาว” การไดรบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน
ในระดับ 100 คะแนนเต็มเปนปที่ 6 ติดตอกัน นับตัง้ แตป 2553 ถึง
2558 จากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย ซึง่ สงผลใหธนาคารเปนหนึง่ ใน
บริษทั ในประเทศไทยไมกบี่ ริษทั ที่ไดรบั คะแนนประเมินดานบรรษัทภิบาล
อยูใ นกลุม ระดับคะแนนสูงสุดเปนปที่ 3 ติดตอกัน นับตัง้ แตการประเมิน
ป 2555 ถึง 2557 จากการประเมินบริษทั จดทะเบียนในกลุม ประเทศ
อาเซียนในโครงการ ASEAN CG Scorecard เปนตน
จากนโยบายที่มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ธนาคารไดสนับสนุนความ
พยายามของสังคมไทยในการสงเสริมและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช และในฐานะทีเ่ ปนสถาบันการเงิน ธนาคารเล็งเห็น
ถึงความสําคัญและมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว

ในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ ง การสรางความสมดุล ความมีเหตุผล
มีคณ
ุ ธรรม และการจัดการความรู มาปรับใชกบั การพัฒนากลยุทธทาง
ธุรกิจและการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังไดนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนด
หลักการกํากับดูแลกิจการขององคกร ทั้งนี้ การใหความสําคัญของ
ธนาคารตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแสดงไว โดยละเอียดใน
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งนําออกเผยแพรพรอมกับรายงาน
ประจําปของธนาคารในปนี้

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได ม อบหมายให ค ณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และดําเนินการติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลาว
ใหมคี วามเหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางของหนวยงานทางการ
ที่ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิ ช ย แ ละบริ ษั ท
จดทะเบียน โดยมีเปาหมายทีจ่ ะมุง ไปสูม าตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ในระดับสากล ซึง่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารไดกาํ หนด
หลักการตาง ๆ ที่สําคัญไว ดังนี้
1) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร
กรรมการธนาคาร และพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได
อนุมัติวิสัยทัศนที่จะมุงสูการเปน “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน
พนั ก งาน และสั ง คมเลื อ ก” และพั น ธกิ จ ที่ จ ะมุ  ง สู  ก ารเป น
“ธนาคารที่ใหบริการครบวงจรที่ดีที่สุดของประเทศ”
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2) โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ โครงสราง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย การประชุมของคณะ
กรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การปฏิบัติ
ตอกรรมการใหม การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการ
และผูบ ริหารระดับสูง การแยกตําแหนงและบทบาทหนาทีร่ ะหวาง
นายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนของกรรมการและผูม อี าํ นาจในการจัดการ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและผูมีอํานาจใน
การจัดการ การวางแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนตําแหนงงานทีม่ คี วาม
สําคัญ และบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสีย ทัง้ ผูม สี ว นไดเสียตาง ๆ และ
ผูถ อื หุน ซึง่ รวมถึงการประชุมผูถ อื หุน การจายเงินปนผล การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส
4) การควบคุมภายใน ไดแก การปองกันการใชขอมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และการรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ
ทั้งนี้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารไดมีการเปดเผยให
สาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต
หัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ”

การกํากับดูแลกิจการป 2558
สําหรับการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารในป 2558
สามารถสรุปไดดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
ธนาคารไดปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารที่
มุง เนนใหผถู อื หุน ไดรบั สิทธิอยางเหมาะสมและสามารถใชสทิ ธิดงั กลาว
ไดอยางเทาเทียมกัน อาทิ การซือ้ ขายหรือโอนหุน การรับเงินปนผล การ
ไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารอยางรวดเร็ว ครบถวน และเพียงพอ
ผานชองทางทีเ่ ขาถึงไดงา ย นอกจากนี้ ผูถ อื หุน ยังไดรบั สิทธิในการเขา
รวมประชุมผูถือหุนเพื่อรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของธนาคาร เชน
การจายเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชี การแก ไขขอบังคับธนาคารและหนังสือบริคณหสนธิ
การอนุมัติรายการพิเศษ (เชน การเพิ่มทุนหรือลดทุน การไดมาหรือ
จําหนายไปซึง่ สินทรัพยทสี่ าํ คัญ การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เปนตน)
โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว ในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
หลักการทีธ่ นาคารใชปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ อื หุน มีรายละเอียดตาม
ที่ปรากฏบนเว็บไซต www.scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ SCB”
“การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” “สวนที่ 3
สิทธิและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย”

54

รายงานประจําป 2558

1.1 การประชุมผูถือหุน
ในป 2558 ธนาคารไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 192 ใน
วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยธนาคารไดดําเนินการเพื่อใหผูถือหุนได
รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและหลักเกณฑการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ธนาคารมีนโยบายใหผถู อื หุน ไดรบั ขอมูลทีช่ ดั เจน ถูกตอง ครบถวน
และมี ร ะยะเวลาเพี ย งพอในการพิ จ ารณาแต ล ะเรื่ อ งตาม
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเขาถึงรายละเอียดของ
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถ อื หุน และเอกสารประกอบ
วาระการประชุมได โดยงาย โดยธนาคารไดเผยแพรหนังสือ
บอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถ อื หุน เอกสารประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตของธนาคารลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถ อื หุน เปนระยะ
เวลา 30 วัน โดยไดจดั สงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถ อื
หุน ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทัง้ รายงานประจําป
2557 (ในรูปแบบ CD ROM) ใหกบั ผูถ อื หุน ลวงหนาเปนระยะเวลา
ไมนอ ยกวา 14 วัน ซึง่ หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประกอบดวย วัน เวลา สถานทีป่ ระชุม รายละเอียดวาระการประชุม
พรอมดวยขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ
ธนาคารในแตละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมถึง
เอกสารประกอบอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม
การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถือหุน นอกจากนี้
ธนาคารยังไดติดประกาศหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญ
ผูถ อื หุน ทีส่ าํ นักงานใหญ และสาขาทุกแหงของธนาคาร รวมถึงไดลง
ประกาศทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกันลวงหนากอน
วันประชุมไมนอ ยกวา 3 วัน นอกจากนีธ้ นาคารยังเปดโอกาสใหกบั
ผูถ อื หุน ทีม่ คี วามประสงคจะรับรายงานประจําป 2557 ทีเ่ ปนรูปเลม
กอนการประชุม โดยสามารถติดตอขอรับไดทเี่ ลขานุการบริษทั
2) ธนาคารให สิ ท ธิ กั บ ผู  ถื อ หุ  น ได รั บ รู  แ ละเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร
อยางไมปดกั้น โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามหรือ
ข อ สงสั ย ได ล  ว งหน า ก อ นการประชุ ม สามั ญ ผู  ถื อ หุ  น ประจํ า ป
ผานชองทางตาง ๆ ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดตามที่แจงไวบน
เว็บไซตของธนาคารโดยผูถ อื หุน สามารถเสนอคําถามลวงหนาผาน
ชองทางตาง ๆ ไดแก จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมลมา
ที่ company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเปนผูพ จิ ารณาเพือ่ นําเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาตอไป
3) ธนาคารมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน
ทุกราย (ทั้งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุน
สถาบัน) เขารวมประชุมผูถ อื หุน เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถใชสทิ ธิใน
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดอยางเทาเทียมกัน โดยธนาคารมีการสงหนังสือ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถ อื หุน ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(สําหรับผูถือหุนตางชาติ) เพื่อเชิญผูถือหุนเขารวมประชุม พรอม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผูถือหุนที่ ไมสะดวกเขารวม
ประชุมสามารถมอบฉันทะใหผูอ่นื เขารวมประชุมแทน นอกจากนี้
ธนาคารยังไดติดตอนักลงทุนสถาบัน อาทิ บริษัทจัดการกองทุน
Custodian เป น ต น เพื่ อ เชิ ญ ให ส  ง ตั ว แทนเข า ร ว มประชุ ม
รวมทัง้ ไดอาํ นวยความสะดวกในการชวยตรวจสอบเอกสารการเขา
รวมประชุมกอนลวงหนา

4) ธนาคารไดจดั ใหมกี ารอํานวยความสะดวกแกผถู อื หุน และผูร บั มอบ
ฉันทะที่เขารวมประชุมทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยธนาคารมี
นโยบายกําหนดการประชุมในวันและเวลาทําการ และกําหนดสถานที่
จัดประชุมที่สํานักงานใหญของธนาคารซึ่งสะดวกในการเดินทาง
และมีความพรอมทีจ่ ะอํานวยความสะดวกใหกบั ผูถ อื หุน โดยในวัน
ประชุม ธนาคารเปดใหผถู อื หุน ลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนา 2
ชัว่ โมงกอนการประชุม ดวยการจัดเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารการ
เขารวมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูท มี่ า
เขารวมประชุม คือ ผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมดวยตนเอง ผูถ อื หุน บุคคล
ธรรมดา ผูถ อื หุน นิตบิ คุ คล และผูถ อื หุน ทีเ่ ปนบริษทั จัดการกองทุน
หรือ Custodian โดยจัดใหมกี ารลงทะเบียนดวยระบบบารโคด พรอม
ทัง้ จัดทําและสงมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมที่
มีบารโคดเดียวกันกับบารโคดของผูถ อื หุน ที่ใช ในการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมใหแกผถู อื หุน เพือ่ ใชลงคะแนนเสียงในหองประชุม สงผล
ใหการลงทะเบียนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไดจดั
ใหผถู อื หุน สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตลอดเวลาการประชุม
เพือ่ ทีจ่ ะใชสทิ ธิออกเสียงในวาระทีย่ งั ไมมกี ารลงมติได
5) ระหว า งการประชุ ม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ)
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการธนาคาร
เขารวมประชุมครบทุกคน เปนจํานวน 15 คน รวมทั้งประธาน
ของคณะกรรมการชุดยอยอืน่ ทุกชุด พรอมกับคณะผูบ ริหารระดับ
สูงของธนาคาร และผูสอบบัญชี เพื่อรวมกันตอบขอซักถามของ
ผูถ อื หุน และผูร บั มอบฉันทะ โดยกอนเริม่ เขาสูก ระบวนการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดย
ผูถือหุนที่ถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวมถึงผูรับมอบฉันทะ
ที่เขารวมประชุมตางมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน และ
เพื่อใหกระบวนการนับคะแนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ธนาคารไดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรของผูถ อื หุน
ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น โดยการลง
คะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแตละวาระไดกระทําอยาง
เปดเผยโดยใชระบบบาร โคดเพือ่ ประมวลผลและรายงานคะแนน
เสียง โดยธนาคารไดมอบหมายใหบริษทั เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่
จํ า กั ด ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการมอบฉั น ทะ
การนั บ องค ป ระชุ ม รวมถึ ง การนั บ และรายงานคะแนนเสี ย ง
สงผลใหธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงใหที่ประชุม
รับทราบเปนรายวาระไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส
6) ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารมีการนําเสนอขอมูลผานระบบสื่อ
หลายประเภทรวมกันซึ่งมีทั้งขอความ ภาพ และเสียงประกอบ
(Multimedia) รวมทัง้ มีการนําเสนอผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญของ
ธนาคารในรอบป 2557 และยุทธศาสตรการดําเนินงานป 2558
โดยสรุปใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึง
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน และไดมีการตอบคําถาม
รวมทั้งใหขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูถือหุนสอบถามอยางครบถวน โดย
กรรมการและผูบ ริหารไดรว มกันชีแ้ จงและตอบคําถามของผูถ อื หุน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีเลขานุการบริษัททําหนาที่จดบันทึก
รายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
นอกจากนี้ ในระหวางการประชุม ไมมีการสลับ เพิ่ม หรือแกไข
วาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการประชุมจากที่ไดแจง
ผูถือหุนไวแลวลวงหนา

7) ภายหลังการประชุมผูถ อื หุน ธนาคารไดเผยแพรมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
(ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเว็บไซตธนาคารภายในวันประชุม นอกจากนี้
ธนาคารไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พรอมทัง้ เผยแพรรายงานการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว ในเว็บไซตของธนาคารภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมเพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ทราบขอมูลอยางรวดเร็วและทัว่ ถึง
และเพื่อใหผูอื่นไดมีโอกาสรับทราบและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ของธนาคาร รวมถึงไดจดั เก็บรายงานการ
ประชุมเพือ่ การอางอิง ทัง้ นี้ รายงานการประชุมดังกลาวไดบนั ทึก
รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม วิธีการออกเสียง
ลงคะแนน สาระสําคัญของขอซักถามของผูถ อื หุน และคําชีแ้ จง
ของคณะกรรมการธนาคารและผูบ ริหาร รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมพรอม
คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง ในแตละวาระทีต่ อ งมีการลงมติ
นอกจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่กลาวขางตนแลว ในป
2558 นี้ ธนาคารยังไดจดั ใหมกี ารประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขา
ทําธุรกรรมของธนาคารเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่เกี่ยวของ โดยธนาคารไดจัดการ
ประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร
บทบัญญัติของกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชนเดียว
กับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
1.2 การจายเงินปนผล
ธนาคารมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30-50 ของกําไรสุทธิ
ประจําปตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแกผถู อื หุน ใน
ระยะยาว ทัง้ นี้ จะมีการพิจารณาจายเงินปนผลในปใดก็ตามทีธ่ นาคารมี
กําไรหลังจากการกันสํารองตามกฎหมายและการกันสํารองอืน่ ทีจ่ าํ เปนได
ครบถวนแลว โดยทีธ่ นาคารตองไมมผี ลขาดทุนสะสมและสามารถดํารง
เงินกองทุนไดตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดและเพียงพอสําหรับความ
จําเปนทางธุรกิจในอนาคต ทัง้ นี้ ธนาคารจะจายเงินปนผลระหวางกาล
และเงินปนผลประจําปภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล โดยใน
การเสนออนุมัติจายเงินปนผล ธนาคารมีการเปดเผยนโยบายการ
จายเงินปนผล อัตราและจํานวนเงินที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและ
ขอมูลประกอบเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาอยางเหมาะสม
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2557 ใหกับผูถือหุน
บุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของธนาคารในอัตราหุนละ 6.00 บาท
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,395 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.2 ของ
กําไรสุทธิป 2557 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจาย
เงินปนผลของธนาคาร โดยรายละเอียดการจายเงินปนผล สรุปไดดงั นี้
1) ธนาคารไดจา ยเงินปนผลระหวางกาลตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครัง้ ที่ 10/2557 เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึง่ ทีป่ ระชุม
มีมติอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลระหวางกาล ใหแกผถู อื หุน บุรมิ สิทธิและ
ผูถ อื หุน สามัญในอัตราหุน ละ 1.50 บาท โดยธนาคารไดจา ยเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผถู อื หุน บุรมิ สิทธิและผูถ อื หุน สามัญของธนาคาร
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2557 (ภายใน 24 วันนับจากวันทีค่ ณะ
กรรมการธนาคารมีมติอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลระหวางกาล) และ
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2) ธนาคารไดจา ยเงินปนผลสวนทีเ่ หลือจากการจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผถู อื หุน บุรมิ สิทธิและผูถ อื หุน สามัญในอัตราหุน ละ 4.50 บาท โดย
ธนาคารไดจา ยเงินปนผลสวนทีเ่ หลือดังกลาวใหแกผถู อื หุน บุรมิ สิทธิ
และผูถ อื หุน สามัญของธนาคารเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2558 (ภายใน
28 วันนับจากวันทีท่ ปี่ ระชุมผูถ อื หุน มีมติอนุมตั กิ ารจายเงินปนผล)
1.3 การสื่อสารระหวางกันของผูถือหุนของธนาคาร
ธนาคารไมมีนโยบายปดกั้นการสื่อสารระหวางกันของผูถือหุน ทั้งนี้
ผูถ อื หุน สามารถสือ่ สารและเขาถึงขอมูลระหวางกันไดอยางอิสระ และ
ผูถ อื หุน สามารถขอคัดสําเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน ของธนาคารไดทกี่ รม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนใหผถู อื หุน ทุกรายทัง้ ผูถ อื หุน รายใหญ
ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนสถาบัน รวมถึงผูถือหุนตางชาติ ไดรับสิทธิ
และการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ซึง่ เปนหนึง่ ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช ในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ
SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”
“สวนที่ 3 - สิทธิและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย”
2.1 การใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา
ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเปนวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการธนาคารในการประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป โดยไดกําหนดหลักเกณฑ ไวอยางชัดเจนและเผยแพรผาน
เว็บไซตของธนาคาร ซึ่งผูถือหุนสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนาผานชองทางตาง ๆ
ไดแก จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมลมาที่ company_
secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของผูถือหุน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาตอไป และจะมีการแจงผล
การพิจารณากลับไปยังผูถือหุนที่เสนอเรื่องดังกลาวเพื่อรับทราบ โดย
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ จะมี
การบรรจุไว ในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป
สําหรับการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2558 ธนาคารเปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
(รวมถึงสงคําถามลวงหนา) เปนระยะเวลา 3 เดือนกอนสิ้นงวดบัญชี
ของธนาคาร คือระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2.2 การมอบฉันทะในการเขาประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง เพื่อ
เปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน โดยธนาคารไดจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อเตรียมไว ใหกับผูถือหุนเลือกใชจํานวน 3 แบบ ซึ่งเปน
แบบที่กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดแก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงือ่ นไขทีธ่ นาคาร
กําหนดสําหรับการมอบฉันทะไมไดกอ ใหเกิดความยุง ยากแกผถู อื หุน ใน
การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนแตอยางใด
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สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ธนาคารไดจัดสง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบ
ฉันทะอยางละเอียดชัดเจนแนนอนไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียก
ประชุมสามัญผูถ อื หุน และไดมกี ารเสนอทางเลือกใหแกผถู อื หุน ในการ
แตงตั้งผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนแทน โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน 2 คน ซึ่งเปนบุคคลที่ไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนเกีย่ วกับวาระการประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป ซึง่ ธนาคารได ใหขอ มูลของกรรมการอิสระอยางครบถวน ทัง้ นี้
ผูถ อื หุน สามารถทีจ่ ะพิจารณาเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของ
ธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอดังกลาวหรือบุคคลอื่นตามที่
ผูถือหุนจะเห็นสมควรก็ ได นอกจากนี้ ผูถือหุนที่ประสงคจะใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือ
มอบฉันทะดังกลาวไดจากเว็บไซตของธนาคาร
2.3 การใชบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ธนาคารได ใชบัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงสําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง โดยไดจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนดังกลาวไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบในภายหลังได
ธนาคารมีการใชระบบบาร โคดและเครื่อง PDA เปนเครื่องมือชวยใน
การนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ใหกระบวนการนับคะแนน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และตรวจสอบได โดย
เลขานุการบริษทั ไดชแี้ จงวิธกี ารใชบตั รลงคะแนนเสียงและหลักเกณฑ
การนับคะแนนกอนเริม่ เขาสูก ารพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
อีกทั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว ธนาคารยังไดขอใหผูถือหุน
นําสงบัตรลงคะแนนทีเ่ หลือทัง้ หมดคืนใหกบั เจาหนาทีข่ องธนาคารเพือ่
เก็บรวบรวมไวเปนหลักฐาน
2.4 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
สําหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารไดเปดเผยประวัติยอของ
กรรมการแตละคนใหผูถือหุนไดรับทราบไว ในหนังสือบอกกลาวเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุน เชน อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ทั่วไป วันเดือนปที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร ขอมูลการเขา
รวมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยในปที่ผานมา
ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงตั้ง เปนตน เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูล
ที่เปนประโยชน ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะเปนกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการเสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ ธนาคารจะเปดเผยนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคาร
กําหนด พรอมระบุขอมูลอื่นเพิ่มเติม เชน การมีความสัมพันธหรือ
การมีสวนไดเสียกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งใน
ปจจุบนั และในชวงระยะเวลา 2 ปกอ นหนาทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ใหเปน
กรรมการอิสระของธนาคาร
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกป จะมีกรรมการของธนาคาร
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 มี
กรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ซึง่ ธนาคาร
ไดจดั ใหผถู อื หุน พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล
และในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง ธนาคารไดจัดเก็บเฉพาะ
บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนที่ ไมเห็นดวยและงดออกเสียง

เพื่อตรวจนับคะแนนเชนเดียวกันกับวาระอื่น รวมทั้งไดเปดเผยมติใน
รายงานการประชุมโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุม
ผูถือหุนในการเลือกตั้งกรรมการแยกเปนรายบุคคลอยางชัดเจน
2.5 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ตามขอบังคับของธนาคารซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการธนาคารมีสทิ ธิไดรบั คาตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอบังคับ
หรือตามมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ซึง่ อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวาง
เปนหลักเกณฑ ซึง่ จะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมผี ลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ ได นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิไดรับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของธนาคารดวย ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เปนผูพ จิ ารณาคาตอบแทนกรรมการและใหคาํ แนะนํา
ตอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ใหคณะกรรมการธนาคารเสนอทีป่ ระชุมผู
ถือหุน พิจารณาอนุมตั คิ า ตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ อื หุน
ทุกป โดยคณะกรรมการธนาคารไดกาํ หนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ
ธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑทเี่ ทียบเคียงไดกบั บริษทั
จดทะเบียนขนาดใหญและธนาคารพาณิชยขนาดใหญอนื่ ๆ รวมทัง้ ยังได
คํานึงถึงแนวโนมภาวะธุรกิจเปนปจจัยประกอบเพิม่ เติมดวย
2.6 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได ใหความสําคัญเรื่องการควบคุมภายในเพื่อ
ปองกันมิใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานใชขอ มูลภายใน เพือ่ หา
ผลประโยชน ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ยังกําหนดแนวทางในการเขาทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเพือ่ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
กําหนดใหมกี ารรายงานการมีสว นไดเสียตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดย
ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเรื่องการควบคุม
ภายใน ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใต
หัวขอ “เกีย่ วกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ” “สวนที่ 4-การควบคุมภายใน” โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดงั นี้
1) การปองกันการใชขอมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารกําหนดใหมีการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหมี
การเปดเผยขอมูลและปองกันการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอ มูลภายในโดยมิชอบหรือขัด
ตอกฎหมาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
• จัดทําจรรยาบรรณของกรรมการธนาคารและจรรยาบรรณของ
พนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายใน การเก็บรักษา
ความลับของธนาคารและของลูกคา โดยมีการสือ่ สารเผยแพรแก
กรรมการธนาคาร ผูบ ริหาร และพนักงานเพือ่ ใหมกี ารถือปฏิบตั โิ ดย
ทั่วไป
• จัดทําหลักเกณฑเรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบ ริหาร
และพนักงานเพื่อปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่
สามารถเขาถึงขอมูลภายใน รวมถึงพนักงานที่ไดรบั อนุมตั ใิ หปฏิบตั ิ
งานรวมกับหนวยงานที่มีโอกาสลวงรูขอมูลภายในใชประโยชน
จากขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ใหแกตนเองหรือผูอื่น
โดยหลักเกณฑดังกลาวครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานดวย

• กําหนดระยะเวลาหามการซือ้ ขายหลักทรัพยและหลักทรัพยอา งอิง
หุนสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงิน โดย
กําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของธนาคารในระยะ
เวลา 14 วันกอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
งวดครึ่งป และงบการเงินประจําป รวมถึงกําหนดหามกรรมการ
และผูบริหารลงทุนในหลักทรัพยอางอิงหุนสามัญของธนาคาร
• เปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูมีอํานาจใน
การจัดการ (ตามที่ไดนิยามไว ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535) โดยกรรมการและผูมีอํานาจใน
การจัดการมีหนาที่จัดทําและรายงานการซื้อขายหลักทรัพยและ
หลักทรัพยอา งอิงหุน สามัญของธนาคารภายใน 3 วันทําการหลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลขานุการบริษัทจะ
ทําหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ดังกลาว เพื่อบรรจุเปนวาระเพื่อรับทราบในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารเปนประจําทุกครั้ง
• จัดใหมีระเบียบเรื่องการปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อปองกัน
การรั่วไหลของขอมูลที่เกี่ยวของกับธนาคารและลูกคาที่ ไมพึง
เปดเผย และขอมูลภายในทีย่ งั ไมไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมทัง้
เป น การป อ งกั น ไม ใ ห ผู  ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ดั ง กล า วนํ า ไป
แสวงหาประโยชน ใหกับตนเองและผูอื่นได ทั้งนี้ ธนาคารได
กําหนดใหหนวยงานกํากับและควบคุมมีหนาที่ในการติดตามดูแล
การทําธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพยของผูท ลี่ ว งรูข อ มูลภายในใหเปน
ไปตามระเบียบดังกลาว
2) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
ธนาคารกําหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติในการดําเนิน
การของรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ดังนี้
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของกับรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอยางเครงครัด โดยในการประชุมเพื่ออนุมัติรายการ
ดังกลาว กรรมการหรือผูบริหารที่มีความเกี่ยวของกับรายการที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตองไมมีสวนรวมใน
การพิจารณาและตัดสินใจในการเขาทํารายการดังกลาว พรอมกันนี้
เลขานุการบริษทั จะเปนผูบ นั ทึกรายงานการประชุมและระบุความ
เกีย่ วของของกรรมการหรือผูบ ริหารทีม่ กี ารเปดเผยตอทีป่ ระชุมไว
อยางชัดเจน
• กําหนดนโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ของการทํา
รายการระหวางธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยราคาและ
เงือ่ นไขตาง ๆ จะตองเปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับทีธ่ นาคารมี
การทํารายการกับบุคคลทั่วไป (At arm’s length basis) โดยตอง
มีการพิจารณาภายใตหลักการที่สมเหตุสมผล มีความเปนธรรม
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร
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• กําหนดใหผมู อี าํ นาจในการอนุมตั ริ ายการตองไมเปนผูม สี ว นไดเสีย
กับการเขาทํารายการ โดยการอนุมตั ติ อ งอยูในรูปของมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียตองไมเขา
รวมประชุมและออกเสียง
• กํ า หนดให ค ณะกรรมการธนาคาร (โดยไม ร วมกรรมการที่ มี
ผลประโยชนเกี่ยวของ) เปนผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ เงินลงทุน
การกอภาระผูกพันหรือการทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สิ น เชื่ อ แก ผู  ถื อ หุ  น รายใหญ หรื อ แก กิ จ การที่ มี ผ ลประโยชน
เกี่ยวของกับธนาคาร กรรมการ และผูมีอาํ นาจในการจัดการหรือ
ผูเกี่ยวของ (ตามที่ ไดนิยามไว ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551)
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (หาก
เปนรายการที่เปนอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน) เพื่อทําหนาที่
ใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีของรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
ธนาคารและบริษทั ยอย รายการควบรวมกิจการ หรือรายการใด ๆ ตาม
ที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
กํากับดูแลรายการสําคัญทัง้ หมดเพือ่ ใหการเขาทํารายการดังกลาวเปน
ไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการทํารายการ
ระหวางกันและขอมูลการทํารายการระหวางธนาคารและบุคคลที่
เกี่ยวของกันในรอบปไดจากรายงานประจําปฉบับนี้ในหัวขอ “รายการ
ระหวางกัน” และ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน”
3) รายงานการมีสวนไดเสีย
ธนาคารกําหนดใหกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ (ตามที่ ได
นิยามไว ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทํา
รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
สงใหเลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเก็บรายงานดังกลาว
และจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจงไปยังนายกกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ธนาคารได
นําขอมูลดังกลาวไปใช ในการควบคุมดูแลการทําธุรกรรมระหวาง
ธนาคารกับกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และ/หรือ ผูเกี่ยวของ
ของบุ ค คลดั ง กล า วเพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ท างกฎหมายที่
เกี่ยวของตาง ๆ
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ในฐานะองคกรที่มีขนาดใหญเปนลําดับตน ๆ ของประเทศไทยและ
เปนธนาคารไทยแหงแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคารจึงตระหนัก
เปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ดังปรากฏ
ตามวิสยั ทัศน ในการดําเนินงานของธนาคารทีม่ งุ สูก ารเปน “ธนาคารที่
ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมเลือก” ซึ่งมีรายละเอียดของการ
แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียสําหรับป 2558 ปรากฏใน
รายงานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนประจําป 2558 โดยสาระสําคัญของการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของธนาคารสามารถสรุปไดดังนี้
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ลูกคา ธนาคารมุง ใหบริการลูกคาซึง่ ครอบคลุมเกือบทุกสวนของสังคม
ไทย ดวยการนําเสนอสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาทุกกลุมไดอยางครบถวนผานสาขาของธนาคาร ชองทาง
อิเล็กทรอนิกส และชองทางการใหบริการโดยตรงอื่น ๆ โดยมีจุด
มุงหมายหลักคือการทําหนาที่เปนคูคิดดานการเงินสําหรับลูกคาผาน
บริการทีน่ า เชือ่ ถือ ผลิตภัณฑทลี่ าํ้ สมัยทีด่ ที สี่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพเปนเลิศ
ภายใตการดําเนินงานตามมาตรฐานทีด่ ี พรอมกับการปกปองขอมูลและ
รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด จากปณิธานวาลูกคาคือหัวใจ
ของการใหบริการ และ “ลูกคามากอนเสมอที่ธนาคารไทยพาณิชย”
ธนาคารจึงมีการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
ธนาคารไดรบั ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกคาเปนลําดับตน ๆ
อยางตอเนื่องเสมอมา
ผูถือหุน กิจการของธนาคารตั้งอยูบนรากฐานของเงินทุนที่แข็งแกรง
จากผูถ อื หุน ดวยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและใหความสําคัญตอการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสตามหลักมาตรฐานที่ดีและเปนที่ยอมรับ
สงเสริมการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน และเพิ่มผลตอบแทนผูถือหุนใหสูง
กวาอัตราเฉลี่ยของธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ ความพยายามดังกลาวของ
ธนาคารประสบความสําเร็จเปนอยางดีในปจจุบนั ดังสะทอนใหเห็นได
จากขนาดมูลคากิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market
Capitalization) ของธนาคารซึง่ สูงทีส่ ดุ ในกลุม สถาบันการเงินของไทย
พนักงาน ธนาคารตระหนักดีวา บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณคาและ
สําคัญที่สุดตอองคกร ดวยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุงสรรหา พัฒนา รวมทั้ง
ดูแลและรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากบุคลากรดังกลาวมีบทบาทสําคัญอยางมากตอความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจตามกลยุทธของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยธนาคารเนน
การดูแลผลประโยชนของพนักงานใหไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
มีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน
สรางเสริมใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน มีการเสนอหรือ
ปรับปรุงผลประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ตอพนักงานอยางเปนธรรม เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะ
เปนเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนใหสิทธิ
พนักงานเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และสงเสริมใหพนักงาน
เสนอแนะความคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชนตอ การพัฒนาองคกร ทัง้ ในสวน
ของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ตาง ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจากนัน้ ธนาคารยังไดจดั ใหมกี ารสํารวจ
ความคิดเห็นของพนักงานโดยผูเ ชีย่ วชาญภายนอก เพือ่ ประเมินความ
ผูกพันของพนักงานตอองคกรเปนประจําทุกปเชนเดียวกับการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคา โดยไดมีการนําผลลัพธ ไปเปรียบเทียบกับ
องคกรอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งจากผลการสํารวจความผูกพันของ
พนักงานตอองคกรประจําป 2558 ซึ่งดําเนินการโดยหนึ่งในบริษัท
ที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลก พบวาธนาคารจัดอยูในกลุมบริษัท 10 อันดับ
แรกขององคกรที่ไดคะแนนสูงสุดจากทั่วโลก
สังคม (รวมถึงพันธมิตร คูแขงทางการคา เจาหนี้ และคูคา) ธนาคาร
มุง มัน่ ในการดําเนินธุรกิจอยางมีคณ
ุ ธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู
ไปกับการดูแลสิง่ แวดลอม สงเสริม และสนับสนุนสังคมใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน ยึดมั่นในการทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดีของสังคม โดยปฏิบัติตอ
คูแ ขงทางการคาและพันธมิตรบนพืน้ ฐานของหลักจริยธรรมและความ
โปรงใส รวมถึงดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได ใหไวตอเจาหนี้ทุกประเภท

และคูค า ดวยความซือ่ สัตย มีขนั้ ตอนการจัดซือ้ ทีโ่ ปรงใสและปราศจาก
การทุจริต และงดเวนการมีสว นรวมในกิจกรรมใดทีส่ ง ผลรายตอสังคม
และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความ
สําคัญและสงเสริมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และดูแลการ
ดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ดวย
เจตนารมณที่จะสงเสริมหลักการดังกลาวไปยังคูธุรกิจซึ่งเปนผูมีสวน
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารไดจัดทํา “จรรยาบรรณสําหรับคูคา
ธุรกิจ” ขึ้นเพื่อใหคูคาธุรกิจของธนาคารนําไปใชเปนแนวปฏิบัติ โดย
ธนาคารสนับสนุนใหคูคาธุรกิจดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพ
สิทธิเสรีภาพ ดูแลดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ธนาคารมีการสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนและสังคมสวนรวมอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงสงเสริม
ใหพนักงานมีจิตอาสาและเขารวมกิจกรรมดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนั้น ธนาคารยังตระหนักถึงการเคารพและไมละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา โดยไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวไว ใน
จรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหนาที่ปกปอง ดูแลรักษา
ทรัพยสินทางปญญาของธนาคารใหพนจากการนําไปใชหรือเผยแพร
โดยไมไดรับอนุญาต และตองเคารพสิทธิของเจาของทรัพยสินทาง
ปญญานั้น ๆ
สิ่งแวดลอม ธนาคารมุงปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม มีการดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ
ธนาคารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบใด ๆ กับชุมชน
ใกลเคียง รวมไปถึงการทีธ่ นาคารสนับสนุนโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมผานกิจกรรมและโครงการ
ตาง ๆ ที่เปนการใหความรูแกพนักงาน คูคาทางธุรกิจ ลูกคาและภาค
สวนอื่น ๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนการใช
พลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพผานการปรับปรุงระบบไฟฟา
และแสงสวาง ลดการใชกระดาษในขั้นตอนการทํางานทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงการเขารวมเปนองคกรนํารองและเปนสถาบันการ
เงินแหงแรกในกิจกรรมชดเชยคารบอนเพื่อสนับสนุนตลาดคารบอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ รวมกับศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
กลยุทธธรุ กิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพือ่
วิเคราะหและคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง นอกจากนี้ ไดมีการจัดใหพนักงานเขารับการ
ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก Sustainable
Brands Event และ Asian Forum on Corporate Social
Resposibility
การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ธนาคารไดมกี ารประกาศใชนโยบาย
ตอตานคอรัปชั่นและสินบน กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดย
นโยบายดังกลาวมีการนิยามและระบุถึงรูปแบบของการ “คอรรัปชั่น
และสินบน” ไวอยางชัดเจน และไดกาํ หนดมาตรการตอตานคอรรปั ชัน่
และสินบน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับนําไปใชปฏิบัติตาม
โดยนโยบายดังกลาว จะไดรับการทบทวนและปรับปรุงเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจใน
การปฏิบัติตามแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ธนาคารได
ลงนามในปฏิญญาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต และคณะกรรมการธนาคารไดมมี ติอนุมตั นิ โยบายการตอตาน
คอรรปั ชัน่ และสินบน รวมทัง้ ไดมกี ารเผยแพรใหเปนทีร่ บั ทราบและนํา
ไปปฏิบตั ใิ นทุกหนวยงานของธนาคาร โดยธนาคารไดรบั การรับรองเปน

สมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตใน
การประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต ประจําไตรมาสที่ 4/2557 ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดใหมี
การเผยแพรเรื่องการตอตานคอรรัปชั่นและสินบนใหแกพนักงานทุก
ระดับของธนาคารผานชองทางการสือ่ สารของธนาคาร รวมถึงสือ่ สาร
ไปยังหนวยงานและผูม สี ว นไดเสียของธนาคาร พรอมกันนี้ ธนาคารได
เตรียมพรอมสําหรับการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม
เพื่อเสริมสรางแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความโปรงใสและการดําเนิน
งานอยางมีคณ
ุ ธรรม โดยธนาคารไดกาํ หนดหลักเกณฑ ใหพนักงานทุก
คนตองไดรับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการ
ทุจริตคอรรปั ชัน่ ทีจ่ ดั โดยธนาคาร เชน การอบรมผานระบบ E-Learning
เรือ่ งความรูเ รือ่ งการปองกันการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และเรื่องการตอตานคอรรัปชั่นและ
สินบน รวมถึงการสนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่จัดโดยหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ เชน
Thailand’s 6th National Conference on Collective Action Against
Corruption ในหัวขอ “Anti-Corruption in Thailand: Sustanining
the Momentum” ซึ่งจัดโดยโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption: CAC) เปนตน
ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวยการจัดใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นและสินบนโดยใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของมาตรการทีต่ อ งมีการติดตามดูแลเปนระยะ ๆ และกําหนดใหคณะ
กรรมการตรวจสอบทําหนาที่ติดตามดูแลเพื่อใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ปองกันความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นและสินบนอยางเพียง
พอและรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารไดกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอยางทั่วถึง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในนโยบายดังกลาวและเพื่อจะไดนําไป
ปฏิบัติโดยเครงครัด
3.2 ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแตละกลุมสามารถติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของของธนาคารได โดยตรงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
• ลูกคา และ/หรือบุคคลทัว่ ไป สามารถติดตอผานพนักงานสาขาหรือ
เจาหนาที/่ ผูจ ดั การธุรกิจสัมพันธทดี่ แู ล รวมทัง้ การติดตอผานศูนย
บริการลูกคา ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2777-7777 หรือสามารถ
ทําเปนหนังสือถึงผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบันทึกการ
ติดตามงานและตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด
• พนักงาน ธนาคารไดเปดชองทางในการติดตอ รับเรือ่ งรองเรียน และ
การรายงานการกระทําที่ไมถูกตองจากพนักงานในหลายชองทาง
โดยนอกจากพนักงานจะสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือ
รองเรียนเรื่องที่เห็นวาไมเปนธรรม เหตุการณทุจริต หรือตอง
สงสัยวาทุจริต หรือการปฏิบัติที่ ไมถูกตอง ผานผูบังคับบัญชา
ของตนได โดยตรงแลว ยังสามารถดําเนินการผานชองทางอื่น ๆ
ดังตอไปนี้ ไดอีกดวย
- Whistleblower Policy ซึง่ จัดเปนนโยบายสําหรับการรับเรือ่ ง
รองเรียน รับแจงขอมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือไม
ปฏิบตั ติ ามขอบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธนาคาร
รายงานประจําป 2558
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รวมทัง้ กรณีทพี่ นักงานผูร อ งเรียนอาจไมไดรบั ความเปนธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสและการ
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร โดย
พนักงานสามารถรายงานเรือ่ งดังกลาวไดหลายชองทาง ไดแก
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (whistleblower@scb.co.th)
ทางจดหมายโดยส ง ไปที่ ก รรมการผู  จั ด การใหญ หรื อ
ผูบ ริหารสูงสุดตรวจสอบ หรือสงไปที่ ตู ปณ. 177 ปณศ. จตุจกั ร
10900 หรือติดตอทางโทรศัพท (หมายเลข 0-2544-0000)
ซึ่งจะมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการในเรื่องนี้ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
- HR Call Center โทรศัพทหมายเลข 0-2544-4444 ซึ่งเปน
ชองทางสําหรับพนักงานในการสอบถามเกี่ยวกับการวาจาง
และ/หรือผลประโยชน รวมถึงเสนอความคิดเห็นในเรือ่ งตาง ๆ
เปนการทั่วไป
- Purple People Talk เปนชองทางที่เปดกวางในการเสนอ
ความคิดเห็น รายงานปญหาตาง ๆ หรือใชพูดคุยกับผูบริหาร
สู ง สุ ด ทรั พ ยากรบุ ค คล ผ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(purple_talk@scb.co.th) เพื่ อ ร ว มกั น ช ว ยพั ฒ นาและ
ปรับปรุงใหธนาคารเปนองคกรที่นาอยูยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผูแจงหรือ
ผูรองเรียนโดยไมเปดเผยวาผูรองเรียนเปนใคร เพื่อปองกันการไดรับ
ผลกระทบจากการรองเรียน ซึง่ ธนาคารมีการแตงตัง้ คณะทํางานอิสระ
อยางทันทวงที เพือ่ ทําหนาทีส่ บื สวนเรือ่ งรองเรียน และ/หรือพฤติกรรม
ที่นาสงสัย เมื่อไดรับแจงจากพนักงาน ซึ่งหากพบวามีมูลความผิดจริง
จะสงเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการทางวินัยตอไป ซึ่งขั้นตอนในการ
ดําเนินการมีดังตอไปนี้
• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน รองเรียน หรือชีช้ อ งทางการ
ทุจริตผานชองทางตาง ๆ ที่ธนาคารกําหนด โดยพนักงานสามารถ
แสดงความประสงคไมแสดงตนได และเรือ่ งทีเ่ สนอจะถูกเก็บเปน
ความลับ
• คณะทํางานรับขอรองเรียนและตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน
จากนั้นจึงแจงความคืบหนาใหกับพนักงานผูแจงรับทราบ ในกรณี
ที่สามารถระบุผู ใหขอมูลได
• คณะทํางานรับขอรองเรียนสงตอเรือ่ งทีพ่ บวามีมลู ความผิดจริงให
หนวยงานที่เกี่ยวของตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบธนาคาร
หรือสงเรือ่ งใหหนวยงานการปองกันอาชญากรรมทางการเงินและ
ความปลอดภัย ดําเนินการ
กรณีทธี่ นาคารไดรบั เรือ่ งรองเรียนเขามา ธนาคารจะไมเปดเผยแหลง
ขอมูลหากมีขอสงสัยวาจะสงผลกระทบกับผู ใหขอมูล ทั้งนี้เพื่อรักษา
ความลับและคุมครองผู ใหขอมูลอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชองทางสื่อสารอื่น ๆ สําหรับเปดรับแจงขอ
รองเรียน คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม ซึง่ เปนชองทางกลางทีส่ ามารถติดตอถึงคณะกรรมการธนาคาร
และฝายบริหาร ไดแก
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• สายบริหารงาน
กรรมการและ
ผูถือหุน

- ผูอํานวยการอาวุโส
รักษาการผูบริหารสายบริหารงาน
กรรมการและผูถือหุน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0-2544-4221
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส :
company_secretary@scb.co.th

ในการปฏิบตั ติ อ ขอรองเรียนของลูกคา คูค า และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ ที่
กลาวขางตน ธนาคารไดมกี ารจัดทํานโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านไวอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ขอมูลที่รองเรียนจะไดรับความคุมครองและเก็บรักษาไว
เปนความลับ โดยจะมีการดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแกไข
ซึ่งจะไดนําไปรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารตอไป
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลตอนักลงทุนของธนาคารไว ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยกําหนดหลักการสําคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา
2) การปฏิบตั ติ ามกฎขอบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารจะ
ตองกระทําอยางถูกตองและครบถวน
3) ผูม สี ว นไดเสีย ซึง่ รวมถึงผูถ อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย
และผูที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เทาเทียมกันในการรับทราบ
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรของธนาคาร
4) ขอมูลขาวสารใดที่จะมีผลตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของธนาคาร
หรือถือไดวา มีความสําคัญตอผูล งทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะ
มีผลกระทบตอสิทธิของผูถ อื หุน ธนาคารจะดําเนินการเปดเผยตอ
สาธารณะโดยทันที ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ธนาคารไดกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูเปดเผยขอมูลของธนาคาร
และกําหนดใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดเตรียมขอมูลเพื่อเปดเผยตอหนวยงานทางการ ผูถือหุน และ
สาธารณชน ซึง่ ธนาคารไดมกี ารกําหนดชวงเวลาของการเปดเผยขอมูล
ตาง ๆ เชน การเปดเผยงบการเงินประจําปที่ไดรับการตรวจสอบโดย
ผูส อบบัญชีแลว จะดําเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ รอบปบญ
ั ชี
ของธนาคาร การเปดเผยงบการเงินแตละไตรมาสที่ไดรบั การสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีแลว จะดําเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบ
ไตรมาสโดยธนาคารไดมีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของ
ฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ประกอบดวยเพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจนและสามารถ
เขาใจในผลประกอบการไดดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารกําหนดใหมีการ
เปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพยของธนาคารโดยกรรมการและ
ผูบริหาร ซึ่งขอมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย
ของธนาคารโดยกรรมการและผูบริหารในป 2558 นั้น ไดเปดเผยไว
ในหัวขอ “รายงานการถือครองหุนสามัญของกรรมการและผูบริหาร”
ของรายงานประจําปฉบับนี้
สําหรับป 2558 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
เปดเผยขอมูลของธนาคารใหแกนกั ลงทุน ซึ่งสรุปไดดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม

จํานวนครัง้

การเขาพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห หรือการ
ประชุมผานโทรศัพท (Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย
การเขารวมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนตางประเทศ
(Global Roadshow)
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ทั้งนี้ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไดแสดงไว ในเว็บไซต www.
scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุนสัมพันธ”
“จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ”
4.3 ผูสอบบัญชี
ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส อบ
บัญชีโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ รวมถึงการไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสีย
หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคาร
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว และเปนผูสอบบัญชีที่ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาสอบ
บัญชี ใน แตละปใหมีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม พรอมทัง้ จํานวนเงินคาสอบบัญชี ใหคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณากอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป

นอกเหนือจากกิจกรรมขางตนแลวธนาคารไดจัดกิจกรรมแถลงขาว
ตอสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเขา
รวมกิจกรรมของธนาคาร เพื่อนําเสนอเหตุการณตาง ๆ ที่สําคัญของ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดเผยแพรขาวประชาสัมพันธผาน
สื่อมวลชนดวย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่
ธนาคารชําระใหแกผสู อบบัญชี รวมทัง้ รายงานของผูส อบบัญชีสาํ หรับ
ป 2558 ไดแสดงไว ในหัวขอ “คาตอบแทนจากการสอบบัญชี” และ
“รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจําปฉบับนี้
ตามลําดับ

ผูสนใจสามารถติดตอนักลงทุนสัมพันธไดที่
นักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2937-7721
จดหมายอิเล็กทรอนิกส : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต : www.scb.co.th

4.4 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

4.2 นักลงทุนสัมพันธ
นักลงทุนสัมพันธเปนหนวยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ ใน
การเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอนักลงทุนใหมีความถูกตอง
เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคลองกับหลักการการ
เป ด เผยข อ มู ล ของธนาคารและเป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ไดกาํ หนดไว เชน การพบ
นักลงทุนและนักวิเคราะห การเขารวมประชุมกับนักลงทุน การจัดงาน
Roadshow ตาง ๆ เปนตน นักลงทุนสัมพันธยงั ทําหนาทีเ่ ปนศูนยกลาง
ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห บริษัทจัดการกองทุน ผูถือหุนกู
และสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ โดยประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและ
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ ดั การใหญ รองผูจ ดั การใหญ
อาวุโส Chief Financial Officer และผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ได ใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ

ธนาคารมุงดําเนินการใหการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเปนไป
ตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อยางไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว ยังมีหลักเกณฑบางประการ
ที่ธนาคารยังไมสามารถปฏิบัติตามได โดยมีรายละเอียดและคําชี้แจง
ดังนี้
• คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยตองมีจํานวนไมนอย
กวา 5 คน และไมควรเกิน 12 คน - ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมี
กรรมการจํานวน 17 คน โดยธนาคารเห็นวา เปนจํานวนทีเ่ หมาะสม
กับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความซับซอนเพิ่ม
มากขึ้น และดวยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่เปนไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนที่ธนาคารตองมีจํานวนกรรมการที่
เพียงพอและมีประสบการณ ความรู ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
เพื่อที่จะสนับสนุนใหคณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ธนาคารควรจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนใหแก
ผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม - ในป 2558
ธนาคารไดจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนให
แกผูถือหุนลวงหนาเปนระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากขอบังคับ
ของธนาคารไดกําหนดเกี่ยวกับการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนไววา
กอนการประชุมผูถือหุน ใหธนาคารงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
ชั่วคราวไดแตตองไมเกิน 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุน จึงทําให
ธนาคารไมสามารถจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผถู อื หุน ลวงหนา
รายงานประจําป 2558
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เกินกวา 21 วันได อยางไรก็ตาม จากการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 192 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติ
แกไขขอบังคับในเรื่องดังกลาวแลวเพื่อใหสอดคลองกับ พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการ
กําหนดวันที่ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงในการประชุม
ผูถือหุน (Record Date) ซึ่งจะมีผลใหธนาคารสามารถจัดประชุม
ผูถ อื หุน ได ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 เดือนนับจากวัน Record Date
ดังนั้น ธนาคารจึงสามารถที่จะดําเนินการจัดสงหนังสือบอกกลาว
เรียกประชุมสามัญผูถือหุนใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา
21 วันได
• ธนาคารควรกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง
แจงตอคณะกรรมการหรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหุนของธนาคารที่ตนถืออยูอยางนอย 1 วันลวงหนากอน
ทําการซือ้ ขาย - ธนาคารยังไมมนี โยบายในเรือ่ งดังกลาวเนือ่ งจาก
ธนาคารไดมีการกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อเปนการปองกันการ
ใชขอมูลภายในที่ชัดเจนอยูแลว ซึ่งประกอบดวย จรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนั ก งาน ระเบี ย บการควบคุ ม การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ระเบียบเรื่อง
การปองกันการใชขอมูลภายใน และหลักเกณฑการเปดเผยการ
ถือครองหลักทรัพยธนาคารของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
รวมถึงการกําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยธนาคาร
(Non-trading Period) ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นป 2558 ธนาคารมีกรรมการจํานวน 17 คน ซึ่งธนาคารเห็นวา
เปนจํานวนทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารทีข่ ยายตัวและมี
ความซับซอนเพิม่ มากขึน้ จึงทําใหมคี วามจําเปนตองมีจาํ นวนกรรมการ
ที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสรางของคณะกรรมการธนาคาร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล ตลอดจนใหมี
องคประกอบที่มีความหลากหลาย ทั้งในดานอายุ เพศ ความรู ความ
ชํานาญ ประสบการณ และคุณสมบัติที่สําคัญอื่น ๆ
คณะกรรมการธนาคารทัง้ 17 คนดังกลาว ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปน
สุภาพสตรีจาํ นวน 3 คน และสุภาพบุรษุ จํานวน 14 คน ซึง่ เปนผูท รงคุณวุฒิ
ที่มีความรูที่หลากหลายทั้งดานการธนาคาร การบัญชีและการเงิน
การจัดการองคกร การวางแผนกลยุทธ การบริหารความเสีย่ งการพัฒนา
สังคมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานเศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย
และกฎระเบียบของสถาบันการเงิน และประสบการณดานอื่น ๆ
ที่ลวนเปนประโยชนและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดย
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้
• กรรมการอิสระ* จํานวน 9 คน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.94)
ได แ ก นายอานั น ท ป น ยารชุ น นายประสั ณ ห เชื้ อ พานิ ช
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช นายชุมพล ณ ลําเลียง
ดร. กุ ล ภั ท รา สิ โ รดม นายเอกกมล คี รี วั ฒ น นายวี ร ะวงค
จิตตมติ รภาพ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม และนายเกริก วณิกกุล
• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน จํานวน 4 คน (คิดเปน
สัดสวนรอยละ 23.52) ไดแก ดร. วิชิต สุรพงษชัย นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ นายอาทิตย นันทวิทยา และนายญนน โภคทรัพย
• กรรมการที่มิใชผูบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทน
ของผูถือหุนรายใหญจํานวน 4 คน ไดแก ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ
อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และ
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
รายนามกรรมการธนาคารและจํานวนปที่ดํารงตําแหนงมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และ/หรือประกาศฉบับแกไข
เพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย ซึ่งขอหามกรรมการอิสระไมใหถือหุนเกินกวา
รอยละ 0.5 นี้ถือเปนเกณฑที่สูงกวาขอหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนซึ่งกําหนดไววากรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเปนกรรมการ
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ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ชอ

ตําแหนง

วันที่ ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ 6)

1. นายอานันท ปนยารชุน

นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ

6 มีนาคม 2527
2 ตุลาคม 2535

2. ดร. วิชิต สุรพงษชัย
3. นายประสัณห เชื้อพานิช

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพอสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

10 ธันวาคม 2542
4 เมษายน 2556

ครั้งที่ 1: 7 ป (ป 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 23 ป 3 เดือน
(ป 2535-ปจจุบัน)
16 ป 1 เดือน
2 ป 9 เดือน

29 กันยายน 2549

9 ป 3 เดือน

4. ศาสตราจารย นายแพทย
วิจารณ พานิช
5. นายชุมพล ณ ลําเลียง

30 มีนาคม 2541

ครั้งที่ 1: 1 ป 8 เดือน
(ป 2541-2542)
5 เมษายน 2550
ครั้งที่ 2: 8 ป 9 เดือน
(ป 2550-ปจจุบัน)
6. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม 18 กันยายน 2530
28 ป 3 เดือน
7. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
22 พฤศจิกายน 2539 ครั้งที่ 1: 2 ป 2 เดือน
(ป2539-2542)
5 เมษายน 2542
ครั้งที่ 2: 16 ป 9 เดือน
(ป 2542-ปจจุบัน)
8. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
19 มิถุนายน 2552
6 ป 6 เดือน
9. นายเอกกมล คีรีวัฒน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 เมษายน 2554
4 ป 9 เดือน
10. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
22 กันยายน 2557
1 ป 3 เดือน
1)
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพอสังคม 2 กุมภาพันธ 2542 16 ป 11 เดือน
และกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
(กรรมการอิสระ 6 ป 2 เดือน)
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
1 พฤศจิกายน 2558 2 เดือน
12. นายเกริก วณิกกุล 2)
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 3) กรรมการ และกรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558 1 เดือน
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ 4) กรรมการ และกรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558 1 เดือน
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 21 มกราคม 2545
13 ป 11 เดือน
กิจกรรมเพอสังคม
16. นายอาทิตย นันทวิทยา 5)
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
2 เมษายน 2558
9 เดือน
และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
17. นายญนน โภคทรัพย 5)
กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร
2 เมษายน 2558
9 เดือน
และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
หมายเหตุ:
1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2552
2) นายเกริก วณิกกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารแทนตําแหนงที่วางลงจากการลาออกของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
3) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารแทนตําแหนงที่วางลงจากการลาออกของพลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว
4) ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารแทนตําแหนงที่วางลงจากการลาออกของนายกุลิศ สมบัติศิริ
5) นายอาทิตย นันทวิทยา และนายญนน โภคทรัพย ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการที่มีอยูเดิม
6) ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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5.2 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร
กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะตองออก
จากตําแหนงในทุกครั้งของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดย
กรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดจะเปนผูออกจากตําแหนง ใน
กรณีที่กรรมการที่จะพนจากตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดี
หนึ่งในสามให ใชจํานวนที่ ใกลท่ีสุดกับหนึ่งในสาม อยางไรก็ตาม
กรรมการซึ่งออกจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหมไดอีก
นอกจากนี้ เพือ่ ความโปรงใสและเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกินกวา 9
ป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตป 2558 เปนตนไป สําหรับวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม และคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล กําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร ทั้งนี้
ในป 2558 กรรมการอิสระที่มีวาระการดํารงตําแหนงครบตามเกณฑ
ทีก่ าํ หนดและจะพนวาระในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2559 มี
จํานวน 3 คน ไดแก นายอานันท ปนยารชุน ศาสตราจารย นายแพทย
วิจารณ พานิช และ นายชุมพล ณ ลําเลียง อยางไรก็ตาม คณะ
กรรมการธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อนายอานันท ปนยารชุน
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของธนาคารตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอ
เสนอของคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดย
เห็นวา นอกเหนือจากความรูความสามารถ ตลอดจนประสบการณ
ของนายอานันทซึ่งเปนที่ประจักษชัดตอสาธารณชนโดยทั่วไปแลวนั้น
นายอานันทยังเปนผูไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความโปรงใส สงผล
ตอภาพลักษณที่ดีของธนาคาร อีกทั้งนายอานันทยังเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน ในดานตาง ๆ ซึ่งสงผลใหการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้
นายอานันทยังเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหทั้ง
คณะกรรมการและผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทุ ก คนได พั ฒ นาบทบาทของ
ตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารดวย ทั้งนี้ ธนาคารซึ่งเปน
สถาบันการเงินจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรูค วาม
สามารถและมีประสบการณ ในธุรกิจที่ยาวนานอยางเชนนายอานันท
เพื่อนําพาองคกร
5.3 การแบงแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารได มี ก ารแบ ง แยกตํ า แหน ง และอํ า นาจหน า ที่ ข องนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและรอง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไวอยางชัดเจน
เพื่อประโยชน ในการปฏิบัติหนาที่ การกํากับดูแล และความโปรงใส
ของการดําเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
นายกกรรมการ - นายกกรรมการของธนาคารเปนกรรมการอิสระ
และไมเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการใหญ
รวมทั้งไมมีสวนรวมในการบริหารงานประจําของธนาคาร ซึ่งเปนไป
ตามหลักการแบงแยกหนาทีร่ ะหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและการบริหารงาน โดยนายกกรรมการมีบทบาทและหนาที่
สําคัญในการกํากับดูแลการประชุมคณะกรรมการธนาคารใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดูแลใหมีวาระการประชุมที่สําคัญและจําเปน

64

รายงานประจําป 2558

ตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตรองคกร
จัดสรรเวลาใหฝายบริหารมีการนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนและทันการณ
เปดโอกาสใหกรรมการที่เขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามไดอยางทั่วถึง ตลอดจนดูแลใหมติที่ประชุมมีความชัดเจน
พรอมใหมกี ารบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน รวมถึง
ทําหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน นอกจากนี้ นายกกรรมการยัง
มีหนาที่สําคัญในการดูแลใหการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว เชน เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร การทําหนาทีข่ องกรรมการ แผนสืบทอดตําแหนงของผูบ ริหาร
ระดับสูง เปนตน
ประธานกรรมการบริหาร - คณะกรรมการธนาคารแตงตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุม
ดูแลธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการบริหารไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารใหทาํ หนาที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและดําเนินกลยุทธ รวมถึงนโยบายที่สําคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร นอกเหนือจากการมีบทบาทหนาที่
เกี่ยวของกับคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
กรรมการธนาคาร ตลอดจนดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริหาร
ใหเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ
บริหารมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารได ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารไดแสดงไว ในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใตหัวขอ
“เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “กฎบัตร”
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร - ในป
2558 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรใหมกี ารปรับเปลีย่ นโครงสราง
ผูบ ริหารระดับสูงของธนาคาร จึงไดมมี ติกาํ หนดใหมตี าํ แหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารเปนการเพิ่มเติม
โดยไดมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบหลักใน
ดานยุทธศาสตรและนโยบาย การจัดทําแผนธุรกิจ รวมถึงผลประกอบ
การและภาพลักษณของธนาคารภายใตหลักบรรษัทภิบาลเพือ่ ใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนด
กรรมการผูจัดการใหญ - คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการธนาคาร โดยบทบาทหนาที่หลักของกรรมการ
ผูจัดการใหญคือ รวมกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรระยะยาวของ
ธนาคารและรวมรับผิดชอบการบริหารงานของกลุมงานตาง ๆ ใหเปน
ไปตามแผนงานที่กําหนด
5.4 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของ
คณะกรรมการธนาคาร (รวมถึงผูบริหารระดับสูง) ไวอยางชัดเจน
โดยกําหนดใหกรรมการธนาคารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนรวมกันไดไมเกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่
ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และยังกําหนดให
กรรมการและ/หรือผูบ ริหารระดับสูงของธนาคารสามารถเปนประธาน
กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอื่นไดอีกไมเกิน 3 กลุม
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ เ รื่ อ งธรรมาภิ บ าลของสถาบั น
การเงินที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย

นอกเหนือจากนโยบายดังกลาวขางตน ธนาคารยังไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติภายในสําหรับการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น โดยใหกรรมการ
ธนาคารแจงการรับตําแหนงอื่นใดในบริษัทและองคกรตาง ๆ มายัง
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเปน
ผูพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลองกับกฎเกณฑทางการ
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะทํ า หน า ที่ แ จ ง การเปลี่ ย นแปลงการดํ า รง
ตําแหนงของกรรมการแตละคน เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารทราบ
ทั้งนี้ ขอมูลการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร
ที่ไดแสดงใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปฉบับนี้แสดงใหเห็นวา
ไมมีกรรมการคนใดที่ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกิน
5 บริษัท และไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร รวมทั้งผูบริหารระดับสูง
ของธนาคาร (ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป) ดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุมธุรกิจ
5.5 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุงที่จะปฏิบัติหนาที่โดยใชมาตรฐานจริยธรรม
ที่สูงที่สุดและเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว ในกฎหมาย
รวมทั้ ง หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหนาที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งอํานาจตามที่กําหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร เชน
การกําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายทางการเงินสําหรับธนาคาร
การพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ฝายบริหาร
เสนอ กํากับควบคุมดูแลใหฝา ยบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย
กลยุทธ และเปาหมายทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวใหแกผูถือหุนดวยการคํานึงถึงผูมีสวนได
เสียทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ โดยสมํา่ เสมอ การวางโครงสรางและกําหนดกระบวนการ
เพือ่ ใหมรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การกํากับและตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงสราง
และกระบวนการดังกลาวอยางสมํา่ เสมอ สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งอํานาจของคณะกรรมการธนาคาร
ไดแสดงไว ในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใตหวั ขอ “เกีย่ วกับ SCB”
“การกํากับดูแลกิจการ” “กฎบัตร” “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร”
นอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดั ง กล า วข า งต น แล ว คณะกรรมการธนาคารมุ  ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งกําหนดมาตรฐานดานจริยธรรม
ภายใตหลักการในดานตาง ๆ ไดแก ก) ความซื่อสัตย ยุติธรรม และ
คุณธรรม ข) การดําเนินธุรกรรมสวนตัว ค) การรักษาความลับ
ง) การเปดเผยเรือ่ งผลประโยชน จ) การยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
ฉ) การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการธนาคาร รวมทัง้ ผูบ ริหาร และพนักงาน มุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินการ
และยึดถือในหลักการในดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไว ในจรรยาบรรณ
ธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณธนาคาร จรรยาบรรณ
กรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน ไดแสดงไว ในเว็บไซต
www.scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแล
กิจการ” “จรรยาบรรณ”

5.6 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารได จั ด ให มี ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยเพื่ อ ช ว ย
กลั่นกรองและกํากับดูแลงานเฉพาะดานตาง ๆ ดังนี้
5.6.1 คณะกรรมการชุดยอย (Board Committees)
ปจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการธนาคาร
(Board Committees) จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะมีการ
ประชุมตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการกําหนดวันประชุม
แตละคณะไวลว งหนาตลอดทัง้ ป ทัง้ นี้ หนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการชุดยอยแตละคณะปรากฏอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดยอยแตละคณะ ตามทีแ่ สดงไว ในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใต
หัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “กฎบัตร” สําหรับป
2558 คณะกรรมการชุดยอยมีการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด ว ย กรรมการธนาคารจํ า นวนหนึ่ ง และผู  บ ริ ห ารระดั บ
รองผูจัดการใหญอาวุโส โดยกรรมการบริหารที่เปนกรรมการธนาคาร
มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมี
จํานวน 9 คน ประกอบดวยกรรมการธนาคารจํานวน 4 คน ไดแก
ดร. วิชติ สุรพงษชยั (ประธานกรรมการบริหาร) นายอาทิตย นันทวิทยา
(รองประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ และ
นายญนน โภคทรัพย และผูบริหารระดับรองผูจัดการใหญอาวุโสอีก
5 คน
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และบทบาทที่สําคัญในการบริหารงาน
ใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายของธนาคาร รวมถึงควบคุมดูแล
บริหารกิจการของธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดย
มีความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งตาง ๆ เพือ่ เสนอ
ใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณา และพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งอืน่ ๆ ตาม
ขอบอํานาจทีก่ าํ หนดไว โดยคณะกรรมการธนาคารและในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในป 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต
ป 2541 เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบในดานตาง ๆ ไดแก รายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ การปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการ
บริหารความเสี่ยง เชน การสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการ
เงินอยางถูกตองและเพียงพอ การสอบทานวาฝายบริหารไดกําหนด
ใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การสอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตาม
ใหธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร
และกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปนตน รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ตามที่
กําหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบยังมีหนาทีส่ าํ คัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส อบ
บัญชีและเสนอรายชือ่ ผูส อบบัญชีพรอมทัง้ คาตอบแทนของผูส อบบัญชี
แกคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปน
ประจําทุกป ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึง่ มีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร ประกอบดวย
นายประสัณห เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา
สิโรดม นายเอกกมล คีรีวัฒน และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ โดย
กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูและประสบการณ ในการสอบทาน
งบการเงินของธนาคารและมีกรรมการตรวจสอบ 2 คนทีจ่ บการศึกษา
ดานบัญชี-การเงิน ทั้งนี้ ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ สําหรับการดําเนินงานในป 2558 ของคณะ
กรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่
แสดงไว ในรายงานประจําปฉบับนี้
• คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
หลักใน 3 เรื่อง ไดแก 1) สรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
รวมถึงเสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) ดูแลให
ผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบ และ 3) กําหนดนโยบายดานบรรษัทภิบาลของธนาคาร
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
มีรายละเอียดเปนไปตามที่กําหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล มีจํานวน 5 คน ไดแก นายชุมพล ณ ลําเลียง (ประธาน
กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเปนกรรมการ
อิสระ) คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม (กรรมการอิสระ) นายเกริก วณิกกุล
(กรรมการอิสระ) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และ ดร. เอกนิติ
นิตทิ ณ
ั ฑประภาศ ทัง้ นี้ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
แต ล ะคนจะมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง เท า กั บ ระยะเวลาการดํ า รง
ตํ า แหน ง กรรมการธนาคาร ในป 2558 คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ สําหรับ
การดําเนินงานในป 2558 ของคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่แสดงไว ในรายงานประจําปฉบับนี้
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กําหนดทิศทาง กํากับดูแล และวางกรอบการดําเนินงานดานกิจกรรม
เพือ่ สังคมทีเ่ ปนประโยชนตอ ประเทศชาติในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการวางรากฐาน สานตอ กอเครือขาย และ
ขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ไดแก 1) การพัฒนาเยาวชนและสงเสริม
การเรียนรู 2) การสรางเครือขายจิตอาสา และ 3) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอม
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมทุกคนเปนกรรมการธนาคารและมีวาระ
การดํ า รงตํ า แหน ง เท า กั บ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคมมีจํานวน 6 คน ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
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(ประธานกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม ซึง่ เปนกรรมการอิสระ) ดร. จิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ)
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ นายอาทิตย นันทวิทยา และนายญนน
โภคทรัพย ทั้งนี้ ในป 2558 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมของธนาคารประสบความสําเร็จตามกรอบและนโยบายที่คณะ
กรรมการธนาคารกําหนด ดังที่แสดงไว ในรายงานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนประจําป 2558
5.6.2 คณะกรรมการชุดยอยที่สําคัญดานการจัดการ (Major
Committees Relating to Management of the Bank)
คณะกรรมการชุดยอยที่สําคัญดานการจัดการของธนาคาร (คณะ
กรรมการฝายจัดการ) มี 7 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนีส้ นิ คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน คณะกรรมการดาน
เทคโนโลยี คณะกรรมการ People Development Committee และ
คณะกรรมการ i-Committee ทั้งนี้ บทบาทและภาระหนาที่ของคณะ
กรรมการชุดยอยดานการจัดการแตละชุด มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทําแผน
ธุรกิจและแผนงานประจําป ทบทวนผลการดําเนินงานและกําหนด
แนวทางการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขัน
รวมถึงติดตามการดําเนินงานและตัดสินใจในโครงการสําคัญของ
ธนาคาร โดยในป 2558 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร รวมทัง้ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง และดูแลใหกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑที่ธนาคาร
และธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยในป 2558 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนสวนหนึ่งของระบบ
กํากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และดานอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Rate Risk) โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ในการ
กําหนดกลยุทธบริหารความเสี่ยงของธนาคารทั้งในดานสภาพคลอง
ดานอัตราดอกเบี้ย และดานอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงดูแลความพอ
เพียงของการดํารงเงินกองทุนที่ตองมีเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงการมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม
ตลอดจนดูแลการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารใหเปนไป
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหธนาคารสามารถรองรับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีอ่ าจแยลงและสถานการณที่ไมคาดคิด
ไดอยางเหมาะสม
โดยในป 2558 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหนาที่และความรับ
ผิดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย
ตราสารทุน หรือการจําหนายหลักทรัพย ในพอรตการลงทุนของธนาคาร
รวมถึงกําหนดกระบวนการลงทุน การปฏิบัติงานและการบริหารงาน
บุคคลที่เกี่ยวของกับการลงทุน โดยในป 2558 คณะกรรมการบริหาร
การลงทุนตราสารทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ
และวิธปี ฏิบตั ติ า ง ๆ ทีก่ าํ หนดในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร รวมถึง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนา
ตลอดทั้งป สําหรับวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะกําหนด
โดยนายกกรรมการ โดยที่ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ หรือ
กรรมการอื่น สามารถรวมกําหนดวาระการประชุมผานเลขานุการ
บริษัทได นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังกําหนดเปนนโยบาย
ใหมีการประชุมกรรมการธนาคารที่ไมใชกรรมการที่เปนผูบริหารอยาง
สมํ่าเสมอทุก 6 เดือน โดยในป 2558 มีการประชุมระหวางกรรมการ
ที่ไมใชกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหารจํานวน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารแตละครั้ง กรรมการจะไดรับเอกสารการประชุม
ลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาในการศึกษา
ขอมูล ซึ่งกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมได โดยผานเลขานุการ
บริษัท

• คณะกรรมการดานเทคโนโลยี
คณะกรรมการดานเทคโนโลยี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
พิจารณานโยบาย กลยุทธ และแผนงานดานเทคโนโลยีของธนาคาร
การกําหนดตัววัดและเปาหมายในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี รวม
ถึงการพิจารณาทบทวนประเด็นและขอพึงระวังตาง ๆ โดยในป 2558
คณะกรรมการดานเทคโนโลยี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
• คณะกรรมการ People Development Committee
คณะกรรมการ People Development Committee มีหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของธนาคาร รวมทั้งกํากับ ติดตาม และทบทวนนโยบายและ
กลยุทธดงั กลาว โดยในป 2558 คณะกรรมการ People Development
Committee มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• คณะกรรมการ i-Committee
คณะกรรมการ i-Committee มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
พิจารณาและจัดทํากลยุทธและแผนงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และพัฒนา “SCB Idea Track” โดยมีเปาหมายหลักที่จะเสริมสราง
นวัตกรรมองคกรและปลูกฝงใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด โดยใน
ป 2558 คณะกรรมการ i-Committee มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผูบริหารที่เกี่ยวของกับ
วาระการประชุมจะไดรบั เชิญใหเขารวมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วของเพือ่
ใหขอมูลแกกรรมการโดยละเอียด อีกทั้งยังเปนโอกาสใหกรรมการ
ไดทําความรูจักกับผูบริหารซึ่งจะเปนประโยชน ในการพิจารณาแผน
สืบทอดตําแหนงดานบริหารตอไป นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยังไดกําหนดไวเปนนโยบายอยางชัดเจนวา หากการประชุมมีวาระที่
จะตองมีการลงมติ จะตองมีกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดอยูในที่ประชุม
สําหรับป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้นจํานวน
12 ครั้ง (รวมการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ หรือ Board Retreat
จํานวน 2 ครัง้ ) และการประชุมระหวางกรรมการที่ไมใชกรรมการทีเ่ ปน
ผูบ ริหาร จํานวน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ รายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการ
แตละคนในคณะกรรมการแตละคณะในป 2558 แสดงไว ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเขาประชุมของกรรมการแตละคนในคณะกรรมการแตละคณะในป 2558
รายชอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นายอานันท ปนยารชุน 1)
ดร. วิชิต สุรพงษชัย 1)
นายประสัณห เชื้อพานิช 2)
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ
พานิช
นายชุมพล ณ ลําเลียง
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 1)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายเอกกมล คีรีวัฒน
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 3)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายเกริก วณิกกุล 4)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 5)
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ 5)
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
นายอาทิตย นันทวิทยา 6)
นายญนน โภคทรัพย 6)
นายมาริษ สมารัมภ 7)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ 8)
นายกุลิศ สมบัติศิริ 9)

หนวย : ครั้ง
คณะกรรมการ การประชุม การประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
วิสามัญ
สามัญ
สรรหา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผูถือหุน
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรม คาตอบแทนและ ผูถือหุน
เพอสังคม บรรษัทภิบาล ครั้งที่ 192 ครั้งที่ 1/2558
12/12
11/12
11/12
11/12

40/44
-

14/14
-

2/2
2/2
8/8

-

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

1/1
1/1
0/1
1/1

10/12
12/12
10/12
12/12
12/12
11/12
12/12
1/1
1/1
1/1
12/12
9/9
9/9
3/3
7/8
9/10

40/44
41/44
41/44
-

13/14
14/14
10/11
3/3
-

6/8
2/2
7/8
8/8
4/6
6/6
-

8/9
3/3
9/9
1/1
3/5
6/7

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
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

หมายเหตุ:
1) นายอานันท ปนยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษชัย และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ลาออกจากตําแหนงกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2558
2) นายประสัณห เชื้อพานิช ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมาริษ สมารัมภ มีผลตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558
3) นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ลาออกจากตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต
วันที่ 3 เมษายน 2558
4) นายเกริก วณิกกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
5) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
6) นายอาทิตย นันทวิทยา และนายญนน โภคทรัพย ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 192 ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558
และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558
7) นายมาริษ สมารัมภ พนวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558
8) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2558
9) นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558
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5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และผูบริหารระดับสูง
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดยอย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบงออก
เปน 4 สวน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย
บุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ และ
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารจะจัดใหมขี นึ้
ทุกป สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารไดนํามาใช ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการ
ทํางานของทีมงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การบริหารและกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารไดจัดให
มีที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ในงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเปนประจําทุก ๆ 3 ป โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป
2555 สําหรับในป 2558 ซึ่งเปนปท่คี รบรอบการประเมินโดยที่ปรึกษา
ภายนอก ธนาคารไดวาจาง Aon Hewitt (Thailand) Ltd. ใหเปน
ผูทําการประเมิน โดยไดมีการจัดสงแบบประเมินที่มีการปรับปรุงให
เหมาะสมและเปนปจจุบนั ใหกรรมการแตละคนทําการประเมินและให
ขอคิดเห็น รวมถึงการสัมภาษณกรรมการเปนรายบุคคล และทําการ
ประมวลผลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยมีหัวขอ
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ เชน
โครงสรางของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร
และการวางแผน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลและการ
พัฒนาสังคม การพัฒนากรรมการและผูบริหาร และแผนการสืบทอด
ตําแหนงงานของผูบ ริหารระดับสูง เปนตน รวมทัง้ มีการประเมินความ
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดยอยในเรื่องที่เกี่ยวของเชน การ
ปฏิบตั ติ ามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบซึง่ ไดมกี าํ หนดไว ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ความมีประสิทธิภาพในการประชุม
และการแจงผลหรือมติของการประชุมใหคณะกรรมการธนาคารได
รับทราบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการประเมินการทําหนาที่ของนายก
กรรมการในดานตาง ๆ อาทิ การปฏิบัติหนาที่ระหวางการประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร การทําหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เปนตน
จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ประจําป
2558 พบวา มีผลคะแนนโดยเฉลีย่ อยูใ นระดับทีด่ ี กลาวคือ การปฏิบตั ิ
หนาทีโ่ ดยสวนใหญของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
เปนไปตามหรือสูงกวาเปาหมายทีต่ งั้ ไว อยางไรก็ตามคณะกรรมการได
เห็นชอบใหมกี ารปรับปรุงการดําเนินงานบางประการตามผลที่ไดรบั จาก
การประเมินดังกลาวและขอเสนอแนะของผูป ระเมินอิสระ เพือ่ เสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการธนาคารใหดยี งิ่ ขึน้
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงของธนาคารใน
ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผู  จั ด การใหญ รวมทั้ ง ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในระดั บ ผู  ช  ว ย
ผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป อยูภ ายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทีจ่ ะนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ การประเมินผลดังกลาวจัดใหมขี นึ้ เปนประจําทุกป

5.9 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหนาที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและ
กรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และ
ประสบการณการทํางานในอดีตที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของตําแหนงที่วางลงได รวมถึงความเปนอิสระของกรรมการในกรณี
ที่มีการสรรหากรรมการอิสระ สําหรับกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
รายใหญนั้น โดยหลักแลวผูถือหุนรายใหญจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ ไดรับการเสนอชื่อ
ดังกลาววาไมขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวของ และเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของธนาคารในการจํ า กั ด การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการใน
บริษัทอื่น ในการสรรหากรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไมรับพิจารณารายชื่อบุคคลผูที่
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมกันตั้งแต 5 บริษัทขึ้นไป โดย
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณา
รายชื่อบุคคลผูที่มีความเหมาะสมจากฐานขอมูลกรรมการ (Director
Pool) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากการ
เสนอชื่อโดยกรรมการแตละคน และผูถือหุนที่ไดผานการกลั่นกรอง
วามีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการธนาคารได ใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอ
ดังกลาวแลว ธนาคารจะดําเนินการหารือและขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย กอนเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี)
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยัง
มีหนาที่ในการทบทวนและกลัน่ กรองการแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันไดแกผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อ
นําเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตัง้
เปนผูบริหารระดับสูงของธนาคารตอไป
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ใน
การประชุมครั้งที่ 8/2558 ไดกําหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัตเิ บือ้ งตนของกรรมการธนาคารทีจ่ ะใชเปนแนวทาง
ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหตรงกับกลยุทธและการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยไดมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่
ตองการในกรรมการแตละคนและความรูความชํานาญที่ตองการให
มีในคณะกรรมการธนาคารโดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก (1) ความรู
ความชํานาญหรือประสบการณ ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (2)
ความรู ความชํานาญ หรือประสบการณเฉพาะดานในการบริหารจัดการ
สถาบันการเงิน และ (3) ความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดาน
อื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการ นอกจาก
นี้คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังไดมีการ
ทบทวน Board Skill Matrix ใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน
เพือ่ ใหสามารถใชเปนเครือ่ งมือในการประเมินคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ทัง้ หมดในคณะกรรมการธนาคาร อีกทัง้ ยังจะใช ในกระบวนการสรรหา
บุคคลที่ควรจะเสนอใหเปนกรรมการใหมดวย
ทัง้ นี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแตงตัง้ กรรมการและผูบ ริหารดังกลาว
ขางตน คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และผูบริหารของธนาคารที่เกี่ยวของไดดําเนินการโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพรองในสมรรถภาพทางรางกาย
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5.10 แผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให ค ณะกรรมการการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาลเปนผูรับผิดชอบเรื่องความตอเนื่องใน
การบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ตําแหนงงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ ดั การใหญ และ
ผูบ ริหารตัง้ แตระดับผูช ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป เพือ่ ใหมนั่ ใจวาธนาคารมี
การวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพรอมของบุคลากรเพือ่
ทดแทนในตําแหนงงานหลักที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ ไดรับการแตงตั้ง โยกยาย เกษียณ
อายุ ลาออก หรือเหตุประการอื่น จนสงผลใหตําแหนงนั้น ๆ วางลง
โดยในป 2558 ซึ่งเปนปที่นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ ไดแจงความ
ประสงคที่จะขอเกษียณจากการดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาผู
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
แตงตัง้ ผูบ ริหารระดับสูงเพือ่ ทดแทนตําแหนงดังกลาว โดยนายอาทิตย
นันทวิทยา ซึง่ ดํารงตําแหนงเปนรองผูจ ดั การใหญ กลุม ธุรกิจขนาดใหญ
ณ เวลานัน้ ไดรบั การแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
(CEO) และรองประธานกรรมการบริหาร และนายญนน โภคทรัพย
ซึ่งดํารงตําแหนงรองผูจัดการใหญ กลุมลูกคาบุคคลและกลุมลูกคา
ธุรกิจ ณ เวลานัน้ ไดรบั การแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงกรรมการผูจ ดั การ
ใหญ ซึ่งภายใต โครงสรางใหมนี้ กลุมงานตาง ๆ ของธนาคารยังคง
รายงานตอกรรมการผูจัดการใหญ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
มีความรับผิดชอบหลักในดานยุทธศาสตรของธนาคารและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับสูงทั้งสองคนจะทํางานรวม
กันและมีบทบาทในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ รวมถึง
รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของธนาคารและทีม
ผูบริหารใหบรรลุตามเปาหมายระยะยาวได
นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาขางตนแลว ธนาคารยังไดรเิ ริม่ และปรับปรุง
Competency Set สําหรับแตละระดับและแตละตําแหนงงาน เพือ่ ใช
ในการกําหนดเสนทางอาชีพ (Career Roadmap) และนํามาใช ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตําแหนงงานตาง ๆ ของธนาคารดวย

5.11 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
5.11.1 คาตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตอง
ปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ทําใหธนาคารตอง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง
กําหนดคาตอบแทนที่สะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละคน โดยคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ทําหนาที่เสนอแนะคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยที่เหมาะสมตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป
สําหรับป 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติเห็นชอบใหนายก
กรรมการ ไดรับคาตอบแทนจํานวน 1.8 ลานบาทตอป และกรรมการ
ไดรบั คาตอบแทนจํานวน 1.2 ลานบาทตอคนตอป ซึง่ เปนอัตราที่ใชมา
ตั้งแตป 2543 โดยในป 2558 คาตอบแทนรายปในตําแหนงกรรมการ
ธนาคาร รวมทั้งสิ้น 20 คน (โดยนับรวมกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
และที่พนจากตําแหนงระหวางป) มีจํานวนทั้งสิ้น 19.19 ลานบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนครั้งดังกลาวยังไดอนุมัติการจัดสรรเงิน
รางวัลกรรมการในอัตราไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผล โดยให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณากําหนดจํานวนเงินรางวัลกรรมการที่
เหมาะสมภายใตอัตราที่กําหนด และใหกรรมการพิจารณาจัดสรรตาม
ทีเ่ ห็นควร ซึง่ ผูถ อื หุน ไดอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนิน
งานป 2557 ในอัตรา 6.00 บาทตอหุน หรือเปนจํานวนเงินปนผลรวม
20,395 ลานบาท โดยเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป
2557 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 60 ลานบาท หรือรอยละ 0.29 ของเงินปนผล
ในป 2558 คาตอบแทนรายปของตําแหนงคณะกรรมการชุดยอย ไดแก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม ที่
จายใหกบั กรรมการรวม 17 คน คิดเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 10.01 ลานบาท
โดยคาตอบแทนที่เปนตัวเงินที่จายใหกับกรรมการแตละคน ปรากฏ
ตามที่แสดงในตารางที่ 3

สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอยในป 2558 ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

300,000

-

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: ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง ไมไดรับคาตอบแทนสําหรับ
การดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
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ตารางที่ 3 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของกรรมการรายบุคคลสําหรับป 2558
รายชอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รวม

นายอานันท ปนยารชุน 1)
ดร. วิชิต สุรพงษชัย 1)
นายประสัณห เชื้อพานิช 2)
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
นายชุมพล ณ ลําเลียง
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 1)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายเอกกมล คีรีวัฒน
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 3) และ 13)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 13)
นายเกริก วณิกกุล 4)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 5)
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ 5)
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
นายอาทิตย นันทวิทยา 6)
นายญนน โภคทรัพย 6)
นายโรเบิรต ราลฟ พารคส 7)
นางสาวสุภา ปยะจิตติ 8)
นายบดินทร อัศวาณิชย 9)
พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว 10)
นายมาริษ สมารัมภ 2)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ 11)
นายกุลิศ สมบัติศิริ 12)

คณะ
คณะ
คณะ คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กิจกรรม
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ เพอสังคม

1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.20
0.12
0.12
1.20
0.90
0.90
0.30
0.75
0.90

19.19

2.68
2.68

1.01
0.73
0.74
0.54
0.29
3.31

0.11
0.66
0.42
0.11
0.43
0.33
2.06

คณะกรรมการ เงินรางวัลกรรมการ
สรรหา
สําหรับผลการ
คาตอบแทน
ดําเนินงานป 2557
และบรรษัทภิบาล

0.66
0.12
0.45
0.07
0.03
0.03
0.26
0.33
1.96

5.65
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77
1.32
3.77
3.77
0.96
1.45
1.57
2.49
3.77
3.77
1.32

60.00

หมายเหตุ:
1) นายอานันท ปนยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษชัย และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ลาออกจากตําแหนงกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2558
2) นายมาริษ สมารัมภ พนวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558 และนายประสัณห เชื้อพานิช
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมาริษ สมารัมภ มีผลตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558
3) นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ลาออกจากตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต
วันที่ 3 เมษายน 2558
4) นายเกริก วณิกกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
5) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
6) นายอาทิตย นันทวิทยา และนายญนน โภคทรัพย ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558
7) นายโรเบิรต ราลฟ พารคส พนวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
8) นางสาวสุภา ปยะจิตติ ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัท มีผลตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
9) นายบดินทร อัศวาณิชย ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557
10) พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2557
11) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2558
12) นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัท มีผลตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558
13) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ไดรับคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอยของธนาคารในป 2558 เปนเงิน
จํานวน 1.03 ลานบาท และ 0.76 ลานบาท ตามลําดับ

รายงานประจําป 2558
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5.11.2 คาตอบแทนของผูบริหาร

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม

คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การนําเสนอคาตอบแทนของผูบ ริหาร ซึง่ รวมถึงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ ดั การใหญ เพือ่ ใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให
ความเห็นชอบและกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของ
ธนาคาร ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว และผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัว
ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ปนตัวชีว้ ดั ดานการเงิน ตัวชีว้ ดั ดานลูกคา
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทั้ง
ตัวชีว้ ดั ดานการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ความสําเร็จอยางยัง่ ยืนของธนาคาร
ภายใตหลักเกณฑที่โปรงใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตําแหนงงาน ตลอดจนความสามารถในการแขงขันของธนาคาร เมือ่
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทั ชัน้ นําอืน่ ๆ ในประเทศไทย

ธนาคารไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
ในรูปแบบของการบรรยายเพือ่ ใหขอ มูลสรุปเกีย่ วกับธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนิน
การทีส่ าํ คัญโดยกรรมการผูจ ดั การใหญและผูบ ริหารระดับสูง พรอมทัง้
จั ด ให มี เ อกสารสํ า หรั บ กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ใหม เ พื่ อ เป น
ขอมูลประกอบการทําหนาที่กรรมการ ไดแก คูมือกรรมการธนาคาร
ไทยพาณิชย หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคาร รายงาน
ประจําปของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งเอกสาร
เหลานี้ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ เชน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร อํานาจอนุมัติ ขอหาม
การกระทําของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เปนตน

ทั้ ง นี้ “ผู  บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก ผูจัดการ หรือผูดาํ รงตําแหนง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให
หมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ซึ่งในป 2558 มี
ผูบริหารตามนิยามดังกลาวจํานวน 10 คน ซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป
ของ เงินเดือน โบนัส และเงินชวยเหลือ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 384.46
ลานบาท (รวมจํานวนผูบริหารลาออกและเปลี่ยนตําแหนงระหวางป
จํานวน 3 คน) และ “ผูบ ริหาร” ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแก ผูบ ริหารระดับผูช ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป ซึง่ ในป 2558 มีผบู ริหาร
ตามนิยามดังกลาวจํานวน 78 คน ซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และเงินชวยเหลือ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,257.43
ลานบาท (รวมจํานวนผูบริหารลาออกระหวางป จํานวน 8 คน)
5.11.3 ผลประโยชนอื่น ๆ ของกรรมการและผูบริหาร
กรรมการและผูบริหารของธนาคารไดรับผลประโยชนและสวัสดิการ
อื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิไดรับการรักษา
พยาบาลและการตรวจสุขภาพเชนเดียวกับที่ผูบริหารของธนาคารใน
ระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปมีสิทธิไดรับ และธนาคารยังไดจัดใหมี
รถประจําตําแหนงสําหรับนายกกรรมการ ทั้งนี้ในป 2558 มีกรรมการ
ที่ไมใชผูบริหาร 5 คน ไดรับผลประโยชน ในรูปสวัสดิการ (คารักษา
พยาบาล) เปนจํานวนเงิน 206,256.60 บาท สวนผูบ ริหารของธนาคาร
ไดรบั ผลประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ เชนเดียวกับพนักงาน เชน สิทธิ
ประโยชนเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวติ และ
อุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
ทั้งนี้ ในป 2558 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารสําหรับ
ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดแก ผูบ ริหารระดับรองผูจ ดั การใหญอาวุโส จํานวน
9 คน คิดเปนจํานวนเงินรวม 7.95 ลานบาท และสําหรับผูบริหารตาม
นิยามของธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก ผูบ ริหารระดับผูช ว ยผูจ ดั การ
ใหญขึ้นไป จํานวน 71 คน คิดเปนจํานวนเงินรวม 38.14 ลานบาท
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5.13 การพัฒนากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอยางสมํ่าเสมอ
โดยมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการธนาคาร พัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง และเขารับการพัฒนา ฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนา
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่
ที่ ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยตาง ๆ
เปนประจํา ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหนวยงานและองคกรอื่น ๆ โดย
รายละเอียดการเขาอบรมของกรรมการแตละคนในหลักสูตรที่จัด
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนดังที่แสดงไว ใน
ตารางที่ 4 นอกจากนี้ ธนาคารยังเปดโอกาสใหกรรมการเขารับการ
อบรมและสัมมนาในตางประเทศ ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมการตระหนักในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมี
การแจงหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาตาง ๆ ใหกรรมการ
ทราบอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรม
ของกรรมการแตละคนในหลักสูตรตาง ๆ ในป 2558 เปนดังที่แสดง
ไว ในตารางที่ 5
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังกําหนดใหธนาคารจัดหลักสูตร
พัฒนาและฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับกรรมการอยางสมํ่าเสมอเพื่อให
มั่นใจวากรรมการมีทักษะและความรูที่เปนปจจุบันและเปนประโยชน
ตอการปฏิบตั งิ านในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
รวมถึงการจัดใหมกี ารบรรยายใหความรูท เี่ ปนประโยชนตอ กรรมการใน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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Director Certification Program (DCP)

DCP 119/2009

RCP 1/2000

Role of Chairman Program (RCP)

Director Accreditation Program (DAP)

12. นายเกริก วณิกกุล

DAP 106/2013

DAP 120/2015

16. นายอาทิตย นันทวิทยา

17. นายญนน โภคทรัพย

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ

14. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ

DCP 93/2007

DCP 2/2000

DCP 42/2004

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

DAP 8/2004

DCP 0/2000

10. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

13. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

DCP 0/2000

DCP 68/2005

RCP 7/2002

RCP 1/2000

7. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

9. นายเอกกมล คีรีวัฒน

RCP 1/2000

6. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

8. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

RCP 2/2001

5. นายชุมพล ณ ลําเลียง

4. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช DAP 62/2007 DCP 116/2009 RCP 22/2009

3. นายประสัณห เชื้อพานิช

2. ดร. วิชิต สุรพงษชัย

1. นายอานันท ปนยารชุน

รายชอกรรมการ
Audit Committee Program (ACP)
ACP 5/2005

ACP 29/2009

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
MIA 2/2008

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
QFR 3/2006

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

FSD 29/2015

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

Financial Statements for Directors (FSD)

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

ตารางที่ 4 ขอมูลการเขารวมอบรมหลักสูตรของกรรมการธนาคารที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Financial Institutions Governance 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)

ตารางที่ 5 ขอมูลการเขารับการอบรมและพัฒนาความรูของกรรมการในป 2558
รายชอกรรมการ
1. นายอานันท ปนยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษชัย

3. นายประสัณห เชื้อพานิช

4. ศาสตราจารย นายแพทย
วิจารณ พานิช

หัวขอ/เรอง
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- E-Commerce and Digital Business Landscape in Thailand
- FinTech Investment and Outlook
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
- Corporate Governance and Director Duties Excellent 2015
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- พระราชบัญญัติตอตานคอรรัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ
- Financial Intermediation in the “New” Capitalism
- Thailand CG Forum
- Corporate Governance and Director Duties Excellent 2015

- CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับ
ฝายจัดการในการควบคุมภายใน”
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
5. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา - How to Sustain Economic Growth in Asia?
6. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
- Corporate Governance and Director Duties Excellent 2015
- CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับ
ฝายจัดการในการควบคุมภายใน”
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- พระราชบัญญัติตอตานคอรรัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ
- Financial Intermediation in the “New” Capitalism
7. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ - How to Sustain Economic Growth in Asia?
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม - How to Sustain Economic Growth in Asia?
- พระราชบัญญัติตอตานคอรรัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ
- Financial Intermediation in the “New” Capitalism
9. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ - How to Sustain Economic Growth in Asia?
- Financial Intermediation in the “New” Capitalism
- E-Commerce and Digital Business Landscape in Thailand
- FinTech Investment and Outlook
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
10. นายอาทิตย นันทวิทยา
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
11. นายญนน โภคทรัพย
- How to Sustain Economic Growth in Asia?
- E-Commerce and Digital Business Landscape in Thailand
- FinTech Investment and Outlook
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
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จัดโดย
Cambridge Society of Thailand
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย
Quest Masterclass, Singapore
Cambridge Society of Thailand
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Quest Masterclass, Singapore
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
Quest Masterclass, Singapore
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
Cambridge Society of Thailand
Cambridge Society of Thailand
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
Cambridge Society of Thailand
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย
Cambridge Society of Thailand
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพอการพัฒนาประเทศไทย

5.13.2 การพัฒนาผูบริหารและพนักงาน
ในการบริหารองคกรใหเติบโตอยางยัง่ ยืน ธนาคารเชือ่ มัน่ วา การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมคี ณ
ุ ภาพอยางตอเนือ่ งในทุก ๆ ระดับ ถือเปนหัวใจ
สําคัญอีกดานหนึ่งที่จะมีสวนในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยธนาคารมุง เนนการพัฒนา
ความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานอยางเปนระบบและไดรเิ ริม่
และปรับปรุง Competency Set สําหรับแตละระดับและแตละตําแหนงงาน
รวมถึงไดกาํ หนดเสนทางอาชีพ (Career Roadmap) ของตําแหนงงาน
สําคัญ ๆ ในธนาคารตัง้ แตป 2557 เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาความ
รู ทักษะ และความสามารถทีต่ อบสนองความตองการทางธุรกิจในปจจุบนั
และสอดคลองกับเปาหมายและ กลยุทธขององคกรในอนาคต รวมทัง้
เพื่อรองรับการเติบโตในหนาที่การงานตามความสนใจและความถนัด
ของผูบ ริหารและพนักงานของธนาคาร ทัง้ นี้ สําหรับรูปแบบการพัฒนา
บุคลากร ธนาคารยังคงสานตอเจตนารมณ ในการสรางองคกรแหงการ
เรียนรูแ บบผสมผสาน (Blended Learning & Development) ทีเ่ นน
ความสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานมีการเรียนรูน อกเหนือจากการฝก
อบรมในหองเรียน โดยมีการดําเนินการโครงการตาง ๆ ในรูปแบบ
บูรณาการภายในหนวยงานอยางตอเนือ่ งมากขึน้ ซึง่ โครงการเรียนรูท ี่
สําคัญ ไดแก Coaching Program การสงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบการ
เรียนการสอนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) การพัฒนาผูบ ริหาร
รุน ใหมผา นหลักสูตร Management Associate Program การพัฒนาผูน าํ
ระดับสูงผานหลักสูตร Leadership Development Program และการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงานทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน
การเผยแพรสอื่ การเรียนรูร ปู แบบใหมทที่ งั้ ใหความรูแ ละความเพลิดเพลิน
อยางหลากหลายภายใต โครงการ I-Plearn
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผูบริหารและพนักงานในป 2558
ไดแสดงไว ในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2558
5.14 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
ธนาคารในฐานะบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินตระหนักถึงความ
สําคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินใหดําเนิน
ธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการดําเนินงานของ
ธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของกลุม
ธุรกิจทางการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารเปนผูม อี าํ นาจในการพิจารณาเสนอแตงตัง้ ผูบ ริหารของธนาคาร
ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแตละดานเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารตามความเหมาะสม เพือ่ รวมกําหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินใหสอดคลองกับนโยบาย
หลักของธนาคาร และมีการจัดทําคูมือกรรมการตัวแทนเพื่อกําหนด
บทบาทและกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหกับกรรมการตัวแทน
ของธนาคาร ซึง่ เปนผูม บี ทบาทสําคัญในการทําหนาทีป่ กปองสิทธิและ
รักษาผลประโยชนของธนาคาร รวมถึงผูถ อื หุน ของธนาคารดวย
นอกจากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลว เพื่อสรางกระบวนการ
ทํางานที่โปรงใส อีกทั้งเพื่อเปนการปองกันการเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ธนาคารในฐานะบริษัทแมไดจัดทํานโยบายและระเบียบ
การทําธุรกรรมภายในกลุม ธุรกิจทางการเงินซึง่ มีการกําหนดหลักเกณฑ
ทีส่ อดคลองกับกฎเกณฑของทางการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาที่ควบคุม ติดตาม ดูแลใหบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ดําเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑการ
บริหารความเสีย่ งทีธ่ นาคารและธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดย
มีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคารเพือ่ เปนแนวปฏิบตั มิ าตรฐานในการระบุ ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สําคัญของกลุมธุรกิจทางการเงินให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการดําเนิน
กิจการของแตละบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
5.15 หนวยงานสนับสนุนการทําหนาทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารใหการสนับสนุนและใหความสําคัญแกหนวยงานและบุคลากร
ที่ทําหนาที่ดูแลใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองครบถวน เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
ธนาคารในดานทีเ่ กีย่ วของกับกฎระเบียบและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยมีหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของดังนี้
5.15.1 ตรวจสอบ
เปนหนวยงานทีม่ คี วามเปนอิสระและเปนกลาง ไดรบั การจัดตัง้ ขึน้ เพือ่
พัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย และการปฏิบตั ิ
งานของกลุม ธนาคาร เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารและบริษทั ในกลุม เปนไปตามกฎระเบียบ อีกทัง้ ยังมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบตามปกติ ชวยระบุถงึ เรือ่ งทีจ่ ะตอง
ไดรบั การพิจารณา ใหคาํ แนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงแนวทางดําเนินการ
ตามการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนางกรรณิการ งามโสภี รองผูจ ดั การ
ใหญ เปนผูบ ริหารสูงสุดตรวจสอบ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการกํากับดูแล
การดําเนินงานของตรวจสอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ลาวขางตน
ทัง้ นีผ้ บู ริหารสูงสุดดังกลาวจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบอยางเปนอิสระ โดยทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาทีพ่ จิ ารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ ถอดถอน โยกยาย
หรือเลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของผูบ ริหารสูงสุดตรวจสอบ
5.15.2 กํากับและควบคุม
เปนหนวยงานทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการใหคาํ แนะนําและใหความเห็น
ในเรือ่ งกฎเกณฑและขอกําหนดของทางการ รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในของธนาคาร ตลอดจนเปน
ศูนยกลางของธนาคารในการติดตอประสานงานกับหนวยงานทีม่ อี าํ นาจ
กํากับดูแล นอกจากนีย้ งั มีหนาทีใ่ นการกําหนดแนวนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั งิ านภายในเพือ่ ใหผบู ริหารและพนักงานนําไปปฏิบตั ใิ หสอดคลอง
กับกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนมีหนาทีใ่ นการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูท ี่ไดรบั เสนอชือ่ เขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบ ริหาร
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ของธนาคารและบริษทั ในเครือเพือ่ ใหมนั่ ใจวาเปนผูท มี่ คี ณ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑของหนวยงานทีม่ อี าํ นาจกํากับดูแล โดยมีนาย
นพดล มังกรชัย ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ เปนผูบ ริหารสูงสุดกํากับและควบคุม
5.15.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
โดยในปจจุบนั นางวัลลยา แกวรุง เรือง รองผูจ ดั การใหญอาวุโส Chief
Legal and Control Officer ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท มีหนาที่
หลักในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในดานทีเ่ กีย่ วของ
กับกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้
เลขานุการบริษทั มีบทบาทหนาทีต่ ามทีร่ ะบุไว ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัทไดแสดงไว ในเว็บไซต
www.scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแล
กิจการ” “บทบาทหนาที่เลขานุการบริษัท”
สําหรับขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการ
เขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของของผูทําหนาที่สนับสนุนการทําหนาที่
ของคณะกรรมการธนาคารดังทีก่ ลาวมาขางตน ไดแสดงไว ในรายงาน
ประจําปฉบับนี้ภายใตหัวขอ “รายละเอียดและประวัติโดยยอของ
กรรมการและผูบริหารของธนาคาร”
รายงานประจําป 2558
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รายงานคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของธนาคารประกอบดวย กรรมการธนาคาร จํานวน 5 คน เปนกรรมการอิสระ 3 คน และ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร 2 คน โดยมีประธานเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบ
หลักเปนไปตามที่กําหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับป 2558 คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งมีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. พิจารณา และเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับปรุง และแกไขหลักเกณฑรวมทัง้ แนว
ปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร เปนตน
ใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เชน การกําหนดหลักการเกี่ยวกับระยะเวลาสูงสุดในการดํารง
ตําแหนงของกรรมการอิสระใหไมเกินกวา 9 ป
2. พิจารณาแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของและการกํากับดูแลกิจการทีด่ กี อ นเสนอคณะกรรมการธนาคาร
และผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารมีความคลองตัว
3. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ รวมถึงนายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุด
ยอย โดยการวาจางที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ในงานดานการกํากับดูแลกิจการมาชวยในการกําหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล รวมทั้งทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและใหเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ธนาคารไดเริม่ ดําเนินการใหทปี่ รึกษาภายนอกเขามาทําหนาทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการธนาคารครัง้ แรกในป 2555 และกําหนด
ใหมีการดําเนินการทุก 3 ป ซึ่งในป 2558 ไดครบกําหนดที่จะใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกอีก
ครั้งหนึ่ง
4. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการโดยพิจารณาจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และของธนาคารเอง รวมถึงจากรายชือ่ ที่ไดรบั การเสนอชือ่ โดยผูถ อื หุน และกรรมการธนาคาร โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และ
ความหลากหลายทั้งในดานความรู ความสามารถ ประสบการณ และการศึกษา อีกทั้งยังใหความสําคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลผูไดรบั การเสนอชือ่ กอนทีจ่ ะขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือผูถ อื หุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กําหนดแนวทางการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการธนาคาร และใชเปนเกณฑ ในการสรรหา และคัดเลือกกรรมการให
ตรงกับกลยุทธและการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหธนาคารมีองคประกอบของกรรมการที่มีความรูความเชี่ยวชาญครบทุกดานที่จําเปน
ตอการดูแลใหการดําเนินงานของธนาคารบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
6. พิจารณาคาตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอย กอนเสนอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยไดมีการกําหนดอัตราสวนขั้นสูงของการจายเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2557 ไวไมเกินรอยละ
0.5 ของเงินปนผลที่จายใหผูถือหุน
7. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการประจําป 2557 สําหรับเปดเผยในรายงานประจําป 2557 กอน
เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม เพือ่ ใหคณะกรรมการชุดยอยมีจาํ นวนทีเ่ หมาะสมตอการปฏิบตั ิ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามที่กําหนดไว ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
9. เสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงและความตอเนือ่ งในการบริหารทีเ่ หมาะสมสําหรับตําแหนงประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง เพื่อสรางความมั่นใจวา ธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความ
พรอมของบุคลากรเพือ่ ทดแทนในตําแหนงงานหลักทีม่ คี วามสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เมือ่ ผูด าํ รงตําแหนงนัน้ ๆ ไดรบั การแตงตัง้
โยกยาย เกษียณอายุ หรือลาออก และสงผลใหตาํ แหนงนัน้ ๆ วางลง โดยในป 2558 ซึง่ เปนปทนี่ างกรรณิกา ชลิตอาภรณ ครบวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจ ดั การใหญ คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพจิ ารณาผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและนําเสนอคณะ
กรรมการธนาคารในการพิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูงจํานวน 2 ทานเพื่อทดแทนตําแหนงดังกลาว ไดแก นายอาทิตย นันทวิทยา ซึ่งได
รับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร และนายญนน โภคทรัพย ซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้ การแตงตั้งผูบริหารระดับสูงทั้ง 2 ทานดังกลาวมีผลในวันที่ 3 เมษายน 2558 นอกจากนี้ ยังได
เสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั กิ ารปรับโครงสรางระดับชัน้ และตําแหนงงานตามการปรับโครงสรางองคกรใหม และการแตงตัง้
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารจากการปรับโครงสรางองคกรและโครงสรางระดับชั้นดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทย

76

รายงานประจําป 2558

10. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อมีต�ำแหน่งงานใหม่ หรือต�ำแหน่งว่าง หรือเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสม
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
รวมทัง้ พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรือ่ งนโยบายค่าตอบแทน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ดังกล่าว และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
12. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพของผูบ้ ริหารระดับสูง (Productivity Analysis) ในด้านรายได้จากการด�ำเนินงาน ก�ำไร และค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากรของผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบระหว่างธนาคารและธนาคารคู่แข่งหลัก เพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง
13. พิจารณารายงานความคืบหน้าในการพัฒนาผู้มีศักยภาพระดับบังคับบัญชาของธนาคาร รวมทั้งการก�ำหนดเกณฑ์ ใหม่ในการพิจารณาเลือก
ผู้มีศักยภาพ ซึ่งจะน�ำไปใช้ ในปี 2559 เป็นต้นไป
14. พิจารณาการปรับปรุงจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตามนโยบายของธนาคาร รวมทัง้ การปรับปรุงระเบียบการเป็นกรรมการในองค์กรอืน่
ภายนอกกลุ่มธนาคาร หรือการด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงานในทุกระดับชั้น

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEES)
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ธนาคารและบริษัทยอยของธนาคารมีคาใชจายจากการสอบบัญชีจํานวนเงิน 25.4 ลานบาทใหแกผูสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2558 (ปบัญชี 2557:
25.6 ลานบาท)
คาบริการอื่น (Non-audit Fees)
ธนาคารและบริษัทยอยของธนาคารมีคาตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ดังนี้
- การตรวจสอบตามขอกําหนดของทางการ ไดแก การตรวจสอบรายงานพิเศษและตรวจสอบรายงานทางการ, การตรวจสอบการใช
ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส, การตรวจสอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
- การตรวจสอบศูนยแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- บริการดานภาษี
- การสอบทานมูลคาของกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช (บริษัทประกัน)
- การสอบทานรายงานการเงิน
- การตรวจสอบการประเมินมูลคาของสินทรัพยถาวร
คาบริการอื่นจํานวน 7.9 ลานบาทในรอบปบัญชี 2558 (ปบัญชี 2557: 8.2 ลานบาท) ไดจายไปในรอบปบัญชี 2558 เปนจํานวน 1.9 ลานบาท
สวนที่เหลือจํานวน 6.0 ลานบาทจะตองจายในป 2559
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รายการระหวางกัน
ธนาคารใหความสําคัญอยางยิง่ ในการปองกันไมใหมกี ารใชขอ มูลภายในของธนาคารเพือ่ หาผลประโยชน ในทางมิชอบโดยกรรมการและพนักงาน
โดยไดกาํ หนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน แนวทางในการเขาทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการเปดเผย
ขอมูล เพือ่ ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีการจัดการดวยความโปรงใสและยุตธิ รรมหากเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนขนึ้
ธนาคารกําหนดระเบียบปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการอนุมตั ใิ นการดําเนินการรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด
โดยเฉพาะอยางยิง่ กรรมการหรือผูบ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วของกับรายการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ งไมมสี ว นรวมในการ
ตัดสินใจพิจารณารายการดังกลาว พรอมกันนีเ้ ลขานุการบริษทั จะเปนผูบ นั ทึกความเกีย่ วของของกรรมการหรือผูบ ริหารในประเด็นทีพ่ จิ ารณา
เปนลายลักษณอักษรไว ในรายงานการประชุม
• กําหนดนโยบายการกําหนดราคา และเงื่อนไขตางๆ ของการทํารายการระหวางธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยราคาและเงื่อนไขตางๆ
จะตองเปนแนวทางเดียวกันกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของกัน
• กําหนดใหคณะกรรมการธนาคาร (โดยไมรวมกรรมการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ) เปนผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือ
ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญ หรือแกกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคาร กรรมการ และผูมีอํานาจ
ในการจัดการหรือผูที่เกี่ยวของ (ตามที่ไดนิยามไว ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
• นอกจากนั้น ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกํากับ
ดูแลการดําเนินการของบริษัทในกลุมใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดในการทํา
ธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธนาคาร
การเปดเผยนโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน
การกํากับดูแลความเสี่ยงการทําธุรกรรมภายในกลุม
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทภายในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนสําหรับกิจการที่ธนาคารถือหุนรวมกับผูถือหุนรายอื่นๆ ธนาคารไดจัดทํานโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และทบทวนเปนประจําทุกป โดยนโยบายดังกลาวครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงสําหรับการทําธุรกรรมที่
เกิดขึ้นภายในกลุม ซึ่งมีการควบคุมการทําธุรกรรมประเภทตางๆ ที่สําคัญ อีกทั้งยังควบคุมอัตราสวนการทําธุรกรรมประเภทใหสินเชื่อ ลงทุน
กอภาระผูกพัน และธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคลายการใหสนิ เชือ่ ใหสอดคลองกับเกณฑการกํากับดูแลเชิงปริมาณตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังกําหนดใหการทําธุรกรรมใดๆ ระหวางกันภายในกลุม ตองไมมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดใดๆ ที่เปนสาระสําคัญที่ตาง
จากการคาปกติทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน หรือในกรณีที่ไมมีธุรกรรมที่คลายคลึงให ใชหลักเกณฑตามที่ตลาดปฏิบัติ และตองมีการจัด
ทําสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการกําหนดอํานาจอนุมัติใหสอดคลองกับระดับ
ความเสี่ยงและมีสาระสําคัญในแตละธุรกรรม
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ธนาคารใหความสําคัญภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหเปนไปและสอดคลองกับขอกําหนดของ
กฎหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน รวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน และเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยดวย
การทํารายการระหวางกันของธนาคารอาจเกิดขึน้ โดยถือเปนสวนหนึง่ ของการดําเนินธุรกิจทัว่ ๆ ไปซึง่ ธนาคารมีการกําหนดมาตรการและขัน้ ตอน
การอนุมัติภายในที่ชัดเจน และเหมาะสม
การเปดเผยขอมูล
ธนาคารไดดาํ เนินนโยบายเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลครอบคลุมถึงขอมูลทีม่ คี วามออนไหวตอตลาด โดยมุง เนนใหการเปดเผยขอมูลทีม่ นี ยั สําคัญ
เปนไปอยางทันการณ โปรงใส และเพียงพอ รวมทั้งหามนําขอมูลภายในไปใช ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางออม
ธนาคารจะเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไว ในรายงาน
ประจําปของธนาคารในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการเปดเผยขอมูล
ในป 2558 ธนาคารมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระสําคัญหนึ่งรายการซึ่งไดเปดเผยไวตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
ตามที่ ได้ถือปฏิบัติมาอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้ดุลพินิจและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ
งบการเงินดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน ได้มกี ารเปิดเผยอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งได้แสดงความเห็นดังที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางการบัญชีของธนาคารมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
สินทรัพย์ของธนาคาร และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินงานที่ผิดปกติที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ท�ำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ตามที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังที่แสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดของธุรกิจของธนาคารแล้ว คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะและผลประกอบการของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าว
มีความน่าเชือ่ ถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร

(นายญนน์ โภคทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติแตงตั้งนายวีระวงศ จิตตมิตรภาพ ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบแทนนาย
มาริษ สมารัมภ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2558 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแตวัน
ที่ 2 เมษายน 2558 มีดังนี้
1. นายประสัณห เชื้อพานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
3. นายเอกกมล
คีรีวัฒน
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวีระวงค
จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางกรรณิการ งามโสภี รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ทัง้ นี้ในระหวางป 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ เปนการประชุมรวมกับฝายจัดการและผูบ ริหารระดับ
สูงจากกลุมงานที่เกี่ยวของ นอกเหนือจากการประชุมในวาระปกติกับหนวยงานตรวจสอบ ตลอดจนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและผูบริหาร
หรือประชุมกับเฉพาะผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวม โดยจะมีการรายงานผลการประชุมและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการธนาคารทุก
ครั้งเพื่อรับทราบหรือขอแนวทางแกไขในบางประเด็น
สรุปสาระสําคัญของป 2558 มีดังนี้
• รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนับสนุนและความเห็นจากผูส อบบัญชีและผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบหนวยงานการเงิน สอบทานงบการเงินของ
ธนาคารและบริษทั ยอยประจําไตรมาส ประจํางวดครึง่ ป และประจําป รวมทัง้ งบการเงินรวมของกลุม ธนาคารเพือ่ พิจารณาความถูกตองครบ
ถวนของขอมูลที่มีสาระสําคัญที่แสดงในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกําหนดของกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
เกีย่ วของ การสอบทานนีร้ วมถึงการพิจารณาขอตรวจพบและรายงานจากตรวจสอบและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบประชุม
รวมกับผูส อบบัญชี และผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบหนวยงานการเงินอยางสมํา่ เสมอเพือ่ ใหมนั่ ใจวางบการเงินของธนาคารสะทอนธุรกรรมทางการ
เงินและเหตุการณตางๆที่มีนัยสําคัญตองบการเงินของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
• ผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแตงตัง้ ผูส อบบัญชีเปนประจําทุกป คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนําเสนอในทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ป 2558 โดยผูถ อื หุน มีมติแตงตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชี
ของธนาคารและบริษทั ยอย ยกเวนในบางประเทศทีธ่ นาคารมีสาํ นักงานผูแ ทนอยูแ ตมคี วามจําเปนตองแตงตัง้ ผูส อบบัญชีบริษทั อืน่ การเสนอ
แตงตัง้ ผูส อบบัญชีนนั้ ไดพจิ ารณาทัง้ จากคุณสมบัตขิ องผูส อบบัญชี ความรู ความสามารถ ความเปนอิสระของผูส อบบัญชีตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปบญ
ั ชีทผี่ า นมารวมถึงคาสอบบัญชีทเี่ หมาะสม
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานตรวจสอบของผูต รวจสอบภายในและสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในโดยฝายบริหาร หนวยงานตรวจสอบ ผูส อบบัญชี ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานทางการอืน่ ๆทีก่ าํ กับดูแลธนาคารและบริษทั
ยอย คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามใหมั่นใจวาฝายบริหารไดปฎิบัติตามแนวทางแกไขครบถวนสําหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ เชน กรณีทุจริตหรือการปฏิบัติงานผิดพลาดที่รายแรง คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามใหมั่นใจวาฝาย
จัดการไดแกไขที่ตนเหตุเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณซํ้าขึ้นอีก
จากเหตุการณยักยอกเกี่ยวกับสจล.ที่เกิดขึ้นในชวงตนป 2558 ธนาคารไดปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่ง
รวมถึงการเพิ่มการควบคุมการปฏิบัติงานของเครือขายสาขาใหมีความเขมงวดยิ่งขึ้นและมีการขยายงานดานวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถ
พบขอบงชี้ของการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดปกติอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกวาจางที่ปรึกษาภายนอก
ที่มีประสบการณสูงเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของกลุมธนาคารและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ปฎิบัติสากล
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาความเปนอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน อนุมตั กิ ารทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบประจําป ตลอดจนใหคาํ แนะนําเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบขอรองเรียนซึ่งสวนใหญไดรับผานชองทางการรับเรื่องรองเรียนหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตตางๆ ที่เปนอิสระ (Whistle Blower)
เพือ่ ประเมินวาเปนพฤติกรรมทีอ่ าจสอถึงการทุจริต ประพฤติมชิ อบหรือการคอรรปั ชัน่ นอกจากนัน้ ยังติดตามกระบวนการจัดการขอรองเรียน
เพื่อใหมั่นใจวามีการจัดการขอรองเรียนอยางเหมาะสมและโปรงใส
จากการพิจารณาการดําเนินการตางๆ ขางตน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดวาสภาพแวดลอมการควบคุมภายในโดยรวมมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษทั ยอย ซึง่ สอดคลองกับความเห็นของผูส อบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวารองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบ ทําหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจ
รายงานประจําป 2558

81

สอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ เป็นไปตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดประวัติและข้อมูลต่างๆ ของรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ แสดงไว้ ในรายงาน
ประจ�ำปีหน้า 256)
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆของธนาคารและบริษทั ย่อยและผลการปฏิบตั งิ านของหน่วย
งานก�ำกับและควบคุมเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิผลในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบาย
และระเบียบปฎิบัติของหน่วยงานในธนาคารและบริษัทย่อย แนวทางแก้ไขได้รับการปฎิบัติจริง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบถึงประเด็นและการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สำ� คัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี
(Annual Compliance Report) ก่อนน�ำส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยได้สอบทานและปรับปรุงนโยบายด้านการก�ำกับและควบคุม ค�ำสั่ง และระเบียบ ตลอดจนแผนการสอบ
ทานการปฏิบัติงาน และยังคงพัฒนาการสื่อความกฏเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติตามกฎ
เกณฑ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน (Anti Corruption and Bribery Policy) และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the
Financing of Terrorism : AML/CFT)
• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานโยบายบริหารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อรับทราบและติดตามประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารหารือเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและกลุ่มธนาคาร
มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลเพียงพอในการจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานทัง้ ในปัจจุบนั และ
แผนการในอนาคต รวมถึงความเพียงพอของกระบวนการและระบบบริหารความเสีย่ งภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก�ำกับดูแลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ทางการก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามที่กำ� หนด ทั้งนี้เพื่อให้
มัน่ ใจว่าธุรกรรมนัน้ มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยในปี 2558 ธนาคารมีการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ สี าระส�ำคัญหนึง่ รายการซึง่ ได้เปิดเผยไว้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• อื่นๆ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้อนุมัติขอบเขตงานบริการที่ผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการแก่ธนาคารโดยไม่กระทบความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้งานบริการอื่นๆ จากผู้สอบบัญชี และเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดท�ำแบบประเมินตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้องและชอบธรรม
ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นอิสระ และถือประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อยได้จดั ท�ำโดยถูกต้องและครบถ้วนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูส้ อบบัญชีทที่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมีความเป็นอิสระและปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในรวมถึงนโยบาย ระเบียบปฎิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารมีการก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ขอสงวนสิทธิ
“ขอมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยูในเอกสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากขอมูลหลายแหลง ที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม
สามารถยืนยันความถูกตอง และครบถวนสมบูรณของขอมูลดังกลาวไดไมวากรณีใดๆ โดยเฉพาะขอมูลที่มีแหลงที่มาจากภายนอกธนาคาร
นอกจากนี้ การกลาวถึงขอมูลใดๆ ในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพการดําเนินธุรกิจ และผลลัพธอาจไมเปนไปตามที่
คาด ทั้งนี้ ธนาคารมิไดใหคํารับรองหรือรับประกันใดๆ วาขอมูลตางๆ ที่ระบุในเอกสารนี้เปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณไมวา
ในลักษณะใดๆ ก็ตาม”
ธนาคารไทยพาณิชยรายงานผลประกอบการป 2558 หลังตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีอสิ ระมีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวมเปนจํานวน 47,182 ลานบาท
ลดลง 6,153 ลานบาทหรือรอยละ 11.5 จากจํานวน 53,335 ลานบาทในป 2557 การลดลงของกําไรสุทธิสวนใหญมาจากสํารองที่เพิ่มขึ้น
อยางมากสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 ราย (SSI* และ SSI-UK*) ซึ่งถูกจัดชั้นเปนสินเชื่อดอยคุณภาพในไตรมาส 3/2558 คาใชจายพิเศษ
ครั้งเดียวที่เกี่ยวของกับกรณีการทุจริตในไตรมาส 1/2558 ซึ่งเปนคาใชจายกอนจํานวนที่อาจติดตามคืนจากบริษทั ประกันภัยได ในอนาคต และ
การกลับรายการรายไดดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปนรายไดแลวของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 รายขางตน การลดลงดังกลาวสวนหนึ่งสุทธิกับกําไร
จํานวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการตั้งสํารองจํานวนมาก รายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก
การลดลงอยางมากของดอกเบี้ยจายสําหรับเงินฝากซึ่งเปนไปตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของตลาด และกลยุทธเชิงรุกของธนาคารในการลด
ตนทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคูแขง กําไรจากธุรกรรมเพื่อคาและการปริวรรตเงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้น และรายไดคาธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงาน (ไมรวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม)
มีจํานวน 88,461 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 จากจํานวน 80,041 ลานบาทในป 2557 เปนผลมาจากกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น รายไดดอกเบี้ย
สุทธิเพิ่มขึ้น กําไรจากธุรกรรมเพื่อคาและการปริวรรตเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น และรายไดคาธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ไดกลาวไวขางตน
หากไมรวมกําไรจํานวนมากจากการขายเงินลงทุนในไตรมาส 3/2558 คาใชจายพิเศษครั้งเดียวที่เกี่ยวของกับกรณีการทุจริตในไตรมาส 1/2558
และกําไรจากการขายบริษัทยอยที่เปนธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 กําไรจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จากปกอน
กําไรเบ็ดเสร็จรวม มีจํานวน 45,113 ลานบาทลดลงรอยละ 20.8 จากจํานวน 56,942 ลานบาทในป 2557 สวนใหญเปนผลมาจากกําไรสุทธิ
ของป 2558 ลดลงและกําไรที่ลดลงจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนประเภทเผื่อขายจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนตามที่ไดอางถึงขางตน
จากการที่กําไรสุทธิลดลงสงผลใหกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ลดลงรอยละ 11.5 เปนจํานวน 13.88 บาทตอหุนในป 2558 จากจํานวน 15.69 บาทตอ
หุนในป 2557 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) ลดลงจากรอยละ 20.1
และรอยละ 2.0 ในป 2557 เปนรอยละ 15.9 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ หากไมรวมกําไรจํานวนมากจากเงินลงทุนในไตรมาส 3/2558 สํารองที่
เพิม่ ขึน้ อยางมากสําหรับ SSI ในไตรมาส 3/2558 และคาใชจา ยพิเศษครัง้ เดียวทีเ่ กีย่ วของกับกรณีการทุจริตในไตรมาส 1/2558 อัตราผลตอบแทน
ตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) จะเทากับรอยละ 17.2 และรอยละ 1.9 ในป 2558 ตามลําดับ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) และบริษัทยอยในประเทศอังกฤษ ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI-UK)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พรอมดวยธนาคารอีก 2 แหง ได ใหกูยืมแกบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค หรือ SSI-UK ในป 2554
เพื่อทําการซื้อโรงงานถลุงเหล็กขนาดใหญในประเทศอังกฤษ โดยยอดหนี้รวมของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI และ
บริษัทยอยในประเทศอังกฤษคิดเปนจํานวนเงินรวมกันกวา 22 พันลานบาท โดยที่โรงงานที่ซื้อมาไดถูกหยุดการดําเนินงานชั่วคราวโดยผูขาย
(บริษัททาทาสตีล) และใชเวลานานเกินกวาคาดในการเริ่มตนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อโรงงานเริ่มตนผลิต อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกก็เริ่ม
หดตัวอยางรุนแรง ประกอบกับราคาเหล็กแทงแบนลดลงอยางมากในป 2558 ปจจัยเหลานี้เปนอุปสรรคให โรงงานไมสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินงานได และไมสามารถชําระหนี้ ได สงผลให SSI มีความจําเปนให SSI-UK ตกอยูภายใตการพิทักษทรัพย ในชวงตนเดือนตุลาคม 2558
สงผลให ในไตรมาส 3/2558 SSI และ SSI-UK ไดถูกจัดชั้นเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ และธนาคารไดตัดสินใจตั้งสํารองเพิ่มขึ้นจํานวน 11
พันลานบาท จากระดับสํารองปกติในไตรมาส 3/2558 ในขณะเดียวกัน ธนาคารไดมกี ารบันทึกรับรูก าํ ไรจากเงินลงทุนจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน
จํานวน 7.7 พันลานบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีตอกําไรสุทธิของธนาคารอันเนื่องจากการตั้งสํารองจํานวนมาก
จากการที่ SSI-UK มีการตั้งสํารองเต็มจํานวน โดยไมไดคิดมูลคาหลักประกัน ธนาคารจึงไดตัดหนี้สูญสําหรับสินเชื่อดังกลาว ณ สิ้นไตรมาส
3/2558 สําหรับสินเชื่อที่ใหแก SSI ธนาคารไดตั้งสํารองเพิ่มขึ้นซึ่งสะทอนถึงการลดลงของมูลคาหลักประกันที่มีอยู

* บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) และบริษัทยอยในประเทศอังกฤษ ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI-UK)
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กําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จ
(ลานบาท)
กําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย1/
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย2/
กําไรจากการดําเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของธนาคาร)
กําไรเบ็ดเสร็จอน
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA)

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

82,834
54,574
48,948
88,461
29,723
11,498
58
47,182
(2,069)
45,113
13.88
15.9%
1.7%

81,100
47,030
48,089
80,041
13,214
13,175
317
53,335
3,608
56,942
15.69
20.1%
2.0%

2.1%
16.0%
1.8%
10.5%
124.9%
-12.7%
-81.9%
-11.5%
NM
-20.8%
-11.5%

NM = ไมมีนัยสําคัญ
1/
รวมกําไรจํานวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 และกําไรจากการขายบริษัทยอยที่เปนธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 หาก
ไมรวมกําไรดังกลาว การเปลี่ยนแปลงของป 2558 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 จากปกอน
2/
รวมคาใชจา ยพิเศษครัง้ เดียวทีเ่ กีย่ วของกับกรณีการทุจริตในไตรมาส 1/2558 ซึง่ เปนคาใชจา ยกอนจํานวนทีอ่ าจติดตามคืนได ในอนาคต หากไมรวมคาใชจา ยพิเศษครัง้
เดียว การเปลี่ยนแปลงของป 2558 จะลดลงรอยละ 1.3 จากปกอน
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I. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมสําหรับป 2558
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 จากปกอน เปนจํานวน 82,834 ลานบาทในป 2558 จากจํานวน 81,100 ลานบาทในป 2557 การเพิ่มขึ้น
ของรายไดดอกเบีย้ สุทธิสว นใหญเปนผลมาจากดอกเบีย้ จายสําหรับเงินฝากลดลงซึง่ เปนไปตามทัง้ แนวโนมตลาด และกลยุทธเชิงรุกของธนาคาร
ในการลดตนทุนเงินฝากเมือ่ เทียบกับคูแ ขง การเพิม่ ขึน้ ดังกลาวสวนหนึง่ สุทธิกบั รายไดดอกเบีย้ ระหวางธนาคารและตลาดเงินทีล่ ดลง และเงินลงทุน
ทีล่ ดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในป 2558 และการกลับรายการรายไดดอกเบีย้ คางรับทีร่ บั รูเ ปนรายไดแลวของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
2 ราย (SSI และ SSI-UK) ที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพในไตรมาส 3/2558
(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน
(งบการเงินรวม)
รายไดดอกเบี้ย
- เงินใหสินเชอ
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
- การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
- เงินลงทุน
- อนๆ
คาใชจายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
- เงินกูยืม
- คาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก
- อนๆ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชอ
อัตราผลตอบแทนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ตนทุนทางการเงิน*
ตนทุนเงินฝาก**
สวนตางอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทก่ี อ ใหเกิดรายไดกบั ตนทุนทางการเงิน (Spread)
หมายเหตุ

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

122,462
95,729
3,687
10,097
12,873
76
39,628
26,463
1,078
3,497
8,584
6
82,834
3.18%
4.71%
5.86%
1.33%
2.48%
1.84%
1.85%
2.87%

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%
2.93%

-0.7%
0.4%
-15.8%
-3.7%
-1.9%
175.7%
-6.3%
-9.3%
-32.8%
4.7%
5.1%
375.6%
2.1%
-0.08%
-0.24%
-0.17%
-0.56%
-0.13%
-0.18%
-0.16%
-0.06%

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร คํานวณโดยใชอัตราเฉลี่ยของตนงวดและปลายงวดเปนตัวหาร
* ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย (รวมคาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก) / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายเฉลี่ย
** ตนทุนเงินฝากรวมเงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและคาธรรมเนียมของกองทุนฟนฟู
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รายไดดอกเบี้ยรวมในป 2558 มีจํานวน 122,462 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.7 หรือจํานวน 919 ลานบาทจากจํานวน 123,381 ลานบาทในป
2557 โดยมีรายการหลักดังนี้
• รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.4 จากปกอน เปนจํานวน 95,729 ลานบาท จากการเติบโตของเงินให
สินเชือ่ รอยละ 3.2 จากปกอ น การเพิม่ ขึน้ ดังกลาวสวนหนึง่ สุทธิกบั การกลับรายการรายไดดอกเบีย้ คางรับทีร่ บั รูเ ปนรายไดแลวของ SSI และ
SSI-UK ในไตรมาส 3/2558 และการลดลงของอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่ออันเปนผลมาจากทั้งแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของตลาดและการ
ที่ธนาคารยายออกจากกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง/ผลตอบแทนสูง
• ดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินลดลงรอยละ 3.7 จากปกอนเปนจํานวน 10,097 ลานบาท เปนผลมาจากพอรตสินเชื่อ
รถยนตเฉลี่ยลดลง ถึงแมวาสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.6 จากปกอน โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตลดลงในชวง 10 เดือน
แรกของป 2558 ซึ่งเปนไปตามความตองการรถยนต ใหมในประเทศไทยที่ลดลงอยางตอเนื่องในชวง 2 ปที่ผานมา หลังจากสิทธิประโยชน
ตามนโยบายการคืนภาษีของภาครัฐสําหรับผูซื้อรถใหมคันแรกสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม ความตองการสินเชื่อดังกลาวไดเพิ่มขึ้นในชวงปลาย
ป 2558 สวนหนึ่งจากราคาของตลาดรถยนตมือสองที่มีเสถียรภาพ และสวนหนึ่งเพื่อตอบสนองตอภาษีรถยนต ใหมที่จะมีผลในป 2559 สง
ผลใหการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/2558
• รายไดดอกเบี้ยระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 15.8 จากปกอน สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารและตลาดเงินตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 รวมทั้งจากปริมาณรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงในป 2558 เมื่อเทียบกับปกอน
• รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 1.9 จากปกอนเปนจํานวน 12,873 ลานบาท เปนผลมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนลดลง
ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 ถึงแมวาปริมาณเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยจายลดลงรอยละ 6.3 จากปกอนเปนจํานวน 39,628 ลานบาทในป 2558 สวนใหญเกิดจากการลดลงของดอกเบี้ยจาย
สําหรับเงินฝากซึ่งเปนไปตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของตลาด และกลยุทธเชิงรุกของธนาคารในการลดตนทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคูแขง และ
ดอกเบีย้ จายสําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินทีล่ ดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558
ในขณะทีด่ อกเบีย้ จายสําหรับเงินกูย มื เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.7 จากปกอ น จากดอกเบีย้ จายทีเ่ กีย่ วกับหุน กูต า งประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ คาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จาก
ปกอน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปกอน
ตนทุนเงินฝากที่ลดลงจากปกอนเปนผลมาจากเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจํานวนมากครบกําหนดและถูกตออายุในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอยาง
มาก ถึงแมวาลูกคาบางรายจะเลือกการลงทุนทางเลือกที่ใหอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากบริษัทจัดการลงทุนที่เปนบริษัทยอยของธนาคาร อัตรา
ดอกเบี้ยที่ลดลงเปนไปตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในตลาดตามนโยบายการเงินที่ผอนปรน
อัตราดอกเบีย้ ธนาคารไทยพาณิชย 5 ส.ค. 57 30 ก.ย. 57 12 ธ.ค. 57 12 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58 21 พ.ค. 58 20 ก.ค. 58 21 ธ.ค. 58
อัตราดอกเบี้ยเงินกู (%)
MLR
MOR
MRR
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)*
ออมทรัพย
ฝากประจํา 3 เดือน
ฝากประจํา 6 เดือน
ฝากประจํา 12 เดือน

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.75
7.425
8.10

6.55
7.425
8.10

6.625
7.425
8.10

6.625
7.50
8.12

6.525
7.40
7.82

6.525
7.37
7.87

6.525
7.37
7.87

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.10-2.45 1.10-2.45 1.10-2.45 0.90-0.95 0.90-0.95 0.90-0.95
0.90
0.90
0.90-1.60
1.35-2.60 1.35-1.75 1.35-1.40 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20
1.15
1.15
1.15
1.70-2.80
1.70
1.70
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.30
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 11 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธปท. (%) 3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50

* ไมรวมแคมเปญพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปใหอัตราดอกเบี้ยสูง แตมีระยะเวลาและเงื่อนไขที่แตกตางจากเงินฝากประจํา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
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ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิ (Net Interest Margin) ส�ำหรับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3.18 ซึง่ อยู่ในระดับบนของเป้าหมายทีท่ บทวนใหม่ของธนาคาร
ที่ร้อยละ 3.0-3.2 ส�ำหรับปี 2558 โดยลดลงจากร้อยละ 3.26 ในปี 2557 เป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีรายได้ลดลงตาม
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 การกลับรายการรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้แล้วของ SSI
และ SSI-UK และจากการทีธ่ นาคารปรับเปลีย่ นไปจากกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง/ผลตอบแทนสูง การลดลงของอัตราผลตอบแทนถูกชดเชยด้วย
ต้นทุนเงินฝากที่ลดลงซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของตลาดและกลยุทธ์เชิงรุกของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 54,574 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
(เนื่องจากธนาคารมีการบันทึกก�ำไรจ�ำนวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 เพื่อลดผลกระทบจากการตั้งส�ำรองจ�ำนวน
มาก) ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับก�ำไรจาก
การขายบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 หากไม่รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนและก�ำไรจากการขาย
บริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจประกันภัยของธนาคาร รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ จะเพิม่ ขึน้ พอประมาณทีร่ อ้ ยละ 3.6 จากปีกอ่ น รายละเอียดเพิม่ เติมมีดงั ต่อไปนี้
• รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย) ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน จาก
การลดลงอย่างมากของรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย (ร้อยละ 14.8 จากปีกอ่ น) ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการขายบริษทั ประกันภัยในไตรมาส
2/2557 (ซึ่งไม่ได้รวมในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 2/2557) เป็นผลให้รายได้จากการรับประกันภัยลดลง และอีกส่วนจากปริมาณเบี้ย
ประกันชีวติ รายใหม่ของบริษทั ประกันชีวติ ทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยของธนาคารลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 จาก
ปีก่อน ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจาก bancassurance (จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัทอื่น) และ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจบัตร
• ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรที่เพิ่มขึ้นจาก
ความผันผวนในตลาดเงิน
• รายได้เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจากพอร์ตเงินลงทุนของธนาคาร
• รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จากปีก่อน เนื่องจากธนาคารมีการบันทึกส่วนแบ่งก�ำไรจากสัญญาการขาย NPL โดยบริษัทย่อยของธนาคาร
ในไตรมาส 2/2558
• ก�ำไรจากเงินลงทุนมีจำ� นวน 9,390 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากปีกอ่ น เนือ่ งจากธนาคารมีการบันทึกก�ำไรจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน
ในไตรมาส 3/2558 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการตั้งส�ำรองที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการบันทึกก�ำไรจากการขายบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 ด้วยเช่นกัน

รายงานประจำ�ปี 2558

87

(ล้านบาท)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(งบการเงินรวม)
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
กำ�ไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากธุรกิจหลักไม่รวมกำ�ไรจากเงินลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

32,704
5,630
27,075
52,419
44,618
7,801
34,875
8,315
(89)
1,386
697
45,184
9,390
54,574

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

3.7%
7.9%
2.9%
6.6%
11.5%
-14.8%
-1.7%
13.8%
NM
17.2%
17.1%
1.6%
266.4%
16.0%

NM = ไม่มีนัยส�ำคัญ
1/
รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 ส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการตั้งส�ำรองจ�ำนวนมากในไตรมาส 3/2558 และก�ำไรจากการขาย
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 หากไม่รวมทั้งสองรายการ การเปลี่ยนแปลงของปี 2558 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อน

1/

2/

รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 และก�ำไรจากการขายบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557 หากไม่รวมรายการ
ดังกล่าว รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อน
รายได้อื่น รวมส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ
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ในปี 2558 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากก�ำไรจ�ำนวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน ใน
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ
73 ของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72 ในปี 2557 ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2558 และสัดส่วนของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 8 ในปี 2558 ธนาคารยังคงด�ำเนินการตามกลยุทธ์ ในการเพิม่ สัดส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมทีม่ าจาก
ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดค่าธรรมเนียมใน
2 กลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งในระยะปานกลางจะส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารมีสัดส่วนสูงขึ้น

1/

2/

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

1/

ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมบริการการเงินเพื่อธุรกิจ (corporate finance)
ที่ลดลง

3. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 48,948 ล้านบาทในปี 2558 เป็นผลมาจากการที่ธนาคารพยายามควบคุมการ
เติบโตของค่าใช้จา่ ยอย่างรอบคอบด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และปรับปรุงกระบวนการให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ประสบความส�ำเร็จได้แม้วา่ ธนาคารจะมี
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการริเริ่มกลยุทธ์ ใหม่ของธนาคาร รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี ซึ่งส่วนหนึ่งถูกลดทอนลง
จากการควบคุมการเติบโตของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานที่ไม่จำ� เป็น และส่วนหนึง่ จากประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่าง
เหมาะสม
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 1.0 จากปีก่อน เป็นผลมาจากผลกระทบทางบัญชีจากการได้รับการชดเชย
ความเสียหายจากการประกันภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แม้ว่าธนาคารยังคงลงทุน
ในการขยายเครือข่ายบริการ และการพัฒนาระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• ค่าภาษีอากรลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากปีก่อน
• ค่าใช้จ่ายอื่น มีรายละเอียดดังนี้
• ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายลดลงร้อยละ 59.0 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 702 ล้านบาทในปี 2558 จากจ�ำนวน 1,712 ล้าน
บาทในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากการขายรถยึดต่อคันที่ลดลง (จากราคารถยนต์มือสองที่มีเสถียรภาพตามที่อธิบายข้างต้น)
• ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.2 จากปี ก ่ อ น ส่ ว นใหญ่ ม าจากค่ า ใช้ จ ่ า ยพิ เ ศษครั้ ง เดี ย วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี ก ารทุ จ ริ ต ใน
ไตรมาส 1/2558 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก่อนจ�ำนวนที่อาจติดตามคืนได้ ในอนาคต หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายอื่น
จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากปีก่อน
รายงานประจำ�ปี 2558
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(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
(งบการเงินรวม)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
- ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย*
- อื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย**
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

22,379
9,665
4,216
95
12,594
702
11,891
48,948
35.6%

21,954
9,766
4,241
93
12,034
1,712
10,322
48,089
37.5%

1.9%
-1.0%
-0.6%
1.8%
4.6%
-59.0%
15.2%
1.8%

* รวมขาดทุนจากการขายรถยึดจ�ำนวน 993 ล้านบาทในปี 2558 และ 2,154 ล้านบาทในปี 2557
** หากไม่รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย การเติบโตของค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อน

ในปี 2558 อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 35.6 ลดลงจากร้อยละ 37.5 ในปี 2557 การปรับตัวดีขนึ้ ของอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้
เป็นผลมาจากก�ำไรจ�ำนวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษครั้งเดียวที่
เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตในไตรมาส 1/2558 หากไม่รวมรายการพิเศษทั้ง 2 รายการ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะเท่ากับร้อยละ 36.6 ซึ่ง
ยังต�ำ่ กว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 38-40 ส�ำหรับปี 2558
ธนาคารจะมุ่งเน้นการชะลออัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นอย่างเข้มงวด
แต่จะไม่ลดค่าใช้จ่ายที่ ใช้ส�ำหรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยธนาคารยังคงด�ำเนินการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของระบบงาน รวมทั้งสนับสนุนการริเริ่มกลยุทธ์ ใหม่ที่ได้ประกาศไว้

4. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2558 เดิมธนาคารมีนโยบายการตัง้ หนีส้ งสัยจะสูญประมาณร้อยละ
0.75-0.80 ของสินเชื่อรวมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส่วนใหญ่
จากการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวหลังจากภาวะ
ชะงักงันในปี 2557 อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
ฟื้นตัว ท�ำให้ระดับการผิดนัดช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
2558 ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อเป็นร้อยละ 1.00-1.10 ในไตรมาส 2/2558 และในไตรมาส
3/2558 ธนาคารได้ตัดสินใจตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11 พันล้านบาท
จากระดับส�ำรองปกติในไตรมาส 3/2558 เป็นผลจากการที่ SSI และ
SSI-UK ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาส 3/2558 และ
SSI-UK อยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2558
ในปี 2558 ธนาคารตั้งหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�ำนวน 29,726 ล้านบาท และตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 29,723 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.65 ของสินเชื่อรวม
* รวมก�ำไรจากเงินลงทุนจ�ำนวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส
3/2558 และค่าใช้จ่ายพิเศษครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตในไตรมาส
1/2558 หากไม่รวมรายการดังกล่าว อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้สำ� หรับปี 2558
จะเท่ากับร้อยละ 36.6

90

รายงานประจำ�ปี 2558

5. การวิเคราะหสวนงานดําเนินงาน
ธนาคารดําเนินงานผานสวนงานธุรกิจของธนาคาร 4 กลุม ไดแก กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ รับผิดชอบลูกคาธุรกิจและการพาณิชย กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รับผิดชอบลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอม (กอนป 2558 จัดอยูในกลุม ลูกคาธุรกิจ) กลุม ลูกคาบุคคล
รับผิดชอบลูกคาบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุม ธุรกิจพิเศษ รับผิดชอบการจัดการสินเชือ่ ดอยคุณภาพทัง้ หมด นอกจากนีธ้ นาคารมีบริษทั ยอย
หลักอีก 3 บริษัท ไดแก บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และบริษัท ไทยพาณิชยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 3 แหง รวมถึงรายไดจากเงินลงทุนของธนาคาร และรายการระหวางธนาคารและตลาด
เงินไมไดถูกปนสวนไปในหนวยธุรกิจใดเปนพิเศษ ไดถูกนําเสนอภายใตหัวขอ “อื่นๆ ” สําหรับการวิเคราะหดานลางนี้ ผลการดําเนินงานของกลุม
ธุรกิจพิเศษไดถกู ปนสวนกลับไปยังหนวยธุรกิจทีส่ นิ ทรัพยนนั้ ไดถกู โอนมา ทัง้ นีถ้ งึ แมวา รายไดคา ธรรมเนียมของบริษทั ยอยทีส่ าํ คัญถูกสะทอนภาย
ใตหัวขอ “อื่นๆ ” แตรายไดเหลานี้ ไดถูกกระจายกลับอยางเหมาะสมเขาตามหนวยธุรกิจ (กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม หรือกลุมลูกคาบุคคล) และไดเปดเผยในคําอธิบายกอนหนานี้ภายใตหัวขอ รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
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“อื่นๆ ” ประกอบดวยกําไรจากการดําเนินงานจากบริษัทยอยของธนาคาร รายได
จากเงินลงทุน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินของธนาคาร ซึ่งไมไดถูก
จัดสรรไปยังสวนงานธุรกิจใดเปนพิเศษในการวิเคราะห
“กําไรจากการดําเนินงาน” คือกําไรกอนหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ดอยคา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ในป 2558 กําไรจากการดําเนินงานรอยละ 42 มาจากกลุมลูกคา
บุคคล ตามดวยกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (รอยละ 21) กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รอยละ 14) และอื่นๆ (รอยละ 23)
โดยมีคําอธิบายดังนี้
• กําไรจากการดําเนินงานจากกลุมลูกคาบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4
จากปกอน เปนจํานวน 36.9 พันลานบาท เปนผลมาจากรายได
ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการลดลงอยางมากของดอกเบี้ยจาย
รวมทั้งจากการเติบโตของสินเชื่อรอยละ 6.7 จากปกอน โดย
เฉพาะอยางยิ่งจากสินเชื่อเคหะที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 จากปกอน
และคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนรวม คาธรรมเนียมจาก
bancassurance และธุรกิจบัตร
• กําไรจากการดําเนินงานจากกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญมีจํานวน
18.3 พันลานบาท ลดลงเล็กนอยรอยละ 0.5 จากปกอ น เปนผลมา
จากคาใชจา ยในการดําเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และรายไดคา ธรรมเนียม
บริการการเงินเพื่อธุรกิจ (corporate finance) ที่ลดลง
• กําไรจากการดําเนินงานจากกลุม ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมคอนขางทรงตัวจากปกอน ที่จาํ นวน 12.9 พันลานบาท สวน
ใหญเปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายไดคา ธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วของ
กับการใหสินเชื่อ และกําไรจากธุรกรรมเพื่อการคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ ซึ่งสุทธิกับคาใชจายในการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้น
• กําไรจากการดําเนินงานจาก “อื่นๆ ” เพิ่มขึ้นรอยละ 38.3 จากป
กอน เปนจํานวน 20.3 พันลานบาทเปนผลมาจากกําไรจํานวนมาก
จากการขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 ซึง่ สวนหนึง่
สุทธิกับคาใชจายพิเศษครั้งเดียวที่เกี่ยวของกับกรณีการทุจริตใน
ไตรมาส 1/2558 ซึ่งเปนคาใชจายกอนจํานวนที่อาจติดตามคืนได
ในอนาคต และกําไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายบริษัทยอยที่เปน
ธุรกิจประกันภัยของธนาคารในไตรมาส 2/2557
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II. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 2,774 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.8) จากจ�ำนวน 2,700 พัน
ล้านบาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ ในช่วงปีทผี่ า่ นมาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ และกิจกรรมทางการ
ตลาด โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้

1. สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจำ� นวน 1,833 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 พันล้านบาท (ร้อยละ 3.2) จากจ�ำนวน 1,777 พัน
ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 การเติบโตของสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากการเติบโตในสินเชื่อเคหะ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในขณะที่สินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอตัวลงจากปีก่อนร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดหนี้สูญของลูกค้ารายใหญ่ราย
หนึ่งในไตรมาส 3/2558 และการช�ำระคืนของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ในปี 2558 สินเชื่อโดยรวมเติบโตร้อยละ 3.2 จากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ทั้งปีของธนาคารที่ร้อยละ 2.5-3.0 เล็กน้อย
1.1 สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
(ล้านบาท)
สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อเคหะ*
- สินเชื่อเช่าซื้อ
- สินเชื่ออื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

646,255
356,840
830,311
576,251
169,154
84,906
1,833,406

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

-1.8%
4.8%
6.7%
8.7%
0.6%
6.3%
3.2%

* รวมสินเชื่อเคหะทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในกลุ่มลูกค้านอกกลุ่มสินเชื่อบุคคล ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจภายใต้หัวข้อ 1.2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี้
• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการตัดหนี้สูญของ SSI-UK หลังจากได้มีการตั้งส�ำรองเต็มจ�ำนวนใน
ไตรมาส 3/2558 และการช�ำระคืนจ�ำนวนมากในปีที่ผ่านมา
• สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 จากปีกอ่ น การเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นเป็นผลมาจากกลยุทธ์
ของธนาคารในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการเชื่อมโยงผ่านห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาทั่วประเทศเพื่อให้บริการลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง และจากการเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (soft loan) ของรัฐบาล
• สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อน
• สินเชือ่ เคหะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.7 จากปีกอ่ น เป็นผลจากการมีแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่งในตลาดสินเชือ่ เคหะของธนาคาร กลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิผล
มากขึน้ ในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าแต่ละกลุม่ (segmentation) ของธนาคาร และอุปสงค์ทดี่ ขี นึ้ ของตลาดสินเชือ่ เคหะ ความต้องการสินเชือ่
ส่วนใหญ่มาจากการซือ้ คอนโดและบ้านใหม่ หลังจากโครงการสร้างเสร็จซึง่ โดยทัว่ ไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีภายหลังการซือ้ อย่างไรก็ตาม
จากการชะลอตัวของยอดขายบ้านในช่วง 2 ปีทผ่ี า่ นมา ธนาคารคาดว่าการเติบโตของสินเชือ่ เคหะจะเติบโตช้าลงในไตรมาสต่อไป
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• สินเชื่อเช่าซื้อค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน เป็นผลมาจากยอด
ขายรถยนต์ ใหม่ทลี่ ดลงอย่างมาก หลังจากสิทธิประโยชน์ตาม
นโยบายการคืน ภาษีของภาครัฐส�ำหรับผู้ซื้อรถใหม่คันแรก
ได้จบลงในไตรมาส 4/2555 และได้ส่งมอบรถยนต์ทั้งหมด
แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2556 การชะลอตัวของสินเชื่อเช่าซื้อ
สอดคล้องกับยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ ใหม่ทลี่ ดลง และมาตรฐาน
การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่
ผลกระทบของการลดลงของราคารถยนต์มอื สองได้บรรเทาลง
ธนาคารเริม่ เห็นการฟืน้ ตัวเล็กน้อยของสินเชือ่ รถยนต์มอื สอง
นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ ผ่าน
การเพิ่มสัดส่วนของสินเชื่อรถแลกเงิน (My Car, My Cash)
ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่ารถยนต์ ใหม่ และมีความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อต�่ำกว่าสินเชื่อรถยนต์มือสอง (สินเชื่อรถแลกเงิน
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ที่มีโครงสร้างเหมือนสัญญาเช่า
ซื้อ โดยใช้รถยนต์ของผู้กู้เป็นหลักประกัน) ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
สัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่แสดงด้านล่าง
• สินเชื่ออื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ตามฤดูกาลของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงสิ้นปี
จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเคหะ ส่งผลให้สัดส่วนของสินเชื่อบุคคลต่อสินเชื่อรวมเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 45.3 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับร้อยละ 43.8 ในปี 2557 ขณะที่สัดส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงเป็นร้อยละ 35.2
ในปี 2558 จากร้อยละ 37.0 ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 5.86 ในปี 2558 จากร้อยละ
6.03 ในปี 2557 เป็นผลมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสองครั้ง (ในเดือนมีนาคม 2558 และเดือนเมษายน 2558) การกลับ
รายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้รายได้แล้วของ SSI และ SSI-UK และผลจากกลยุทธ์ของธนาคารในการปรับเปลี่ยนไปจากกลุ่มที่
มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง

1/

สินเชื่ออื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
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1.2 สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท)
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย*
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

16,502
593,831
141,238
254,124
495,012
332,699
1,833,406

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

-9.7%
-4.4%
12.8%
14.9%
6.9%
1.4%
3.2%

* จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และไม่รวมสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีบ้านเป็นหลักประกัน (ซึ่งสินเชื่อนี้ถูกจัดอยู่ในสินเชื่ออื่นๆ ตามการจัดประเภทสินเชื่อ
ของทางการ) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ ในค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินนี้จะรวมอยู่ภายใต้สินเชื่อเคหะ และยอดสินเชื่อดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2558 และ
31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 576 พันล้านบาท และ 530 พันล้านบาท ตามล�ำดับ

ส�ำหรับสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสินเชื่อรวม ตามด้วย
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เมื่ อ เที ย บกั บ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 สิ น เชื่ อ เพื่ อ การสาธารณู ป โภคและบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น 33.0 พั น ล้ า นบาท
(ร้อยละ 14.9 จากปีก่อน) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 32.0 พันล้านบาท (ร้อยละ 6.9 จากปีก่อน) และสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างเพิม่ ขึน้ 16.0 พันล้านบาท (ร้อยละ 12.8 จากปีกอ่ น) ขณะทีส่ นิ เชือ่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ลดลง 27.5 พันล้านบาท (ร้อยละ
4.4 จากปีก่อน) และสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเหมืองแร่ลดลง 1.8 พันล้านบาท (ร้อยละ 9.7 จากปีก่อน)

2. เงินฝาก
(ล้านบาท)
เงินฝาก
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
ประจำ�
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวมเงินฝาก
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

57,136
1,106,016
727,577
221,323
300,657
205,597
1,890,729
97.0%

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

6.1%
10.7%
-13.6%
58.9%
11.7%
-52.6%
-0.2%
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เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ� นวน 1,891 พันล้านบาท
ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 จากจ�ำนวน 1,895 พันล้านบาท ณ สิน้ เดือน
ธันวาคม 2557 การลดลงของฐานเงินฝากจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
การต่ออายุลดลงส�ำหรับเงินฝากประจ�ำระยะยาวที่ครบอายุ ซึง่ เป็นไป
ตามกลยุทธ์ของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
โดยเพิ่มสัดส่วนของบัญชีเงินฝากที่มีต้นทุนต�ำ่ (CASA accounts)
จากกลยุทธ์ของธนาคารในการลดต้นทุนเงินฝากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ด้วยการเพิ่มสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนต�ำ่ ส่งผลให้เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวันเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10.7 และร้อยละ 6.1 จาก
ปีก่อน ขณะที่เงินฝากประจ�ำลดลงร้อยละ 13.6 จากปีก่อน ส่งผลให้
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 62 ในปี 2558 จากร้อยละ 56 ในปี 2557

จากการที่อัตราการเติบโตของสินเชื่อ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อน) สูงกว่าอัตราการเติบโตของเงินฝาก (ลดลงร้อยละ 0.2 จากปีก่อน) ส่งผล
ให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นร้อยละ 97.0 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากร้อยละ 93.8
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารที่ร้อยละ 94-96 แต่ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ธนาคารมุ่งเน้น
ในการลดต้นทุนเงินฝากตลอดปีที่ผ่านมา
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดหาเงินทุนในระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตของสินเชื่อในต้นทุนที่ยอมรับได้ โดยมี
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ของเงินฝากรวม ในปัจจุบัน
ธนาคารมีอตั ราส่วนสภาพคล่องรายวันในระดับไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (ค�ำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องรวมตามงบเฉพาะธนาคารต่อเงินฝาก) และ
หากอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 20 ธนาคารจะพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในทันที โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วน
สภาพคล่องของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะธนาคารอยูท่ รี่ อ้ ยละ 28.8 ดังนัน้ ธนาคารมัน่ ใจว่ามีสภาพคล่องมากเพียงพอทีจ่ ะเผชิญกับเหตุการณ์
ที่คาดไม่ถึง อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่ไม่ใช่เงินสดของธนาคารตามงบเฉพาะธนาคารเกือบทั้งหมดลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลไทย

3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 537 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย ซึ่งร้อยละ 89 ของจ�ำนวนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การถือพอร์ตเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นผลมาจากความตั้งใจของธนาคารในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องตาม
งบเฉพาะธนาคาร (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
มีจำ� นวน 361 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุน 193 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จาก
ปีก่อน ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุใกล้เคียงกับหนี้สินของบริษัท
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(ลานบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย
(งบการเงินรวม)
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพอคา
- เงินลงทุนเผอขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพอคา
- เงินลงทุนเผอขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

536,655
21,115
382,200
133,064
276
344
537,000

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

6.9%
-23.7%
11.9%
0.5%
0.0%
-50.6%
6.8%

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

333,861
20,808
299,102
13,682
269
26,980
360,841

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

-1.8%
-23.7%
0.5%
-9.2%
0.0%
21.9%
-0.4%

4. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 จากปกอน เปนจํานวน 121 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 สวนใหญเปนผลจากการ
เพิ่มมูลคาของหุนกูตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่ออกโดยธนาคาร ตามการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ
(ลานบาท)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(งบการเงินรวม)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะสั้น
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะยาว
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

520
120,644
121,164

110
113,807
113,917

372.5%
6.0%
6.4%

5. คาความนิยมและสินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิมีจํานวน 12 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 จากปกอน เปนผลจาก
การเขาซื้อและรับโอนสวนของทุน (Charter Capital) ของธนาคารวีนาสยาม ซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคารในประเทศเวียดนาม ธนาคาร
วีนาสยามอยูระหวางกระบวนการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน และในขณะเดียวกัน ธนาคารไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสาขาในประเทศเวียดนาม
ซึ่งจะถือครองสินทรัพยดังกลาว ซึ่งกอนหนานี้ถือครองโดยธนาคารวีนาสยาม การเขาซื้อกิจการธนาคารวีนาสยามไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
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6. สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 307 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 หรือ 22 พันลานบาท จากจํานวน 285
พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 สวนใหญเปนผลมาจากกําไรระหวางป ซึ่งถูกลดทอนลงจากการจายเงินปนผลจํานวน 15.3 พันลานบาท
(4.50 บาทตอหุน) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนในเดือนเมษายน 2558 และเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 5.1 พันลานบาท (1.50 บาทตอหุน) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนสิงหาคม 2558
มูลคาตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปน 90.45 บาทตอหุน (จํานวนหุน สามัญและหุน บุรมิ สิทธิ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2558
รวม 3,399 ลานหุน) เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 จาก 83.94 บาทตอหุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ตามเหตุผลขางตน

III. รายการนอกงบดุล: หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาทั้งสิ้น 423 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 จากจํานวน 396
พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาเมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน ภาระผูกพันอื่น - อื่นๆ การรับอาวัลตั๋วเงินและภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาที่ยังไมครบกําหนด ตามที่
ไดแสดงในตารางดานลาง
(ลานบาท)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
(งบการเงินรวม)
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอน
ลูกหนี้/เจาหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
การค้ําประกันอน
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
อนๆ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

5,754
248
8,228
27,775

3,434
220
6,792
35,346

67.6%
12.7%
21.1%
-21.4%

7,383
178,458
156,991
38,132
422,969

10,070
178,776
127,028
34,537
396,203

-26.7%
-0.2%
23.6%
10.4%
6.8%

IV. เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
ธนาคารไดนําหลักเกณฑ Basel III มาใชกับงบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงินตั้งแตเดือนมกราคม 2556 ปจจุบันเงินกองทุนขั้นตํ่าตาม
กฎหมายภายใตหลักเกณฑ Basel III ตองดํารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของไมนอยกวารอยละ 4.5 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไมนอยกวา
รอยละ 6 และเงินกองทุนรวมไมนอยกวารอยละ 8.5
ภายใตหลักเกณฑ Basel III เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 อยูที่รอยละ 17.3 ของ
สินทรัพยเสี่ยง ซึ่งเปนสวนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของรอยละ 14.1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 รอยละ 3.2 สําหรับเงินกองทุนตาม
กฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 อยูที่รอยละ 17.2 ของสินทรัพยเสี่ยง ซึ่งเปนสวนของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของรอยละ 14.0 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 รอยละ 3.2 โดยที่กําไรสุทธิของครึ่งปหลังป 2558 ยังไมไดรวม
ในการคํานวณตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ถาหากรวมกําไรสุทธิในครึง่ ปหลังของป 2558 เงินกองทุนรวมและเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ของงบการเงินรวมตามหลักเกณฑ Basel III จะเทากับรอยละ 18.2 และรอยละ 15.0 ตามลําดับ และของงบการเงินเฉพาะธนาคารจะเทากับ
รอยละ 18.1 และรอยละ 14.9 ตามลําดับ (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารประกอบไปดวยเงินกองทุนทีม่ ตี วั ตน (Tangible equity) เปนสวนใหญ)
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ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง รวมถึงการมีระดับส�ำรองหนี้สูญที่สูง จะเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการเติบโต
ของเศรษฐกิจและของธนาคารเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยท�ำให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
คล่องตัวเพื่อการเติบโตอย่างทันท่วงทีเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ โดยธนาคารจะรักษาระดับของเงินกองทุนที่สูงกว่าอัตราขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด
ตลอดปี 2559
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(งบการเงินรวม)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่ 1*
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

เงินกองทุนตามกฎหมาย
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่ 1*
(อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ำ�ร้อยละ 6.0)
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
(อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ�ร้อยละ 8.5)
สินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท

* เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้นำ� มาใช้ ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
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31 ธ.ค. 58
(Basel III)

31 ธ.ค. 57
(Basel III)

265,491
14.1%
59,140
3.2%
324,631
17.3%
1,880,484

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

31 ธ.ค. 58
(Basel III)

31 ธ.ค. 57
(Basel III)

257,204
14.0%
59,140
3.2%
316,344
17.2%
1,841,506

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

V. สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวม เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 2.89 ของสินเชือ่ รวม
(จ�ำนวน 59.0 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากร้อยละ 2.11 (จ�ำนวน 42.7 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 การเพิ่ม
ขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพในปีนี้ ส่วนใหญ่มาจากการที่ลูกค้าขนาดใหญ่ 2 ราย (SSI และ SSI-UK) ซึ่งมีสินเชื่อรวมทั้งหมดประมาณ 22
พันล้านบาทได้ถกู จัดชัน้ เป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพในไตรมาส 3/2558 โดยธนาคารได้มกี ารตัง้ ส�ำรองเต็มจ�ำนวนส�ำหรับ SSI-UK โดยอยูบ่ นสมมุตฐิ าน
ว่าตีมูลค่าหลักประกันเป็นศูนย์ ซึ่งต่อมาได้ตัดหนี้สูญสินเชื่อดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาส 3/2558 ส�ำหรับสินเชื่อที่ให้แก่ SSI ประเทศไทย ธนาคาร
ได้ตั้งส�ำรองเต็มจ�ำนวนหลังหักหลักประกัน (โดยอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าหลักประกันที่มีอยู่มีมูลค่าลดลง) ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.25 (จ�ำนวน 25.1 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากร้อยละ 1.09 (จ�ำนวน
21.8 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)
สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำ�รอง (gross NPLs)1

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร2
อัตราส่วนส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
1

2

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

2.89%
58,996
64,777
109.8%

2.11%
42,743
59,014
138.1%

การเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากของสินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนใหญ่มาจากการที่ SSI ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาส 3/2558 ถึงแม้ว่า SSI-UK จะเป็นสินเชื่อด้อย
คุณภาพ แต่ได้มีการตั้งส�ำรองเต็มจ�ำนวน และได้ตัดหนี้สูญในไตรมาส 3/2558
ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

* การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจาก SSI

1/

รวมส�ำรองที่ตั้งเพิ่ม 3.1 พันล้านบาทในปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2/

รวมส�ำรองที่ตั้งเพิ่มจ�ำนวนมากส�ำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ 2 ราย (SSI และ
SSI-UK) จ�ำนวน 11.0 พันล้านบาทในปี 2558 ซึง่ ต่อมา SSI-UK ได้ถกู ตัดหนีส้ ญ
ู
ในไตรมาส 3/2558

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ� นวนรวม 64.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8 พันล้านบาท จากจ�ำนวน 59.0
พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 การเพิ่มขึ้นอย่างมากของสินเชื่อด้อยคุณภาพส่งผลให้สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงมา
อยู่ที่ร้อยละ 109.8 จากร้อยละ 138.1 ณ สิ้นปี 2557 (แต่ยังสูงกว่าร้อยละ 100.8 ในไตรมาส 3/2558) อย่างไรก็ตาม ธนาคารเชื่อว่าสัดส่วน
ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอ และจะเพิ่มสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาสต่อๆ ไป
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ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.83 (จ�ำนวน
57.2 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากร้อยละ 2.06 (จ�ำนวน 41.6 พันล้านบาท) ณ สิ้นปี 2557 ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.23 (จ�ำนวน 24.5 พันล้านบาท) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากร้อยละ 1.07
(จ�ำนวน 21.4 พันล้านบาท) ณ สิ้นปี 2557
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษมีจ�ำนวน 33.5 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ลดลง 29.3 พันล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็น
ผลมาจากการที่ลูกค้าขนาดใหญ่ 2 ราย (SSI และ SSI-UK) ซึ่งเคยอยู่ในชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษได้ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ลูกค้าทั้ง
2 รายได้ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษในปี 2557
(ล้านบาท)
สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ำ�กว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
สำ�รองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

31 ธ.ค. 58
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ดอกเบี้ยค้างรับ
จะสูญ
1,745,381
33,495
24,985
14,809
19,281
1,837,951

18,150
2,325
14,555
7,987
11,575
54,592
10,185
64,777

31 ธ.ค. 57
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ดอกเบี้ยค้างรับ
จะสูญ
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

ตามทีป่ รากฏในกราฟด้านล่าง ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2558 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีป่ รับโครงสร้างหนีเ้ สร็จและอยูร่ ะหว่างผ่อนช�ำระคิดเป็นสัดส่วนที่
สูงสุด ตามด้วยสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างบังคับคดี และสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี ในปี 2558 สินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ลดลงจากการตัดหนี้สูญ การช�ำระหนี้ การประมูลและยึดทรัพย์ การขายสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (ในปี 2558 ธนาคารขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 10.7 พันล้านบาท) และการปรับโครงสร้างหนี้
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ในไตรมาส 4/2558 สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 0.48 ในปี 2557 แต่ลดลงจากร้อยละ 1.18
(ไม่รวม SSI-UK ทีต่ ดั หนีส้ ญ
ู แล้ว) ในไตรมาส 3/2558 การเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเกิดใหม่เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ ด้อยคุณภาพในสินเชือ่ เคหะโดยเฉพาะจากกลุม่ ลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจส่วนตัว และมีภาระหนีค้ อ่ นข้างสูง และมีอตั ราส่วนเงินให้
สินเชือ่ ต่อมูลค่าหลักประกัน (loan-to-value) ในระดับทีค่ อ่ นข้างสูง ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ลดลงอย่างมากจากไตรมาสก่อน เป็นผล
จากการที่ SSI ได้ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 3/2558 และการปรับตัวดีขึ้นของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเคหะ นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้เพิม่ ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ให้กบั กลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุม่ ลูกค้าสินเชือ่ เคหะตัง้ แต่ตน้ ปี 2557 เนือ่ งจาก
ลูกค้า 2 กลุ่มนี้ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ซึ่งธนาคารคาดว่าคุณภาพของสินเชื่อจะกลับสู่ระดับปกติในอนาคตอันใกล้
สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ตามประเภทธุรกิจ (%)

1/

การเพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นผลมาจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางราย ที่เผชิญปัญหาทางการเงิน

2/

การเพิ่มขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการผลักดันกลยุทธ์ของธนาคารในการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงขึ้น (สินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และสินเชื่อเงินสดที่นำ� บ้านมาเป็นหลักประกัน) และผลกระทบจากการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

3/

ไม่รวมสินเชื่อของ SSI-UK ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพในเดือนกันยายน 2558 และถูกตัดหนี้สูญทันที ถ้าหากรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่จะมีจ�ำนวน 36.9
พันล้านบาท และเท่ากับร้อยละ 1.79 ในไตรมาส 3/2558
1Q56

2Q56

3Q56

4Q56

1Q57

2Q57

3Q57

4Q57

1Q58

2Q58

3Q58

0.26%

0.27%

0.35%

0.40%

0.44%

0.44%

0.39%

0.48%

0.44%

0.40%

1.18% 3/ 0.50%

ธุรกิจขนาดใหญ่

0.01%

0.00%

0.18%

0.01%

0.00%

0.10%

0.01%

0.14%

0.24%

0.05%

2.28% 3/ 0.14%

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

0.30%

0.38%

0.41%

0.63%

0.83%

0.82%

0.72%

1.21%

0.78%

1.03%

0.94%

1.04%

สินเชื่อเคหะ 1/

0.30%

0.33%

0.33%

0.42%

0.45%

0.49%

0.48%

0.39%

0.29%

0.35%

0.68%

0.55%

สินเชื่อเช่าซื้อ

0.73%

0.59%

0.46%

0.43%

0.70%

0.63%

0.57%

0.55%

0.70%

0.60%

0.58%

0.56%

สินเชื่อรวม

1/

2/

3/

2/

4Q58

การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในสินเชื่อเคหะมาจากกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีภาระหนี้ค่อนข้างสูง โดยธนาคารได้เพิ่มความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี 2557 และคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ระดับปกติในอนาคตอันใกล้
สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในตารางด้านบนไม่ได้รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการยึดรถได้ก่อนสิ้นเดือนของเดือนที่ลูกค้ากลายเป็นสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ ซึ่งการขาดทุนจากรถยึดจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้อธิบายในหัวข้อค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ไม่รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของ SSI-UK ที่ถูกตัดหนี้สูญในเดือนกันยายน 2558 ถ้าหากรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในไตรมาส 3/2558 จะเท่ากับร้อยละ
1.79 และส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จะเท่ากับร้อยละ 4.21 ของสินเชื่อรวม
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การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ธนาคารใชหลากหลายวิธีในการปรับโครงสรางหนี้ อาทิ การรับโอนสินทรัพยและหุนทุน การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และ
การผสมผสานหลายวิธีเขาดวยกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 33.0 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 3.6 พันลานบาทจาก 29.4 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 การเพิ่มขึ้นของ
สินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้เมื่อเทียบกับปกอนสวนใหญมาจากสินเชื่อเคหะ โดยสินเชื่อบางสวนเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งไดรวมอยูในสินเชื่อ
ดอยคุณภาพตามที่แสดงในตารางดานลาง
สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้ (งบการเงินรวม)*
สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้
- สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้ที่จัดชั้นเปนสินเชอดอยคุณภาพ 1/
- สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้ที่ไมไดจัดชั้นเปนสินเชอดอยคุณภาพ 1/

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57
(ปรับปรุงใหม)*

32,989
6,535
26,454

29,374
8,181
21,193

ตัวเลขของวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดถูกปรับปรุงใหมตามที่ระบุไวดานลาง
* กอนหนานี้ สินเชือ่ ทีป่ รับโครงสรางหนี้ ไดรวมจํานวนรายที่ไมขาดทุนจากมูลคาปจจุบนั ไวดว ย ในขณะทีก่ ารปรับปรุงสินเชือ่ ทีป่ รับโครงสรางหนีต้ ามตารางขางตน ไมรวม
กรณีที่ไมขาดทุนจากมูลคาปจจุบันในการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของทางการและแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน
1/

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวน 10.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 0.8 พันลานบาท (รอยละ 8.6 จากปกอน)
จากจํานวน 9.7 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557

VI. แหลงที่มาและใช ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารคือเงินฝาก คิดเปนรอยละ 68.2 ของแหลงเงินทุน แหลงเงินทุนอื่นๆ ที่สําคัญ
ไดแก แหลงเงินทุนจากผูถือหุนคิดเปนรอยละ 11.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยคิดเปนรอยละ 6.7 ซึ่งมาจากบริษัทยอยที่เปนธุรกิจประกันของ
ธนาคาร ไดแก บริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) การกูยืมระหวางธนาคารคิดเปนรอยละ 5.2 และการกูยืมโดยการออกตราสารหนี้
คิดเปนรอยละ 4.4 สําหรับการใชไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ รอยละ 66.1 เปนเงินใหสินเชื่อ รอยละ 19.4
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ รอยละ 9.4 เปนการใหกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงิน และรอยละ 1.4 เปนเงินสด
เงินใหสินเชื่อและหนี้สินสกุลเงินตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมใชสกุลเงินบาทรอยละ 6.6 (3,368 ลานดอลลารสหรัฐ)1/ ของสินเชื่อตามงบการเงินรวม
และมีเงินฝากและเงินกูยืมที่ไมใชสกุลเงินบาทรอยละ 8.6 (4,804 ลานดอลลารสหรัฐ)1/ ของเงินฝากและเงินกูยืมตามงบการเงินรวม นอกจาก
นี้ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารสกุลตางประเทศประมาณรอยละ 3.0 (449 ลานดอลลารสหรัฐ)1/ ของเงินลงทุนทั้งหมดตามงบการเงินรวม
ธนาคารใหสินเชื่อสกุลเงินตางประเทศแกลูกคาของธนาคารที่มีการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ หรือลูกคาที่ตองการซื้อสินทรัพย ในตางประเทศ
และธุรกรรมที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ (trade finance) โดยสกุลเงินที่ใชสําหรับสินเชื่อนั้นขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ซึ่งสกุลเงิน
สวนใหญจะอยูในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
เนื่องจากโดยปกติเงินฝากของธนาคารไมไดอยูในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ การใหสินเชื่อดังกลาวขางตนจะมีแหลงที่มาจากการกูยืมเงิน
ดอลลารสหรัฐในตลาดเงินระหวางประเทศ หรือจากการทําสวอป (Swap) เงินตราตางประเทศในตลาดในประเทศ นอกเหนือจากเงินฝากสกุล
เงินตางประเทศ
1/

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/เงินดอลลารสหรัฐ 36.09 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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อันดับความนาเชื่อถือ
ณ 31 ธันวาคม 2558 อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถืออันไดแก Moody’s Investors Service,
Standard & Poor’s และ Fitch Ratings มีรายละเอียดดังนี้
อันดับความนาเชอถือของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
Moody’s Investors Service
แนวโนม
เงินฝาก
หุนกูไมมีหลักประกัน MTN
หุนกูระยะสั้น
Standard & Poor’s
Counterparty Credit Rating
ASEAN Regional Scale Rating
แนวโนม
หุนกูไมมีหลักประกัน (ระยะยาว)
หุนกูไมมีหลักประกัน (ระยะสั้น)
Fitch Ratings
สกุลเงินตางประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Issuer Default Rating)
ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Issuer Default Rating)
แนวโนม
หุนกูไมมีหลักประกัน
อันดับเครดิตความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability)
อันดับความนาเชอถือภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโนม
หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน

31 ธ.ค. 2558
มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
(P) Baa1
(P) P-2
BBB+/A-2
axA+/axA-1
มีเสถียรภาพ
BBB+
A-2

BBB+
F2
มีเสถียรภาพ
BBB+
bbb+
AA (tha)
F1+ (tha)
มีเสถียรภาพ
AA-(tha)
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การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar III
มิถุนายน 2558

บทน�ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร (“กลุ่มฯ”) ได้น�ำหลักเกณฑ์การด�ำรงเงิน
กองทุนตาม Basel III มาใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา
หลักเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลในการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและสภาพคล่องส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งในการวัดผลการบริหารเงินกองทุนและการบริหาร
สภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ โดยหลักการแต่ละประเภท
มุ่งสร้างเสริมให้สถาบันการเงินมีการสร้างเสถียรภาพในระบบสถาบัน
การเงินของไทย ได้แก่ การด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำ การก�ำกับดูแล
โดยทางการ และ การใช้กลไกตลาดในการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ขอบเขต
การบังคับใช้เกณฑ์ Basel III สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เผยแพร่โดย
คณะกรรมการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (BCBS) ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้น�ำมาใช้
ส�ำหรับการวัดความเสีย่ งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านการด�ำเนินงาน
ธนาคารและกลุ่มฯ ใช้วิธีมาตรฐาน Standardized Approach (SA)
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ ใน
การค�ำนวณปริมาณและคุณภาพของเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับรองรับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้าน การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Pillar III
มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับธนาคาร (อ้างถึงข้อมูล “เฉพาะส่วน
ของธนาคาร”) และกลุ่มฯ1 (อ้างถึงข้อมูล “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน”)
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้จัดท�ำการเปิดเผยข้อมูลความ
เพียงพอของเงินกองทุนส�ำหรับเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
โดยให้เผยแพร่ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว
ธนาคารฯ เปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ทเี่ ว็บไซต์ของธนาคารในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.scb.co.th/en/about-scb/investor-

relations/financial-information/pillar โดยแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่เปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลในช่วงครึ่งปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบของการด�ำรง
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารฯ จึงท�ำการรวบรวม
ข้อมูลโดยมีข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก ประกอบด้วยโครงสร้างและ
ความเพียงพอของเงินกองทุน, ข้อมูลสินทรัพย์เสีย่ ง, ข้อมูลคุณสมบัติ
ทีส่ ำ� คัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุน, การกระทบยอด
ของเงินกองทุนตามงบการเงิน และฐานะเงินกองทุนในช่วงการทยอย
นับเข้าหรือทยอยหักระหว่างการบังคับใช้
รายงานฉบับนี้ ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีภายนอก อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยได้รับการสอบทานความ
ถูกต้องและมีการอนุมตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลตาม
เกณฑ์ Pillar III ของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารใช้
และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนเงินกองทุนสูงเกินกว่าอัตราขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด
ความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของธนาคารฯ มีอัตราที่สงู กว่าอัตราขัน้ ต�ำ่ ที่ธปท.ก�ำหนด ทั้งในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินฯ โดยมีเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งแสดงถึงฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคารฯ
แผนภาพที่ 1: อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ภายใต้วิธี Standardized Approach

* ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราส่วนเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ยังไม่ได้รวมก�ำไรสุทธิของงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 หากนับรวมรายการ
ดังกล่าว; อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 และอัตราส่วนเงินลงทุนรวม ของเฉพาะส่วนธนาคารจะเท่ากับ 14.6%, 3.2%,
17.8% และเท่ากับ 14.8%, 3.2%, 18.0% ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน

การด�ำรงเงินกองทุนภายใต้ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ (1) เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity
Tier 1: CET1) (2) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
Additional Tier 1 และ (3) เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 capital) โดย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ
และก�ำไรสะสม ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดและเป็นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดที่
สามารถรองรับข้อผูกพันโดยปราศจากเงื่อนไข โดยรายละเอียดของ
เงินกองทุนแต่ละประเภทประกอบด้วย
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity
Tier 1: CET1) ประกอบด้วยเงินกองทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงทีส่ ดุ ได้แก่
• ทุนช�ำระแล้วของหุ้นสามัญ
• ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
• ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
• ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
• รายการอืน่ ของส่วนของเจ้าของ เช่น การเปลีย่ นแปลงในส่วน
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�ำ่ คือ 4.5% ของยอด
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

• เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1
capital) ประกอบด้วยเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูง ได้แก่
• เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อย
กว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทุกประเภท
แบบไม่มีก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระคืน

แผนภาพที่ 2: โครงสร้างของเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558

ในช่วงครึง่ ปีแรก ความต้องการเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเนือ่ งจาก
การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัวตามจากสภาวะเศรษฐกิจ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ
มีเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเท่ากับ 153,447 ล้านบาท และ
155,958 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 ประมาณ
3.6% และ 3.3% ตามล�ำดับ โดยมีความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น
ความเสี่ยงหลักของธนาคารที่ 86.5% และ 86.3% ตามล�ำดับ
แผนภาพที่ 3: เงินกองทุนขั้นต�ำ่ ที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III

หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอส�ำหรับเงินกองทุน CET1 และตราสารทางการ
เงินชั้นที่ 1 ขั้นต�ำ่ คือ 6% ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

• เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 capital) ประกอบด้วย
• เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อย
กว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
• เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision)
(ก�ำหนดให้นบั เข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25
ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต)
หมายเหตุ - อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�ำ่ คือ 8.5% ของยอด
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเงินกองทุนทั้ง 3 ประเภท

เงินกองทุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของถือว่าเป็นเงินกองทุน
ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ส�ำหรับธนาคารฯ มีเงินกองทุนดังกล่าวเป็น
องค์ประกอบสูงสุดถึง 81% ของเงินกองทุนทั้งหมด โดยมีการ
เติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากก�ำไรสะสม
ในผลประกอบการของธนาคารฯ ด้วยระดับเงินกองทุนทีส่ งู นีช้ ว่ ย
เสริมสร้างความมัน่ คงของฐานะเงินกองทุนของธนาคารฯ ในการ
รองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจถดถอย หรือ
สภาวะการณ์ที่มิพึงประสงค์
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ตารางที่ 1: โครงสรางเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
หนวย: ลานบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนและสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่จัดสรรแลว
องคประกอบอนของสวนของเจาของ
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองทั่วไป
หุนกูดอยสิทธิ
รายการอน ๆ
รายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวม เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น
สินทรัพยเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
รวม สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ํา (%)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ํา (%)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ขั้นต่ํา (%)

เฉพาะสวนของธนาคาร
30-มิ.ย.-58
31-ธ.ค.-57

กลุมธุรกิจทางการเงิน
30-มิ.ย.-58
31-ธ.ค.-57

243,977
243,977
33,992
11,124
7,000
179,409
18,537
(6,085)
57,970
17,970
40,000
301,946

236,613
236,613
33,992
11,124
7,000
172,983
17,349
(5,835)
57,835
17,835
40,000
294,448

253,052
253,052
33,992
11,124
7,000
191,294
16,972
(7,331)
57,970
17,970
40,000
311,022

243,919
243,919
33,992
11,124
7,000
181,143
18,014
(7,354)
57,835
17,835
40,000
301,754

1,560,709
54,019
190,537
1,805,264
16.73%
13.51%
8.50%
6.00%

1,513,598
45,696
183,051
1,742,345
16.90%
13.58%
8.50%
6.00%

1,582,977
55,039
196,789
1,834,805
16.95%
13.79%
8.50%
6.00%

1,540,974
46,606
189,204
1,776,784
16.98%
13.73%
8.50%
6.00%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

หมายเหตุ:
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย อัตราสวนเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ยังไมไดรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปแรกของป 2558 หากนับรวมรายการ
ดังกลาว; อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 และอัตราสวนเงินลงทุนรวม ของเฉพาะสวนธนาคารจะเทากับ 14.6%, 3.2%,
17.8% และเทากับ 14.8%, 3.2% และ 18.0% สําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน
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ตารางที่ 2: เงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตองดํารงจําแนกตามประเภทความเสี่ยง
หนวย: ลานบาท
เฉพาะสวนของธนาคาร
30-มิ.ย.-58
31-ธ.ค.-57
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานเครดิต - Standardized Approach
ลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้รัฐบาล ธนาคารกลาง ธนาคารเพอการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs)1/
และ PSEs2/ ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงินและ PSEs2/ ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เอกชน3/ และ PSEs2/ ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้รายยอย
ลูกหนี้สินเชอเพอที่อยูอาศัย
สินทรัพยอน4/
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
First-to-Default credit derivatives and securitisation
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงเพอรองรับความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด - Standardized Approach
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงเพอรองรับความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน - Standardized Approach
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงเพอรองรับความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
รวม เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงทั้งสิ้น

กลุมธุรกิจทางการเงิน
30-มิ.ย.-58
31-ธ.ค.-57

27
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341

429

2,768
75,039
29,654
14,512
8,940
1,720
132,660

2,431
72,537
29,517
13,775
8,507
1,782
128,656

2,839
75,205
29,696
14,512
10,203
1,756
134,553

2,510
71,848
29,552
13,775
10,249
2,619
130,983

3,601
65
925
4,592

2,906
63
915
3,885

3,603
138
938
4,678

2,908
128
925
3,961

16,196
153,447

15,559
148,100

16,727
155,958

16,082
151,027

หมายเหตุ
1/
Multilateral development banks (ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ)
2/
Public sector entities (องคการปกครองสวนทองถิ่น องคกรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ)
3/
รวมลูกหนี้รายยอยแตละรายและผูเกี่ยวของตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ไมเขาตามเกณฑของลูกหนี้รายยอย
4/
สินทรัพยอื่นภายใต Basel III จะรวมเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่อยูนอกเกณฑการกํากับรวมกลุม ซึ่งไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยง 250%

หมายเหตุ สําหรับการเปดเผยขอมูลของคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน การกระทบยอดของเงินกองทุนภายใต
งบการเงินรวมเปรียบเทียบกับงบการควบคุมภายใตเกณฑกํากับรวมกลุม รวมถึงฐานะเงินกองทุนชวงระหวางการบังคับใช สามารถดูไดจาก
รายงานการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar III) ฉบับสมบูรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 5 ป
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม
หนวย: พันลานบาท
สินทรัพยรวม
- เงินใหสินเชอ
- หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินใหสินเชอสุทธิ
- เงินลงทุนสุทธิ
- ทรัพยสินรอการขาย
หนี้สินรวม
- เงินฝาก
- เงินกูยืม
สวนของผูถือหุนรวม

2558

2557

2556

2555 1/

2554

2,774.3
1,833.4
-64.8
1,768.6
537.0
10.6
2,466.6
1,890.7
121.2
307.7

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

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

ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)
สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม
หนวย: พันลานบาท
รายไดดอกเบี้ย
หัก คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายได
หัก คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอยคา
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
หัก ภาษีเงินได และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของธนาคาร)
1/

2558

2557

2556

2555 1/

2554

122.5
39.6
82.8
54.6
137.4
48.9

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

88.5
29.7
11.6
47.2

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
36.3

ปรับปรุงใหมจากการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีในดานภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในป 2556

108

รายงานประจําป 2558

อัตราสวนสําคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)
หนวย: รอยละ
ความสามารถในการทํากําไร
ผลตอบแทนสินทรัพย (ROA)
ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
สัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
คาใชจายตอรายได
คาใชจายตอสินทรัพย
สถานะทางการเงิน
สวนของผูถือหุนตอสินทรัพย
เงินใหสินเชอตอเงินฝาก
การดํารงเงินกองทุน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 3/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 3/
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยง 3/
คุณภาพสินทรัพย
สินเชอดอยคุณภาพตอสินเชอรวม
คาเผอหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชอดอยคุณภาพ
คาเผอหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชอรวม
ดอกเบี้ยคางรับตอสินเชอรวม

2558

2557

2556

2555 1/

2554

1.7
15.9
3.2
39.7

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
41.2 2/

35.6
1.8

37.5
1.8

38.3
2.0

41.2
2.1

40.5
2.2

11.1
97.0

10.6
93.8

9.7
95.2

9.4
95.9

10.1
109.1

17.2
14.0
3.2

16.9
13.6
3.3

15.3
11.9
3.4

16.5
10.9
5.6

14.5
11.2
3.4

2.89
109.8
3.5
0.2

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

2558

2557

2556

2555 1/

2554

13.88
90.45
5.50
406.2
3,399

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

ขอมูลหลักทรัพย 4/
กําไรสุทธิตอหุน -EPS (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน - BVPS (บาท)
เงินปนผลตอหุน 5/ (บาท)
มูลคาตลาดรวม (พันลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
1/
2/
3/
4/
5/

ปรับปรุงใหมจากการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีในดานภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในป 2556
ไมรวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนจากการซื้อบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในไตรมาส 1/2554
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หลักทรัพย หมายถึง หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
เงินปนผลตอหุนในป 2558 เปนไปตามขอเสนอในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2559 (เงินปนผลระหวางกาล 1.50 บาทตอหุน)
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมธนาคาร) และ
ของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามลําดับ ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะ
ธนาคาร งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ ลือกใชขนึ้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูส อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่
วัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู ริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทําขึน้ โดยผูบ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุมธนาคาร
และธนาคาร ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(วินิจ ศิลามงคล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ 2559
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2558
2557
(พันบาท)

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอนสุทธิ
สินทรัพยอนระหวางรอการโอนบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอนสุทธิ
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9
5.11
10
11
12
13

13.9

16
17
18
19
43
20

38,979,295
260,942,972
4,545,098
57,397,448
536,655,307
344,215

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

38,737,313
246,492,375
4,545,098
58,559,234
333,861,095
26,979,728

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

1,856,004,740
4,544,595
1,860,549,335
(22,598,424)
(64,777,286)
1,773,173,625
58,266
10,558,081
39,987,650
12,031,442
2,268,037
65,586
37,302,153
2,774,309,175

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

1,844,260,304
4,107,045
1,848,367,349
(22,598,424)
(63,541,368)
1,762,227,557
58,266
10,553,526
38,713,417
2,250,011
2,352,923
2,073
32,093,243
2,557,425,859

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2558
2557
(พันบาท)

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมอทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอนระหวางรอการโอนบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินอน
รวมหนี้สิน

21
22
5.11
10
23
24
25
26
43
27

1,890,728,922 1,895,343,384 1,884,903,678 1,890,388,475
142,937,063 140,285,606 145,717,872 146,014,407
8,484,207
7,400,145
8,480,486
7,399,327
4,563,438
6,063,117
4,545,098
6,059,162
59,587,955
42,413,034
59,498,470
42,486,703
121,163,995 113,916,834 121,385,957 114,485,513
58,266
47,747
58,266
47,747
7,227,782
7,210,567
6,876,481
6,881,247
184,778,729 151,757,056
11,544,516
14,267,471
11,479,413
14,027,322
3,141,226
3,562,997
2,771,706
2,941,078
32,400,042
31,137,083
25,802,975
25,796,218
2,466,616,141 2,413,405,041 2,271,520,402 2,256,527,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2558
2557
(พันบาท)

สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนบุริมสิทธิ 3,583,965,486 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 3,416,034,514 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิ 4,703,321 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 3,394,488,877 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
องคประกอบอนของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

(นายอาทิตย นันทวิทยา)
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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28

28

35,839,655
34,160,345

35,842,374
34,157,626

35,839,655
34,160,345

35,842,374
34,157,626

47,033
33,944,889

48,802
33,943,120

47,033
33,944,889

48,802
33,943,120

18,392
11,105,799
17,926,079

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

18,392
11,105,799
18,783,380

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

7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
237,420,539 211,301,429 215,005,964 194,705,010
307,462,731 285,332,459 285,905,457 266,282,536
230,303
965,585
307,693,034 286,298,044 285,905,457 266,282,536
2,774,309,175 2,699,703,085 2,557,425,859 2,522,809,735

(นายญนน โภคทรัพย)
กรรมการผูจัดการใหญ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากธุรกรรมเพอคาสุทธิ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดจากการรับประกันภัย
รายไดจากการดําเนินงานอนๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการรับประกันภัย
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ
คาใชจายจากการดําเนินงานอนๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
อนๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอนๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

37
38
39
39
39
40
41
12

42
43

122,462,489
39,628,062
82,834,427
32,704,402
5,629,598
27,074,804
8,314,590
9,390,068
(89,120)
1,386,124
52,419,038
697,437
182,027,368
44,618,476
137,408,892

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

115,032,853
39,662,902
75,369,951
35,524,464
4,832,784
30,691,680
7,799,882
8,590,566
4,295,049
63,532
126,810,660
126,810,660

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

22,378,785
95,120
9,664,552
4,216,087
12,593,537
48,948,081
29,722,628
58,738,183
11,498,256
47,239,927

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

19,578,782
89,200
8,837,972
3,997,561
13,918,855
46,422,370
29,725,915
50,662,375
9,325,316
41,337,059

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว ในกําไร
หรือขาดทุน
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย
กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน
ในตางประเทศ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน

(7,910,650)

4,654,400

(6,270,799)

1,516,921

165,393

3,993

-

-

53,769

2,075

-

-

1,484,998
(6,206,490)

(902,499)
3,757,969

1,231,828
(5,038,971)

(281,052)
1,235,869

5,823,356

(28,982)

5,728,326

(28,982)

24

(627,936)

-

(589,164)

-

43

(1,039,083)
4,156,337
(2,050,153)
45,189,774

5,796
(23,186)
3,734,783
57,386,723

(1,027,832)
4,111,330
(927,641)
40,409,418

5,796
(23,186)
1,212,683
50,966,464

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

47,182,412
57,515

53,334,623
317,317

41,337,059
-

49,753,781
-

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

45,113,456
76,318

56,942,458
444,265

40,409,418
-

50,966,464
-

13.88

15.69

12.16

14.64

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว ในกําไร
หรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน

43

รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอนสุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

(นายอาทิตย นันทวิทยา)
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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44

(นายญนน โภคทรัพย)
กรรมการผูจัดการใหญ

รายงานประจําป 2558
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-

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

โอนไปกําไรสะสม
-

-

47,033 33,944,889

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

กําไรสําหรับป

-

-

1,769

-

การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง

-

48,802 33,943,120

-

(1,769)

29

4

48,802 33,943,120

หุนสามัญ

การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่รายงานในปกอน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ หุนบุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

692

-

18,392 11,105,799

-

-

-

-

-

(692)

-

19,084 11,105,107

-

19,084 11,105,107

หุนบุริมสิทธิ

สวนเกินมูลคาหุน

จากการวัด

ในสวนเกินทุน

16,941,148

(225,553)

4,658,685

4,658,685

-

243

-

-

12,507,773

-

12,507,773

สินทรัพย

-

-

-

-

-

(336,978) 21,914,917

-

-

-

(225,553)

219,162 (1,566,672)

219,162 (1,566,672)

-

3,428,913 (2,443,982) 17,926,079

-

(6,444,519)

(6,444,519)

-

ทุนสํารอง

7,000,000

-

-

-

-

-

-

-

7,000,000

-

7,000,000

บริษัทใหญ

รวมสวนของ

(391,344)

-

45,113,456

(2,068,956)

47,182,412

(2,196,687)

-

237,420,539 307,462,731

225,553

46,680,128

(502,284)

47,182,412

(74)

-

(20,395,153) (20,395,153)

210,910,085 284,941,115

(391,344)

211,301,429 285,332,459

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

ของเจาของ ตามกฎหมาย

(336,978) 21,914,917

(พันบาท)

อนๆ

อนของสวน

องคประกอบ

รวม

129,310 (2,326,166) (2,196,613)

-

-

9,744,122

-

9,744,122

เผอขาย

จากการตีราคา มูลคาเงินลงทุน

กําไร

การเปลี่ยนแปลง

องคประกอบอนของสวนของเจาของ

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

รวม

(391,344)

-

45,189,774

(2,050,153)

47,239,927

(2,992,461)

-

230,303 307,693,034

-

76,318

18,803

57,515

(795,774)

-

(15,826) (20,410,979)

965,585 285,906,700

-

965,585 286,298,044

ควบคุม

ไมมีอํานาจ

สวนไดเสียที่
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-

-

-

-

กําไรสําหรับป

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

โอนไปกําไรสะสม
-

48,802 33,943,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

-

กําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย
-

-

-

-

3,015

การขายสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

(3,015)
-

29

51,817 33,940,105

หุนสามัญ

การขายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง

การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ หุนบุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

1,179

19,084 11,105,107

-

-

-

-

-

-

-

(1,179)

-

20,263 11,103,928

หุนบุริมสิทธิ

สวนเกินมูลคาหุน

จากการวัด

ในสวนเกินทุน

12,507,773

(220,433)

(23,185)

(23,185)

-

-

(50,852)

-

-

-

12,802,243

สินทรัพย

-

-

-

-

6,068

6,068

-

-

9,744,122 (336,978)

-

3,624,952

3,624,952

-

-

2,254 (10,565)

-

-

-

รวม

21,914,917

(220,433)

3,607,835

3,607,835

-

-

(59,163)

-

-

-

18,586,678

ของเจาของ

อนของสวน

องคประกอบ

(พันบาท)

อนๆ

6,116,916 (332,481)

เผอขาย

จากการตีราคา มูลคาเงินลงทุน

กําไร

การเปลี่ยนแปลง

องคประกอบอนของสวนของเจาของ

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนสํารอง

7,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000,000

บริษัทใหญ

รวมสวนของ

-

56,942,458

3,607,835

53,334,623

-

รวม

(1,804)

-

-

57,386,723

3,734,783

53,651,940

(7,696)

965,585 286,298,044

-

444,265

126,948

317,317

(7,696)

(1,140,068)

(1,792)

-

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

1,767,958 248,040,075

ควบคุม

ไมมีอํานาจ

สวนไดเสียที่

(36,369) (1,103,699)

12

-

211,301,429 285,332,459

220,433

53,334,623

-

53,334,623

-

22,794

12

-

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

175,569,326 246,272,117

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม
ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
47,033

-

โอนไปกําไรสะสม
33,944,889

-

-

-

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

-

-

1,769

-

(1,769)

-

33,943,120

48,802
-

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน

29

4

33,943,120

48,802

หุนสามัญ

กําไรสําหรับป

การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่รายงานในปกอน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ หุนบุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและชําระแลว

18,392

-

-

-

-

(692)

-

19,084

-

19,084

หุนบุริมสิทธิ

11,105,799

-

-

-

-

692

-

11,105,107

-

11,105,107

หุนสามัญ

สวนเกินมูลคาหุน
เผอขาย

16,360,445

(221,723)

4,582,661

4,582,661

-

-

-

11,999,507

-

2,422,935

-

(5,038,971)

(5,038,971)

-

-

-

7,461,906

-

7,461,906

(พันบาท)
11,999,507

สินทรัพย

มูลคาเงินลงทุน

จากการวัด

ในสวนเกินทุน
จากการตีราคา

กําไร

การเปลี่ยนแปลง

18,783,380

(221,723)

(456,310)

(456,310)

-

-

-

19,461,413

-

19,461,413

สวนของเจาของ

อนของ

องคประกอบ

รวม

องคประกอบอนของสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

7,000,000

-

-

-

-

-

-

7,000,000

-

7,000,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง
รวม

(391,344)

-

40,409,418

(927,641)

41,337,059

-

215,005,964 285,905,457

221,723

40,865,728

(471,331)

41,337,059

-

(20,395,153) (20,395,153)

194,313,666 265,891,192

(391,344)

194,705,010 266,282,536

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม
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48,802

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอาทิตย นันทวิทยา)
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

โอนไปกําไรสะสม
33,943,120

-

-

-

-

-

3,015

(3,015)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน

29

33,940,105

51,817

หุนสามัญ

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรสําหรับป

การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ หุนบุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและชําระแลว

19,084

-

-

-

-

(1,179)

-

20,263

หุนบุริมสิทธิ

11,105,107

-

-

-

-

1,179

-

11,103,928

หุนสามัญ

สวนเกินมูลคาหุน
เผอขาย

-

11,999,507

(223,573)

(23,185)

(23,185)

-

-

19,461,413

(223,573)

1,212,683

1,212,683

-

-

-

18,472,303

สวนของเจาของ

อนของ

องคประกอบ

รวม

(นายญนน โภคทรัพย)
กรรมการผูจัดการใหญ

7,461,906

-

1,235,868

1,235,868

-

-

-

6,226,038

(พันบาท)
12,246,265

สินทรัพย

มูลคาเงินลงทุน

จากการวัด

ในสวนเกินทุน
จากการตีราคา

กําไร

การเปลี่ยนแปลง

องคประกอบอนของสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

7,000,000

-

-

-

-

-

-

7,000,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง
รวม

-

50,966,464

1,212,683

49,753,781

-

194,705,010 266,282,536

223,573

49,753,781

-

49,753,781

-

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

162,573,415 233,161,831

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสอมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
กลับรายการจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
กลับรายการจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายไดจากธุรกรรมเพอคาสุทธิ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดเงินปนผลรับ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปนผล
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพอคา
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยอน

58,738,183

66,827,166

50,662,375

60,845,170

2,755,448
31,696,117
(383,064)
(168,274)
(21,798)
(8,314,590)
(9,390,068)
89,120
75,001,074
(82,834,427)
(1,386,124)
121,709,859
(40,613,323)
1,385,197
(11,819,484)

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)

2,567,272
31,644,746
(383,064)
(167,041)
(16,084)
(7,799,882)
(8,590,566)
67,917,756
(75,369,951)
(4,295,049)
114,208,308
(40,639,152)
4,295,049
(9,852,396)

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)

61,442,772

56,945,850

56,264,565

53,099,232

31,336,321
1,514,064
808,881
6,662,233
(90,210,184)
8,851,194
(3,730,097)

(120,039,576)
(2,970,222)
9,222,461
19,784,581
(68,158,773)
10,225,890
919,670
(2,949,131)

30,248,280
1,514,064
(603,736)
6,533,998
(87,819,654)
8,846,117
(2,643,198)

(121,776,340)
(2,970,222)
9,318,342
19,830,325
(67,330,415)
10,221,530
(2,801,952)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมอทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอน
เงินสดสุทธิจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(5,067,399)
2,651,457
1,084,062
(1,499,679)
17,174,921
265,575
31,734,445
63,018,566

72,432,390
21,158,995
(1,006,128)
2,974,177
(4,413,458)
(12,880,639)
21,086,445
2,332,532

(5,484,797)
(296,535)
1,081,159
(1,514,064)
17,011,767
(81,142)
(2,145,331)
20,911,493

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

เงินสดจายในการซื้อหลักทรัพยเผอขาย

(437,902,894)

(355,646,130)

(341,944,291)

(335,417,562)

เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผอขาย

400,417,055

348,531,279

344,219,996

344,751,568

เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

(25,065,811)

(51,418,050)

(450,000)

(942,000)

เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

24,585,638

47,002,356

1,857,696

3,526,579

(2,091)

-

(2,091)

(1,463)

27

55,909

27

55,909

(1,394,112)

(88,868)

(4,743,021)

(365,590)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม

-

3,744,239

-

3,744,239

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย

-

-

202,601

2,979,420

(2,624,199)

(1,282,154)

(2,493,312)

(1,233,927)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

230,162

195,972

193,888

179,582

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(663,175)

(472,758)

(542,838)

(361,698)

(42,419,400)

(9,378,205)

(3,701,345)

16,915,057

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เงินสดสุทธิ (ใช ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(3,506,085)

-

-

-

-

31,397,500

-

24,397,500

(20,395,153)

(17,845,759)

(20,395,153)

(17,845,759)

จายเงินปนผลใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(15,826)

(133,439)

-

-

เงินสดสุทธิ (ใช ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(23,917,064)

13,418,302

(20,395,153)

6,551,741

165,393

3,993

-

-

เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ

(3,152,505)

6,376,622

(3,185,005)

6,338,388

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

42,131,800

35,755,178

41,922,318

35,583,930

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38,979,295

42,131,800

38,737,313

41,922,318

(7,910,650)

4,654,400

(6,270,799)

1,516,921

165,393

3,993

-

-

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

53,769

2,075

-

-

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

5,823,356

(28,982)

5,728,326

(28,982)

(627,936)

-

(589,164)

-

ทรัพยสินรอการขายจากการรับชําระหนี้

9,305,372

10,083,919

9,305,372

10,083,919

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของธนาคาร

กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่สําคัญมีดังนี้
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย
กําไรจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ

(นายอาทิตย นันทวิทยา)
ประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร

(นายญนน โภคทรัพย)
กรรมการผูจัดการใหญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559

1

ขอมูลทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) “ธนาคาร” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารไดรับพระบรมราชานุญาตใหกอตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ 2519
ธนาคารดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการทางการเงินผานสํานักงานใหญและเครือขายสาขาทั้งในประเทศไทย
สิงคโปร ฮองกง ลาว และหมูเกาะเคยแมน และบริษัทยอยในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม (ธนาคารอยูระหวางการดําเนินการ
โอนสินทรัพยและหนีส้ นิ ทัง้ หมดจากบริษทั ยอยในประเทศเวียดนามไปยังสาขาของธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหมในโฮจิมนิ ห ซิตี้ ประเทศเวียดนาม)
นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เปนบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญอีกแหง รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และไดแสดงรายการตาม
ขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตนนั้น มีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยในบางเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมีสาระสําคัญตองบการเงินไดเปด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยไดเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 46
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้ที่ใชทางเลือกในการวัดมูลคาในแตละรอบ
ระยะเวลารายงาน
รายการ
เครองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
สินทรัพยทางการเงินเผอขาย
หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ

เกณฑการวัดมูลคา
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนที่กําหนดไว ไดเปดเผยไว ในหมายเหตุขอ 5.12

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึง่ เปนสกุลเงินที่ใช ในการดําเนินงานของธนาคารและบริษทั ยอย ขอมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง) สวนไดเสียในกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวซึ่งไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารและบริษัทยอยซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีการทําธุรกรรมกับกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัวซึ่งไมไดรวมอยูในงบการ
เงินรวมในรูปแบบตางๆ เชน สวนรวมจัดตั้ง เปนผูจัดการกองทุน เปนผูจัดการดูแลทรัพยสิน รวมถึงการจัดหาเงินทุนใหกับกิจการซึ่งมี
โครงสรางเฉพาะตัวดังกลาว กิจการที่มโี ครงสรางเฉพาะตัวเหลานี้มักอยูในรูปแบบของกองทุนรวม
การจัดหาเงินทุนอยูในรูปแบบของเงินใหสินเชื่อและตราสารอนุพันธภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ เงินใหสินเชื่อและตราสารอนุพันธ
เหลานี้มีแนวทางในการจัดการเชนเดียวกับกับเงินใหสินเชื่อและตราสารอนุพันธอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการของธนาคารและ
บริษัทยอยที่เกี่ยวกับกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัวมีจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

(จ) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ ริหารตองใชวจิ ารณญาณ การประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใช ในการจัดทํางบการเงินจะไดรบั การทบทวนอยางตอเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอสมมติฐานและความไมแนนอนของประมาณการ
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่
รับรู ในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.9

ตราสารอนุพันธ
คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของธนาคารและบริษทั ยอยหลายขอกําหนดใหมกี ารวัดมูลคายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงิน
และที่ไมใชทางการเงิน รายละเอียดของวิธกี ารและขอสมมติฐานของการวัดมูลคายุตธิ รรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 17
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เหตุการณและรายการที่มีนัยสําคัญ
การใหเงินเพื่อดูแลความเสียหายแกลูกคา
ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารไดรบั ทราบเรือ่ งทีล่ กู คารายหนึง่ ไดเขาแจงความตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรือ่ งเงินถูกยักยอกออกจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารเปนจํานวนประมาณ 1.5 พันลานบาท
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ธนาคารไดบรรลุขอตกลงรวมกันกับลูกคาในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยธนาคารจะใหเงินเพื่อดูแลความ
เสียหายในวงเงินไมเกิน 1.5 พันลานบาทแกลูกคา แตหากความเสียหายที่แทจริงนอยกวาวงเงินขางตนลูกคาจะจายคืนสวนตางใหแก
ธนาคาร ทั้งนี้จํานวนเงิน 1.5 พันลานบาทนั้นไดถูกบันทึกเปนคาใชจายในงวดและไดทําการเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว เงินรับคืนจะ
ถูกบันทึกในงวดที่ธนาคารไดรับเงิน

4

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) ภาพรวม
ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม ดังทีก่ ลาวในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินขอ 2 ธนาคารและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคาร
และบริษัทยอยอยางเปนสาระสําคัญดังนี้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม
ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ข) ดังนี้

(ข) การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 กําหนดกรอบแนวคิดเดียวกันสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การวัดมูลคายุตธิ รรม เมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ กําหนดหรืออนุญาตใหวดั มูลคายุตธิ รรม มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับนี้ใหนยิ ามของมูลคายุตธิ รรมทีส่ อดคลองกันวาเปนราคาทีจ่ ะไดรบั จากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิด
ขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลคา อีกทั้งไดกําหนดการเปดเผยขอมูลโดยทดแทนหรือขยายการเปดเผยเกี่ยวกับ
การวัดมูลคายุตธิ รรมตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ๆ ดังนัน้ ธนาคารและบริษทั ยอยเปดเผยเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ ง
นี้ ไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 17
ตามที่กําหนดไว ในการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ธนาคารและบริษัทยอยใชแนวทางการ
ปฏิบัติใหมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้
(1) ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงจากการวัดมูลคายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทางการเงินและสินทรัพยทางการเงินทีบ่ นั ทึกดวยมูลคายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรวมผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงดานเครดิต รับรู โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2558
(2) ผลกระทบอนๆ จะรับรู โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
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รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไดแสดงดังตอไปนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
งบการเงินรวม
ตามที่เคยเสนอ
รายงานไวแลว
การเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงใหม
(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

211,301

(391)

210,910

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตามที่เคยเสนอ
รายงานไวแลว
การเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงใหม
(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

5

194,705

(391)

194,314

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเวนที่ไดกลาวไว ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
5.1 เกณฑ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “ธนาคารและบริษัทยอย”) และสวนไดเสียใน
บริษัทรวม
การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังธนาคาร ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือ่ ใหไดมาซึง่ ประโยชนจากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม ธนาคารตองนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อ
กิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุม
จากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมในผูถ กู ซือ้ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุตธิ รรม) ของสินทรัพยทรี่ ะบุไดที่ไดมาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ซึง่ วัดมูลคา ณ วันทีซ่ อื้
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สิ่งตอบแทนที่โอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่ธนาคารกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม และ
สวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ
ในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ธนาคารวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชีพ
และคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้น ทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทน
ของธนาคาร งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย ธนาคารตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึงสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
อํานาจควบคุมในบริษัทยอยรับรู ในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ณ วันที่สูญเสียอํานาจควบคุม
สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของธนาคารในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสว นไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่ธนาคารมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว
สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนการทํารายการ
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
ของธนาคารจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ธนาคารสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนยั สําคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจา ยทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงซึง่ เปนผลมาจากรายการระหวาง
กิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงซึง่ เปนผลมาจากรายการกับบริษทั รวมถูกตัดรายการ
กับเงินลงทุนเทาที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานดอยคาเกิดขึ้น
งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญ สาขาทั้งในและตางประเทศและบริษัทยอยของธนาคาร โดยไดตดั รายการ
คาและยอดคงเหลือระหวางกันออกแลว
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งบการเงินรวมสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไมรวมบริษทั ทีอ่ ยูร ะหวางการชําระบัญชีและไมไดรวมงบการเงิน
ที่ธนาคารและ/หรือบริษัทยอยที่ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากธนาคารและ/หรือบริษัทยอยมีความตั้งใจถือเงินลงทุน
ดังกลาวเปนการชั่วคราว เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป
5.2 เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
5.3 เงินลงทุน
ธนาคารไดจดั ประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา หลักทรัพยเผือ่ ขาย หลักทรัพยทจี่ ะถือจนครบกําหนด เงินลงทุน
ทัว่ ไปและเงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปนเงินลงทุน และเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม
หลักทรัพยเพื่อคาเปนหลักทรัพยที่ซื้อมาโดยมีความตั้งใจที่จะถือไวเปนระยะเวลาสั้นเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย หลักทรัพยเพือ่ คาแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงของมูลคายุตธิ รรมบันทึกเปนรายไดจากธุรกรรมเพือ่ คาสุทธิ
ในกําไรหรือขาดทุน รายไดดอกเบี้ยรับของหลักทรัพยเพื่อคาบันทึกตามเกณฑคงคาง
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนในความตองการของตลาดที่ไมจดั เปนหลักทรัพยเพือ่ คา หลักทรัพยทจี่ ะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม จะถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรมโดยกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิด
ขึ้นแสดงเปนสวนหนึ่งของสวนของเจาของจนกวาหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป ตราสารหนี้ที่ธนาคารมีความตั้งใจ
และมีความสามารถที่จะถือจนครบกําหนดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งแสดงตามราคาทุนตัดจําหนาย
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรู ในกําไร
หรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในสวนของเจาของโดยตรงเขาในกําไร
หรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพย ในความตองการของตลาดและที่ไมใชบริษัทยอยและบริษัทรวม ถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่ง
แสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ไดมาจากการปรับโครงสรางหนี้ และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหถือหุน
เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดแสดงไว ในเงินลงทุนทั่วไปและหลักทรัพยเผื่อขาย โดยมิไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและมิได
จัดทํางบการเงินรวม
ในกรณีที่หลักทรัพยเกิดการดอยคา ผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรู ในกําไรหรือขาดทุน
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การจําหนายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรบั และมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนสะสมจากการตี
ราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของเจาของ จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทยอยจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด
5.4 เงินใหสินเชอ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบีย้ สวนเงินเบิกเกินบัญชีในรายที่ไดมหี นังสือบอกกลาวแจงไปและเงินใหสนิ เชือ่ ประเภท
อื่นแสดงเฉพาะยอดเงินตน สวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายได แสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน แสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือ
ของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกตามสัญญา
5.5 คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนประมาณการสวนสูญเสียที่คาดวาจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวของ ณ วันที่รายงาน คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าไดตั้งตามเกณฑของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เกณฑดังกลาวกําหนดใหธนาคารจัดชั้นเงินใหสินเชื่อ
ทั้งหมดโดยแบงออกเปน 6 ประเภท และมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อแตละชั้นในอัตราที่กําหนดไว โดยธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับราคาสูงสุดของหลักประกันที่จะนํามาใช ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกณฑดังกลาวยังกําหนดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไมมีการฟองรองดําเนินคดีหรือ
ปรับโครงสรางหนี้
นอกจากนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดกาํ หนดใหธนาคารและสถาบันการเงินตองมีการสอบทานคุณภาพของเงินใหสนิ เชือ่ อยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินจะตองรายงานผลของการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตอธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนประจํา
สําหรับลูกหนีเ้ งินใหสนิ เชือ่ รายใหญ (Corporate loans) ธนาคารไดพจิ ารณาจากความสามารถในการจายชําระหนีข้ องลูกหนีแ้ ตละ
รายจากประวัตกิ ารชําระหนีท้ ผี่ า นมา และพิจารณามูลคาของหลักประกันในกรณีทคี่ าดวาแหลงทีม่ าของการจายชําระหนีจ้ ะเกิดจาก
การขายหลักประกัน สําหรับเงินใหสินเชื่อลูกหนี้ขนาดกลาง ขนาดยอมและเงินใหสินเชื่อรายยอย ธนาคารได ใชขอมูลทางสถิติ
ของสินเชื่อในการวิเคราะหทางสถิติของการเลื่อนชั้นของเงินใหสินเชื่อ (Migration Analysis) เพื่อประมาณการการเสื่อมคาของ
ลูกหนี้และคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้จัดชั้นสงสัย สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2555
ธนาคารกันเงินสํารองเปนกลุมหนี้ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ ในอดีตของสินเชื่อแตละชั้น
ู และหนีส้ งสัยจะสูญในกําไรหรือขาดทุน หนีส้ ญ
ู ที่ไดรบั คืนแสดงยอด
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีส่ าํ รองประจําปรบั รูเ ปนคาใชจา ยหนีส้ ญ
สุทธิกับคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกําไรหรือขาดทุน
การตัดจายลูกหนี้เปนหนี้สูญนําไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชีสําหรับลูกหนี้ที่ธนาคารได
ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไมไดรับการชําระหนี้ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑตามประกาศและหนังสือซักซอมความเขาใจ
ของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี
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5.6 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
แนวทางการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหามีหลายวิธีคือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ การลดยอดหนี้ การขายทรัพยชําระ
หนี้ การโอนทรัพยชําระหนี้หรือการแปลงหนี้เปนทุน
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้ ธนาคารไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ กําหนดใหธนาคาร
พิจารณาเลือกใชวธิ หี ลักประกันเพือ่ คํานวณสวนสูญเสียและ/หรือใชมลู คาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคต โดย
ใชอัตราดอกเบี้ยตลาดในการคิดลด ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้เพื่อคํานวณมูลคายุติธรรมและบันทึกรายการขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้ ไว ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้
การลดยอดหนี้ การขายทรัพยชําระหนี้ การโอนทรัพยชําระหนี้ หรือการแปลงหนี้เปนทุนอาจทําใหเกิดผลขาดทุนจากการลดเงินตน
และดอกเบี้ยคางรับ ธนาคารบันทึกบัญชีรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน
สําหรับการโอนสินทรัพยชําระหนี้ หรือ การแปลงหนี้เปนทุนเพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้น ธนาคารบันทึกบัญชี
สินทรัพยหรือสวนไดเสียที่ไดรับโอนมาดวยมูลคายุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย แตตองไมสูงกวาเงินลงทุนใน
ลูกหนีบ้ วกดอกเบีย้ ทีเ่ จาหนีม้ สี ทิ ธิไดรบั ตามกฎหมาย กําไรหรือขาดทุนรับรู ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันโอน ทัง้ นีเ้ ปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ภายหลังการปรับโครงสรางหนีท้ มี่ ปี ญ
 หา ธนาคารคํานวณมูลคายุตธิ รรมของหนี้ใหมโดยใชอตั ราดอกเบีย้ คิดลดดังกลาว ณ วันที่ใน
งบการเงิน และปรับปรุงบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคา เมื่อมูลคายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การคํานวณมูลคายุติธรรมของหนี้
ใหม ณ วันที่ในงบการเงินจะคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กลาวไวขางตน โดยการปรับปรุง
บัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาตองไมทําใหราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกวาเงินใหสินเชื่อ
5.7 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ไดมาหรือราคาตลาดที่ตํ่ากวา ณ วันที่
รายงาน ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายมีการดอยคาจะรับรูคาเผื่อการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเมื่อมีการจําหนาย
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ธนาคารแสดงที่ดินในราคาที่ประเมินใหมตามวิธีราคาตลาด และแสดงอาคารในราคาที่ประเมินใหมตามวิธีราคาตนทุนเปลี่ยนแทน
ณ วันที่มีการประเมินหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
อุปกรณและสวนปรับปรุงอาคารแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย
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ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่ธนาคารกอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟทแวร ซึ่งไมสามารถทํางานได โดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวรนั้นใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ไดรบั จากการจําหนายกับมูลคาตาม
บัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพยที่ตีราคาใหม จํานวนเงิน
ที่บันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
สินทรัพยที่ตีราคาใหม
การตีราคาใหมดาํ เนินการโดยผูเ ชีย่ วชาญในการประเมินราคาทีม่ คี วามเปนอิสระอยางสมํา่ เสมอ ตามขอกําหนดในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เพือ่ ใหมนั่ ใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรบั การประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุตธิ รรม
ณ วันที่รายงาน
มูลคาของสินทรัพยสวนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”
ในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ยกเวนกรณีที่เคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน
ของสินทรัพยชิ้นเดียวกันนั้นแลว ในกรณีที่มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลคา
ที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยบันทึกไวครั้งกอนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
สินทรัพยชิ้นเดียวกันนั้น สวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจะถูกตัดบัญชี เทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ตีราคา
ใหมกับคาเสื่อมราคาของสินทรัพย ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกําไรสะสม ในกรณีที่มีการจําหนายสินทรัพยที่เคยตีราคาใหม
สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยที่จําหนายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไมรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพย
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความเปน
ไปไดคอ นขางแนทธี่ นาคารและบริษทั ยอยจะไดรบั ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลคาตนทุนของ
รายการนัน้ ไดอยางนาเชือ่ ถือ ชิน้ สวนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซอมบํารุงอาคาร
และอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรู ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสือ่ มราคาคํานวณจากมูลคาเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึง่ ประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
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คาเสือ่ มราคาบันทึกเปนคาใชจา ยในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธเี สนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน โดยประมาณของสวน
ประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
เครองตกแตง ติดตั้ง เครองใชสํานักงาน อุปกรณและยานพาหนะ

20 - 40 ป
10 ป
5 ป

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
5.9 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรู ในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1 ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอยคาสะสม คาความนิยมไดถกู ทดสอบการดอยคาตามทีอ่ ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.10 คาความนิยมติดลบ
รับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่ ๆ ไดแก คาลิขสิทธิซ์ อฟทแวรทธี่ นาคารและบริษทั ยอยซือ้ มาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหัก
คาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคาสะสม สิทธิการเชาแสดงเปนคาใชจายลวงหนา
รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูร ายการจะรับรูเ ปนสินทรัพยเมือ่ กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยทสี่ ามารถ
ระบุไดที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรู ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตัดจําหนายรับรู ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย ไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและป
เปรียบเทียบแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
สิทธิการเชา

5 - 10 ป
1 - 30 ป

วิธกี ารตัดจําหนาย ระยะเวลาทีค่ าดวาจะไดรบั ประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปบญ
ั ชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
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5.10 การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทุกปในชวงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเ มือ่ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่
จะไดรบั คืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมือ่ มีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิม่ ของ
สินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ในสวนของเจาของและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรู ในสวนของเจาของ
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของเจาของ และมีความชัดเจนวาสินทรัพย
ดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในสวนของเจาของจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยไมตอ งปรับกับยอดสินทรัพย
ทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของ
สินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม
มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยที่ไมใชสนิ ทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุตธิ รรมของ
สินทรัพยหกั ตนทุนในการขายแลวแตมลู คาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะไดรบั ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบนั โดยใชอตั ราคิดลดกอนภาษีเงินไดเพือ่ ใหสะทอนมูลคาทีอ่ าจประเมินได ในตลาดปจจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะ
พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่ม
ขึ้นนั้นสัมพันธ โดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคา
ทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพย
ทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสนิ ทรัพยทางการ
เงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคา
จะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช ในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูก
กลับรายการเพียงเทาทีม่ ลู คาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสือ่ มราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือน
หนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
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5.11 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพย
ธนาคารบันทึกสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพย ในงบแสดงฐานะการเงินเปนสินทรัพยและหนีส้ นิ ตาม
ลําดับตามแนวปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย
รายการดังกลาวแสดงถึงสิทธิในการเรียกคืนสินทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพยคาํ้ ประกันตามลําดับของธนาคารและบริษทั
ยอยในรูปแบบหลักทรัพยที่วางเปนประกันการกูยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน หรือธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่ง
หลักทรัพยดังกลาวถูกนํามาใชสําหรับธุรกรรมการยืมหรือใหยืมหลักทรัพย ในอีกทอดหนึ่ง
กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการขายชอรตหลักทรัพยถกู รวมอยูในรายไดคา ธรรมเนียมจากการยืมและใหยมื หลักทรัพยซงึ่ ถูกรับรูต าม
เกณฑคงคาง
5.12 ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษทั ยอยจากโครงการผลประโยชนทกี่ าํ หนดไวถกู คํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกัน
ภัยจะถูกรับรูร ายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทันที ธนาคารและบริษทั ยอยกําหนดดอกเบีย้ จายของหนีส้ นิ ผลประโยชนทกี่ าํ หนดไว
สุทธิโดยใชอตั ราคิดลดที่ใชวดั มูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน โดยคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในหนีส้ นิ ผลประโยชน
ที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการแกไขผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการบริการใน
อดีต หรือกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ ตองรับรู ในกําไรหรือขาดทุนทันที ธนาคารและบริษัทยอยรับรูผลกําไรและ
ขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทยอยที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชน ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคา
ใหมจะรับรู ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสัน้ ของพนักงานรับรูเ ปนคาใชจา ยเมือ่ พนักงานทํางานให หนีส้ นิ รับรูด ว ยมูลคาทีค่ าดวาจะจายชําระ หากธนาคาร
และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานให ใน
อดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
5.13 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อธนาคารและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผล
มาจากเหตุการณ ในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดัง
กลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง
ภาษีเงินได เพือ่ ใหสะทอนจํานวนทีอ่ าจประเมินได ในตลาดปจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ หนีส้ นิ ประมาณการหนี้
สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
5.14 การรับรูเมอเริ่มแรก
ธนาคารและบริษทั ยอยรับรูก ารซือ้ และการขายเงินลงทุนในวันทีช่ าํ ระราคา สินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินอืน่ ๆ รวมทัง้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมจะถูกรับรู ในวันที่เกิดรายการ ซึ่งเปนวันที่ธนาคารและบริษัท
ยอยเปนคูสัญญาภายใตขอกําหนดของตราสารทางการเงินนั้น
หุนสามัญ
หุน สามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิม่ ทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการออกหุน สามัญ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรูเ ปนรายการ
หักจากสวนของทุน
หุนบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิถูกจัดประเภทเปนทุนหากไมมีการระบุการบังคับไถถอนหรือใหสิทธิเฉพาะกิจการในการไถถอน ทั้งนี้การจายเงินปนผล
เปนไปตามดุลยพินิจของผูถือหุน เงินปนผลของหุนประเภทนี้รับรูเปนการจัดสรรภายในสวนของทุนเมื่อไดรับการอนุมัติจากผูถือ
หุนของธนาคาร
5.15 รายไดและคาใชจายดอกเบี้ย
ธนาคารใชเกณฑคงคางในการรับรูร ายไดดอกเบีย้ และสวนลดจากเงินใหสนิ เชือ่ ยกเวนดอกเบีย้ จากเงินใหสนิ เชือ่ ทีค่ า งชําระนานเกิน
กวา 3 เดือน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบีย้ จากเงินใหสนิ เชือ่ ตามสัญญาปรับโครงสรางหนีท้ มี่ คี วามไมแนนอนของ
ความสามารถของลูกหนี้ในการจายชําระจะถือเปนรายได เมื่อไดรับชําระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปน
รายไดไวแลวตามเกณฑคงคางออกทั้งหมด ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและจากเงินลงทุนรับรูตามเกณฑ
คงคาง
ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยใชเกณฑคงคาง
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อที่
กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม
ซึง่ จะรับรูร ายไดตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนีจ้ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการปรับโครงสรางหนีต้ ดิ ตอกันไมนอ ยกวา 3 เดือนหรือ 3 งวด
การชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
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ในกรณีทดี่ อกเบีย้ หรือสวนลดไดคดิ รวมอยูในตัว๋ เงินหรือเงินใหสนิ เชือ่ แลว ดอกเบีย้ หรือสวนลดดังกลาวจะตัง้ พักไวและตัดจําหนาย
เปนรายไดเฉลี่ยเทาๆ กัน ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น
5.16 รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
ธนาคารรับรูรายไดจากสัญญาเชาการเงิน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Interest Method)
รายไดจากลูกหนี้เชาการเงินที่คางชําระนานเกินกวาสามเดือนนับตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจะถูกกลับรายการเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
5.17 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการจะรับรูเมื่อมีการใหบริการที่เกี่ยวของแลว
5.18 รายไดเงินปนผล
ธนาคารรับรูรายไดเงินปนผลในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง ณ วันที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
5.19 รายไดจากธุรกรรมเพอคาสุทธิ
รายไดจากธุรกรรมเพื่อคาสุทธิในกําไรหรือขาดทุนรับรูตามเกณฑคงคาง
5.20 เงินสมทบกองทุนสถาบันคุมครองเงินฝาก
จํานวนเงินนําสงเขากองทุนสถาบันคุมครองเงินฝากบันทึกเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
5.21 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของปปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรู ในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู
โดยตรงในสวนของเจาของหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของปปจ จุบนั ไดแกภาษีทคี่ าดวาจะจายชําระหรือไดรบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปทตี่ อ งเสียภาษี โดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและ
จํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคา
ความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอ
กําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการ
ในอนาคตอันใกล
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัทยอย
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจ จุบนั และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษทั ยอยตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจาํ นวนภาษีทตี่ อ งจายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้ ทีต่ อ งชําระ ธนาคารและบริษทั ยอยเชือ่
วาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ ในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และ
อาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ ในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหธนาคารและบริษัทยอยเปลี่ยนการตัดสินใจ
โดยขึน้ อยูก บั ความเพียงพอของภาษีเงินไดคา งจายทีม่ อี ยู การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินไดคา งจายจะกระทบตอคาใชจา ยภาษีเงินได
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินไดของปปจ จุบนั และภาษีเงินไดนปี้ ระเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตา งกัน สําหรับหนวยภาษีตา งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจายชําระหนี้
สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนนอนวากําไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียง
พอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและ
จะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
5.22 กําไรตอหุน
ธนาคารและบริษัทยอยแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรของผูถือหุน
สามัญของธนาคารและบริษัทยอยดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่ซื้อคืน
ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิไดสิ้นสุดลง หุนบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเทาหุนสามัญทุกประการ กําไร
ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณจากกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญหารดวยผลรวมของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
5.23 รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานทีร่ ายงานตอคณะกรรมการบริหาร (ผูม อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล
5.24 เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช ในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย โดยใชอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช ในการดําเนินงานโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพยและหนีส้ นิ ที่ไมเปนตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปน
สกุลเงินที่ใช ในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
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หนวยงานในตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลก
เปลี่ยนในสวนของเจาของ จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคาที่ถูกปนสวนใหสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่ทําใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยางมีสาระ
สําคัญ หรือการควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วของกับหนวยงานตางประเทศนัน้ ตองถูกจัดประเภท
เปนกําไรหรือขาดทุน โดยเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากธนาคารจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบาง
สวนแตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม หากธนาคารจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทรวมเพียงบางสวนโดยที่ธนาคารยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมรวมที่มสี าระสําคัญอยู ธนาคารตองจัดประเภทยอดสะสม
บางสวนที่เกี่ยวของเปนกําไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการชําระหนีร้ ายการทีเ่ ปนตัวเงินทีเ่ ปนลูกหนีห้ รือเจาหนีก้ บั หนวยงานในตางประเทศ ซึง่ รายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมี
แผนการชําระหนีห้ รือไมมคี วามเปนไปไดวา จะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากรายการทางการ
เงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดง
เปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของเจาของ จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
5.25 รายการตราสารอนุพันธ
รายการตราสารอนุพันธมีวิธีการรับรูรายการดังนี้
1 เครองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพอคาจะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกลาวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเมอเกิดขึ้น การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคายุติธรรม กําไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที
2 กลุมตราสารอนุพันธเพอปองกันความเสี่ยงธนาคารรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ ใหสอดคลองกับการรับรูรายไดหรือคาใชจายของรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) ดังนี้
1 กรณีธนาคารรับรูร ายการทีถ่ กู ปองกันความเสีย่ งดวยมูลคายุตธิ รรม ตราสารอนุพนั ธที่ใชปอ งกันความเสีย่ งจะรับรูด ว ยมูลคา
ยุติธรรม
2 กรณีธนาคารรับรูร ายการทีถ่ กู ปองกันความเสีย่ งตามเกณฑคงคาง ตราสารอนุพนั ธที่ใชปอ งกัน ความเสีย่ งจะรับรูต ามเกณฑ
คงคาง
5.26 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
ั ชี
รายการขายลดตัว๋ เงินประเภทผูซ อื้ มีสทิ ธิไลเบีย้ ซึง่ ไมมธี นาคารพาณิชยหรือบริษทั เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเปนหนีส้ นิ ภายใตบญ
“ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” บริษัทจะโอนบัญชีเงินใหสินเชื่อตามตั๋วเงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน”
เมื่อตั๋วเงินนั้นถึงกําหนดชําระและผูจายเงินไดจายเงินตามตั๋วเงินแลว
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5.27 นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทยอยที่เปนบริษัทประกันชีวิต
5.27.1 การรับรูรายได
เบี้ยประกันรับปแรก เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดเมื่อกรมธรรมมีผลบังคับใชและไดรับชําระเบี้ย สําหรับเบี้ยประกัน
รับปตอ เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดเมื่อครบกําหนดชําระ และกรมธรรมนั้นยังมีผลคุมครอง ณ วันที่รายงาน เบี้ย
ประกันภัยของประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลและประกันภัยกลุมรับรูเปนรายได ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับใช
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนาถือเปนรายไดเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ
เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยตอรับรูเปนยอดสุทธิของรายไดเบี้ยประกันเมื่อความเสี่ยงถูกโอนใหกับบริษัทประกันภัยตอ
5.27.2 เงินสํารองประกันชีวิต
สํารองประกันชีวิตเปนยอดหนี้สินสะสมสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู ณ วันที่ที่รายงาน ซึ่งถูกจัดสรรไว
สําหรับภาระผูกพันที่มีตอผูเอาประกันภัยในอนาคต โดยเงินสํารองดังกลาวถูกคํานวณตามวิธีคณิตศาสตรประกันภัย
ซึ่งอางอิงตามวิธีสํารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation: NPV) ซึ่งใชสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณกรรม
อัตราทุพพลภาพ อัตราคิดลด และคาใชจายที่เกี่ยวของกับกรมธรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถูกกําหนดขึ้น
ณ วันที่ทําสัญญา
สมมติฐานขางตนจะถูกทบทวนอยางนอยทุกปเพื่อประเมินวาสมมติฐานดังกลาวสะทอนประสบการณที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ไม และในกรณีที่มีขอบงชี้ ใหเห็นวาสมมติฐานดังกลาวไมเหมาะสม สมมติฐานดังกลาวจะถูกปรับปรุงเพื่อใหสะทอน
ประสบการณที่เกิดขึ้นจริง
ณ วันทีร่ ายงาน บริษทั ยอยไดประเมินความเพียงพอของสํารองประกันชีวติ โดยการเปรียบเทียบมูลคาทางบัญชีกบั มูลคา
ปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด โดยใชสมมติฐานทีเ่ ปนปจจุบนั หากมูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
มากกวามูลคาทางบัญชี สํารองประกันชีวิตสวนที่เพิ่มขึ้นจะถูกรับรู ในงบการเงิน
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบีย้ ประกันภัยประกอบดวย สํารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไมถอื เปนรายไดสาํ หรับประกันภัยกลุม และประกันภัยสําหรับ
สัญญาเพิ่มเติมระยะสั้น โดยคํานวณตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาคุมครองที่เหลือของแตละกรมธรรม
ณ วันที่รายงาน บริษัทจะประเมินความเพียงพอของสํารองหนี้สิน โดยการเปรียบเทียบมูลคาของสํารองเบี้ยประกันภัย
ทีย่ งั ไมถอื เปนรายไดกบั สํารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไมสนิ้ สุด ซึง่ เปนการประมาณการจากมูลคาสินไหมทดแทนและคาใชจา ย
ที่เกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาคุมครองที่เหลือของกรมธรรม หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม
สิ้นสุดสูงกวาสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่
ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
5.27.3 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
ผลประโยชนตามกรมธรรมคา งจายเปนคาสินไหมทดแทนและหนีส้ นิ ผลประโยชนกบั ผูถ อื กรมธรรมทเี่ กีย่ วกับการเสียชีวติ
การเวนคืนกรมธรรม การครบกําหนดและคาใชจายคางจายอื่นๆ ทั้งนี้ใหเปนไปตามการประมาณการที่ดีที่สุด
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การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการควบคุมดูแลกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและบริษัท
ยอย คณะกรรมการธนาคารไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนา การนําไปปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลนโยบายการบริหารความเสีย่ งของ
ธนาคารและบริษัทยอยในดานที่เฉพาะเจาะจง โดยจะรายงานกิจกรรมการดําเนินงานที่ไดจัดทําตอคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคารและบริษทั ยอย รวมถึงนโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy) ได
ถูกจัดทําขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธนาคารและบริษัทยอย เพื่อจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงใหอยูในขอบเขตที่
ยอมรับได ซึ่งมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สินคา และบริการที่ใหแกลูกคา ธนาคารและ
บริษทั ยอยมุง ทีจ่ ะพัฒนาระเบียบขอบังคับและการควบคุมโดยผานการนําไปปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลนโยบายทีเ่ หมาะสม รวมถึงขัน้ ตอน
การดําเนินงานและการวัดผลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เพือ่ ทีจ่ ะใหพนักงานมีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยใหเปนไปตาม
นโยบายและระเบียบที่ถูกตอง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบกรอบการบริหาร ความเสี่ยงวาเหมาะสมหรือไม โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับธนาคารและบริษัทยอย นอกจากนี้หนวยงานตรวจสอบภายในไดชวยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตรวจสอบ
การควบคุมและวิธีการควบคุมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบจะถูกรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
6.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ ไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไดตามสัญญา หรือกรณีที่คูสัญญาไม
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข หรือขอตกลงในสัญญา ทัง้ นีค้ วามเสีย่ งดานสินเชือ่ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท ทัง้ ธุรกรรม
ที่อยูบนงบแสดงฐานะการเงิน เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่นๆ และธุรกรรมนอก
งบแสดงฐานะการเงิน เชน การซื้อขายอนุพันธ หนังสือคํ้าประกันประเภทตางๆ เปนตน
ธนาคารจัดโครงสรางองคกรดานสินเชื่อใหมีการถวงดุล (Check and Balance) โดยแยกหนวยงานธุรกิจกับหนวยงานอนุมัติ
สินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน และกําหนดอํานาจอนุมัติสินเชื่อในแตละระดับตามระดับความเสี่ยง หรือระดับความสูญเสียที่
คาดวาจะเกิดขึน้ ตลอดจนจัดใหมนี โยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสีย่ งดานเครดิตทีส่ าํ คัญตางๆ โดยไดรบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการธนาคาร อาทิเชน
• แนวนโยบายสินเชอ
• นโยบายการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอด
ตลาด
• นโยบายจัดชั้นสินทรัพย การกันเงินสํารอง และการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชี
• นโยบายธรรมาภิบาลแบบจําลองความเสี่ยงดานเครดิต
• การให Rating สําหรับลูกหนี้สินเชอที่ไมใชลูกหนี้รายยอย
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงคูสัญญา
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา
ความเสี่ยงดานเครดิตมีความแตกตางกันไปตามประเภทของสินเชื่อ จึงมีการใชวิธีการวัดระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทั้งการใช
เครือ่ งมือทางสถิตอิ ยางงาย ตลอดจนการใชเครือ่ งมือทางสถิตทิ มี่ คี วามซับซอนมากขึน้ เพือ่ ใหสามารถสะทอนความเสีย่ งในสินเชือ่
แตละประเภทไดอยางเหมาะสม
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ธนาคารกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานเครดิตอยางสมํ่าเสมอ ขอมูลการรายงานความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารและ
กลุมธุรกิจทางการเงิน จะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน ทั้งในเรื่องของการขยายตัวสินเชื่อ
คุณภาพหนี้ การกระจุกตัวดานเครดิตและการกระจายการลงทุน เปนตน
6.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันจะมีผลใหเกิดความผันผวนตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในปปจจุบันและในอนาคตและ/หรือเกิดความผันผวนตอมูลคาทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากโครงสรางและ
ลักษณะของสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของและฐานะนอกงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ธนาคารมีการจัดทํานโยบายเพือ่ ใช ในการบริหารจัดการความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ อยู
ในระดับทีย่ อมรับได ธนาคารได ใชธรุ กรรมอนุพนั ธทางการเงินเปนสวนหนึง่ ในการบริหารและจัดการความเสีย่ งอันเกิดจากสินทรัพย
และหนีส้ นิ ของธนาคารและเพือ่ ปองกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ การจัดการความเสีย่ งโดย
ใชตราสารทางการเงินนี้ตองเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบ
แลว รวมถึงมีการควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ไดทันที
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตาง

-

งบการเงินรวม
2558
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
3
3 - 12
1-5
ดอกเบี้ย
สินเชอ
ไมมี
เดือน
เดือน
ป
เกิน 5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ลานบาท)
-

-

-

213,332
9,208
4,308
138,596 120,440 88,659
318,097 169,024 264,792
670,025 298,672 357,759

1,126
165,038
15,481
181,645

58,996
58,996

25,767 261,157
23,922 536,655
- 1,833,406
4,545
4,545
93,213 2,674,742

9,590

-

-

57,008 1,890,729

22,125

7,208

-

61 41,894 39,168
1,127,812 422,037 420,654 70,883
(113,380) 247,988 (121,982) 286,876

40,041
47,249
134,396

58,996

7,416
1,007,016
1,014,432

-

-

1,114,635 333,300 376,196
13,177

88,676

2,564

38,979

รวม

9,187

38,979

142,937

- 121,164
6,685
6,685
72,880 2,161,515
20,333 513,227

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ไดทันที
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตาง

-
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-

-

-

-

5,169 247,097 11,414
3,802
1,208
- 66,042 139,186 138,452 131,346
1,015,417 317,417 169,697 227,284
4,577
1,020,586 630,556 320,297 369,538 137,131

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

28,161

1,350

-

10,922

105
5 73,789
1,019,889 375,029 434,728 214,003
697 255,527 (114,431) 155,535

40,018
41,368
95,763

42,743

1,008,618 291,357 429,708 112,053
11,271

83,567

5,015

42,132

รวม

-

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2557
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
3
3 - 12
1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชอ
ไมมี
เดือน
เดือน
ป
เกิน 5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ลานบาท)

42,132

140,286

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

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ไดทันที
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตาง

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
3
3 - 12
1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชอ
ไมมี
เดือน
เดือน
ป
เกิน 5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ลานบาท)
-

-

-

211,842
7,037
127,947 117,262 64,367
317,015 169,025 262,824
656,804 293,324 327,191

15,889
15,481
31,370

57,197
57,197

25,164 246,706
8,396 333,861
- 1,821,662
4,107
4,107
76,404 2,445,073

9,473

-

-

56,292 1,884,904

22,125

7,208

-

10,229

11 41,436 39,898
1,125,131 421,587 420,024 71,496
(122,348) 235,217 (126,700) 255,695

40,041
47,249
(15,879)

57,197

2,663
1,000,120
1,002,783

-

-

1,110,215 332,900 376,024
14,916

88,676

2,564

38,737

รวม

38,737

145,718

- 121,386
6,700
6,700
73,221 2,158,708
3,183 286,365

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ไดทันที
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตาง

-

-

-

2,788 245,007
7,574
- 55,884 138,280 119,609
1,010,167 317,417 169,697 226,095
1,012,955 618,308 315,551 345,704

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
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-

83,567

-

5,015

41,922

รวม

-

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน เปลี่ยนอัตรา
3
3 - 12
1 - 5 ดอกเบี้ย
สินเชอ
ไมมี
เดือน
เดือน
ป
เกิน 5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย
(ลานบาท)

41,922

146,014

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายจากตราสารการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ลานบาท)
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ *
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

2557
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(รอยละ)
(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(รอยละ)

276,279
519,383
1,805,271
1,893,036

3,687
12,873
105,826
35,032

1.3
2.5
5.9
1.9

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

141,611
117,540

1,078
3,512

0.8
3.0

129,706
104,464

1,605
3,341

1.2
3.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(ลานบาท)
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ *
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

2557
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ยอดถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย
(รอยละ)
(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(รอยละ)

261,650
336,976
1,795,620
1,887,646

3,280
6,234
105,443
35,074

1.3
1.8
5.9
1.9

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

145,866
117,936

1,085
3,498

0.7
3.0

135,003
104,726

1,615
3,325

1.2
3.2

* สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

6.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลใหมูลคาของตราสาร
การเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารมีนโยบายจัดการดานความเสี่ยงของเงินตราตางประเทศโดยกําหนดวงเงินของฐานะอัตราแลกเปลี่ยน โดยวงเงินเหลานี้
ไดแก Net Open Position Limits, Open Position by Currency, Management Action Triggers และ Value at Risk โดย
มีการกํากับดูแลทุกวัน และเปนไปตามขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราตางๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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บาท

ดอลลาร
สหรัฐ

ยูโร

37,913
213,840
520,440
1,711,851
4,250
2,488,294

501
43,575
14,552
106,346
282
165,256

172
411
246
1,784
4
2,617

102
574
367
309
1,352

291
38,979
2,757 261,157
1,050 536,655
13,116 1,833,406
9
4,545
17,223 2,674,742

1,797,911
126,388
40,615
5,918
1,970,832
517,462

89,769
15,926
80,549
755
186,999
(21,743)

1,236
622
1,858
759

469
1
470
882

1,344 1,890,729
- 142,937
- 121,164
12
6,685
1,356 2,161,515
15,867 513,227

-

28,553

(962)

(252)

(13,143)

เยนญี่ปุน
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

14,196

งบการเงินรวม
2557

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร
สหรัฐ

ยูโร

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

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
126,237
40,292
7,122
1,989,960
451,300

76,525
13,879
73,625
663
164,692
1,683

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)

เยนญี่ปุน
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

(6,658)

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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บาท

ดอลลาร
สหรัฐ

ยูโร

37,863
205,194
332,957
1,704,491
3,838
2,284,343

322
37,962
3
102,950
260
141,497

172
401
3
1,784
4
2,364

102
574
309
985

278
38,737
2,575 246,706
898 333,861
12,128 1,821,662
5
4,107
15,884 2,445,073

1,798,570
129,119
40,107
5,945
1,973,741
310,602

83,681
15,976
81,279
754
181,690
(40,193)

1,236
622
1,858
506

469
1
470
515

948 1,884,904
- 145,718
- 121,386
1
6,700
949 2,158,708
14,935 286,365

-

29,400

(962)

(252)

(13,143)

เยนญี่ปุน
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

15,043

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ภาระผูกพัน (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)

บาท

ดอลลาร
สหรัฐ

ยูโร

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

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)

เยนญี่ปุน
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

(7,094)

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
** สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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6.4 ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งดานราคาตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพยประเภทตราสารทุน หรือหุน ทุนทําใหเกิด
ความผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน ธนาคารและบริษทั ยอยมีนโยบายปองกันความเสีย่ งโดยเนนนโยบายการ
ลงทุนในหลักทรัพยระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพยที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพยที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย
กําหนดนโยบายใหบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษทั ทีม่ หี นวยงานกํากับดูแลเปนการเฉพาะและไดรบั อนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจลงทุนในลักษณะการบริหารพอรตการลงทุน (Portfolio Management) เทานั้นที่สามารถทํารายการลงทุนได โดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและระเบียบตางๆ ของทางการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอยางใกลชิด เพื่อนําเสนอ
ขอมูลแกผบู ริหารเพือ่ การจัดการทีเ่ หมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดแกธนาคาร (รายละเอียดของเงินลงทุนในตราสารทุนไดแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12)
6.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตางๆ เมื่อครบกําหนดได เนื่องจาก
ไมสามารถแปลงสภาพสินทรัพยหรือจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการและมีตน ทุนทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจทําใหเกิดความเสียหายได
ในการจัดการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองของธนาคารนัน้ ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง
ซึง่ ตองไดรบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร สวนคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ ของธนาคารมีหนาทีด่ แู ลใหการ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนไปตามนโยบายดังกลาว
นอกจากนี้ธนาคารไดมีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพคลองรายวัน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราตางประเทศ โดยใช
เครื่องมือตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง เชน รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิรายวัน ทั้งแบบรายงานที่เปนตามระยะเวลาคงเหลือ
กอนครบกําหนด และรายงานแบบปรับพฤติกรรม รายงานฐานะเงินตราตางประเทศรายสกุล เปนตน นอกจากนี้ธนาคารไดกําหนด
ระดับเพดานความเสี่ยงตางๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวของ เพื่อใช ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองใหอยู
ภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได จากนั้นรายงานตอผูบริหารของธนาคารใหทราบเปนรายวัน
ธนาคารไดจัดทําการประเมินผลกระทบดานสภาพคลองในภาวะวิกฤติ (Stress test) อยางเปนประจํา ภายใตสถานการณจําลอง
ตางๆ ทั้งที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และที่ธนาคารกําหนดเอง ผลลัพธที่ไดจากการประเมินยังไดถูกนํามาใชเปนสวน
หนึ่งในการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ซึ่งแผนดังกลาวจะระบุแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมภายใตสถานการณตา งๆ และระบุหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดการดานสภาพคลองภายใตภาวะวิกฤติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากรวม) รอยละ 29.1 (2557:
รอยละ 28.5)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินไดถกู จัดประเภทตามระยะเวลาทีค่ รบกําหนดในสัญญา ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

เมอทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตางสภาพคลองสุทธิ

ครบกําหนดภายใน
3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป
(ลานบาท)

ไมมี
ครบกําหนด กําหนด
เกิน 5 ป ระยะเวลา

38,979

รวม

-

-

-

-

-

38,979

28,228
187,252
409
215,889

218,054
139,085
271,125
4,136
632,400

6,926
120,440
199,107
326,473

6,753
88,659
606,869
702,281

1,196
166,546
569,053
736,795

- 261,157
21,925 536,655
- 1,833,406
4,545
60,904 2,674,742

1,163,151

333,449

379,579

14,550

-

- 1,890,729

22,364
1,185,515
(969,626)

86,871
61
1,626
422,007
210,393

2,564
14,898
5,013
402,054
(75,581)

23,930
66,164
46
104,690
597,591

7,208
40,041
47,249
689,546

- 142,937
- 121,164
6,685
- 2,161,515
60,904 513,227

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** รวมสินเชอดอยคุณภาพและสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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งบการเงินรวม
2557

เมอทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตางสภาพคลองสุทธิ

-

-

-

-

19,681
210,713
255
230,649

250,307
66,142
276,897
3,559
596,905

6,649
139,186
189,362
335,197

13,991
138,452
587,368
739,811

1,222
131,346
512,795
645,363

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

1,053,263

289,946

433,281

118,853

-

- 1,895,343

22,194
1,075,457
(844,808)

73,677
105
1,316
365,044
231,861

5,015
5
6,018
444,319
(109,122)

38,050
73,789
452
231,144
508,667

1,350
40,018
41,368
603,995

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

** รวมสินเชอดอยคุณภาพและสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

รายงานประจําป 2558

42,132

รวม

-

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
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ครบกําหนดภายใน
3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป
(ลานบาท)

ไมมี
ครบกําหนด กําหนด
เกิน 5 ป ระยะเวลา

42,132

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

เมอทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตางสภาพคลองสุทธิ

ครบกําหนดภายใน
3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป
(ลานบาท)

ไมมี
ครบกําหนด กําหนด
เกิน 5 ป ระยะเวลา

38,737

รวม

-

-

-

-

-

38,737

23,381
179,554
202,935

216,519
127,947
271,092
4,107
619,665

4,453
117,262
198,863
320,578

2,353
64,367
603,558
670,278

15,889
568,595
584,484

- 246,706
8,396 333,861
- 1,821,662
4,107
47,133 2,445,073

1,157,888

333,175

379,408

14,433

-

- 1,884,904

25,145
1,183,033
(980,098)

86,871
11
1,615
421,672
197,993

2,564
14,440
5,039
401,451
(80,873)

23,930
66,894
46
105,303
564,975

7,208
40,041
47,249
537,235

- 145,718
- 121,386
6,700
- 2,158,708
47,133 286,365

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 214 ลานบาท
** รวมสินเชอดอยคุณภาพและสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

เมอทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลตางสภาพคลองสุทธิ

ครบกําหนดภายใน
3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป
(ลานบาท)

ไมมี
ครบกําหนด กําหนด
เกิน 5 ป ระยะเวลา

41,922

รวม

-

-

-

-

-

41,922

16,424
205,405
221,829

248,145
55,884
276,897
3,544
584,470

2,473
138,280
189,281
330,034

10,000
119,609
585,201
714,810

10,776
512,795
523,571

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

1,048,627

289,630

433,278

118,853

-

- 1,890,388

27,922
1,076,549
(854,720)

73,677
1
1,316
364,624
219,846

5,015
5
6,018
444,316
(114,282)

38,050
74,462
452
231,817
482,993

1,350
40,018
41,368
482,203

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

* กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 235 ลานบาท
** รวมสินเชอดอยคุณภาพและสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากในงบการเงินรวมประกอบดวย
2558

2557
(รอยละ)

สัดสวนเงินใหสินเชอตอเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดสวนเงินใหสินเชอตอเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)
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97.0
97.0

93.8
93.8

7

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ธนาคารและบริษัทยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่ง
มีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานไปยังผูบริหารสูงสุด
ทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่
สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไว ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารและบริษัทยอย
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน ธนาคารและบริษัทยอยได ใชขอมูลที่สามารถสังเกตได ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได มูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใช ในการประเมินมูลคา ดังนี้
• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอนที่สังเกตได โดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
หากขอมูลทีน่ าํ มาใช ในการวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรมทีแ่ ตกตางกัน การวัดมูลคา
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญ
สําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ ไมมีการ
โอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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7.1 เครองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของ
ธนาคารมีดังนี้
งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2558
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อนๆ
เงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อนๆ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคายุติธรรม
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
(ลานบาท)

294
21,321

56,288
37,700
18,550
38
20,821
360,879

56,288
37,700
18,550
38
21,115
382,200

8,126

57,450
38,866
18,550
34
20,808
290,975

57,450
38,866
18,550
34
20,808
299,101

5
5

58,823
42,420
16,392
11

58,828
42,420
16,392
16

-

58,738
42,312
16,392
34

58,738
42,312
16,392
34

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2557
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อนๆ
เงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อนๆ

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคายุติธรรม
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
(ลานบาท)

388
26,018

43,149
23,803
19,319
27
27,285
315,677

43,149
23,803
19,319
27
27,673
341,695

15,263

43,278
23,934
19,319
25
27,274
282,209

43,278
23,934
19,319
25
27,274
297,472

20
20

42,142
25,051
17,091
-

42,162
25,051
17,091
20

-

42,236
25,145
17,091
-

42,236
25,145
17,091
-

ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ดวยราคาที่เสนอในตลาดสําหรับสินทรัพยที่เหมือนกัน
หรือคลายคลึงกันในตลาดที่ไมมีการซื้อขายคลองหรือขอมูลอื่นที่สังเกตได ในตลาด
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา มูลคายุติธรรมของเครื่อง
มือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารและบริษัท
ยอยและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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7.2 เครองมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ระดับของมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและสําหรับรายการซึ่งมีมูลคายุติธรรม
แตกตางจากราคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคาตาม มูลคายุติธรรม มูลคาตาม มูลคายุติธรรม
บัญชี
ระดับ 2
บัญชี
ระดับ 2
(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ

1,109
133,064

1,662
147,180

1,109
13,682

1,662
15,046

1,890,729
142,937
760

1,891,037
142,948
877

1,884,904
145,718
760

1,885,211
145,728
877

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคาตาม มูลคายุติธรรม มูลคาตาม มูลคายุติธรรม
บัญชี
ระดับ 2
บัญชี
ระดับ 2
(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2557
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
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481
132,467

1,179
145,198

481
15,075

1,179
17,876

1,895,343
140,286
251

1,895,531
140,315
509

1,890,388
146,014
251

1,890,576
146,043
509

มูลคายุติธรรมของตราสารการเงินไดมีการประมาณขึ้นโดยใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใชอัตราคิดลดจากอัตรา
(สินทรัพย)
ดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดเงิน
ตราสารอนุพันธ

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธวัดจากราคาที่เสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง สวนตราสาร
อนุพันธที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาเฉลี่ยจากแหลงที่นาเชื่อถือ
ตางๆ วิธีการประเมินมูลคา และการเปรียบเทียบราคาของเครื่องมือตางๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กันแลวแตวิธีใดจะเหมาะสม

เงินลงทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ถือโดยธนาคารคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
- มูลคายุตธิ รรมของตราสารหนี้ใชราคาเสนอซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ลาสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในกรณีที่ไมมีราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งลาสุดจะใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด ในกรณีที่ไมมีทั้งราคา
เสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งลาสุดและราคาซื้อขายครั้งลาสุด จะคํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทน
ตราสารหนี้บวกคาความเสี่ยง (Risk Premium)
- สําหรับตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ราคาตลาดใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- สําหรับเงินลงทุนในหนวยลงทุน แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่รายงาน
- สําหรับตราสารหนี้และตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตางประเทศ ราคาตลาดใชราคา
เสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยตางประเทศนั้นๆ เมื่อสิ้นสุดวันทําการสุดทายของงวด สวนตราสาร
หนี้และตราสารทุนที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียนในตางประเทศใชราคาประเมินของสถาบันการเงิน
ในตางประเทศที่เชื่อถือได

เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับ

- เงินใหสนิ เชือ่ ทีม่ กี ารปรับอัตราดอกเบีย้ ตามภาวะตลาดบอยครัง้ และไมมคี วามเสีย่ งดานสินเชือ่ ทีม่ ี

สาระสําคัญ จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปนมูลคายุติธรรม
- เงินใหสินเชื่ออื่นคํานวณมูลคายุติธรรมจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใชอัตรา
คิดลดจากอัตราตลาดหรือมูลคายุติธรรมของหลักประกัน ซึง่ ไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญกับมูลคา
ตามบัญชี
- ดอกเบีย้ คางรับทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลู คาโดยประมาณเทากับมูลคายุติธรรม

เงินรับฝากและรายการระหวางธนาคาร - จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินรับฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามมีมูลคาโดย
และตลาดเงิน (หนี้สิน)
ประมาณเทากับมูลคายุติธรรม
- มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากประจําคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช
อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบันของเงินรับฝากประเภทเดียวกัน
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลู คาโดยประมาณเทากับ
มูลคายุติธรรม

8

หนี้สินจายคืนเมอทวงถาม

จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลคาโดยประมาณเทากับมูลคายุติธรรม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

- จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินกูยืมระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 90 วันมี
มูลคาโดยประมาณเทากับมูลคายุติธรรม
- มูลคายุตธิ รรมของเงินกูย มื อืน่ ๆ คํานวณจากมูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่ใชอตั รา
คิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมประเภทเดียวกันในปจจุบัน

การดํารงเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการดํารงเงิน
กองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหลานี้และแนวทางในการแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ธนาคารและบริษัทยอยจะตองใชมาตรการ
ในการวัดมูลคาสินทรัพย หนีส้ นิ และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการโดยการคํานวณตามวิธที างการบัญชีทกี่ ฎหมายกําหนด
นอกจากนัน้ จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษทั ยอยขึน้ อยูก บั ความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยเกีย่ วกับสวน
ประกอบนํา้ หนักของความเสีย่ งและปจจัยอืน่ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม ขอกําหนดเกีย่ วกับเงินกองทุนและขอกําหนดอืน่ ๆ ของทางราชการอาจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร
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ธนาคารดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 โดยดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพยเสีย่ งตามหลักเกณฑวธิ กี ารและเงือ่ นไขทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามหนังสือเวียนทีป่ ระกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ธนาคารถูกกําหนดใหคํานวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III องคประกอบ
ของเงินกองทุนในรายงานการกํากับแบบรวมกลุมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จําแนกไดดังนี้
Basel III
รายงานการกํากับแบบรวมกลุม
2558
2557
(ลานบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องคประกอบอนของสวนของเจาของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
รายการอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเปนเจาของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิ
สํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย
รวมสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง
(ขั้นต่ํารอยละ 8.50) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
(ขัน้ ต่ํารอยละ 6.00) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง (ขัน้ ต่ํารอยละ 4.50) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยง
รอยละ
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่มเพอรองรับการใหสินเชอฯ แกกลุมลูกหนี้รายใหญ *
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่มตอสินทรัพยเสี่ยง*
* มีผลบังคับใช ในเดือนมกราคม 2558
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รอยละ

33,992
11,124
7,000
210,378

33,992
11,124
7,000
181,143

12,069
(2,342)
(6,730)
265,491

18,014
(7,354)
243,919

40,000
19,140
59,140
324,631

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

1,880,484

1,776,687

17.3
14.1
14.1
3.2

17.0
13.7
13.7
3.3

321,596
17.1

Basel III
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

33,992
11,124
7,000
198,492
12,250
(5,654)
257,204

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

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิ
สํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

40,000
19,140
59,140
316,344

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

1,841,506

1,742,345

17.2
14.0
14.0
3.2

16.9
13.6
13.6
3.3

รวมสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง
(ขั้นต่ํารอยละ 8.50) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
(ขั้นต่ํารอยละ 6.00) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง (ขั้นต่าํ รอยละ 4.50) รอยละ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยง
รอยละ
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่มเพอรองรับการใหสินเชอฯ แกกลุมลูกหนี้รายใหญ *
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่มตอสินทรัพยเสี่ยง*

รอยละ

314,196
17.1

* มีผลบังคับใช ในเดือนมกราคม 2558
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การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
เรื่องหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 7/2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่ององค
ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 19/2555 ลงวัน
ที่ 17 ธันวาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (ฉบับที่ 2) ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่
2 พฤษภาคม 2556 เรือ่ งการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการดํารงเงินลงทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส. 5/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินลงทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
ชองทางที่เปดเผยขอมูล

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

วันที่เปดเผยขอมูล

ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นงวดตามขอกําหนดในประกาศ

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

การเปดเผยขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะถูกเปดเผยภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามเว็บไซตธนาคารขางตน
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของธนาคารและบริษัทยอย คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับความไมแนนอนในอนาคต สรางความเชื่อ
มั่นของตลาดในการสรางความแข็งแกรงของธนาคารและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่ กลุม ธนาคารพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึง่ ไมรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
ธนาคารและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยมาโดยตลอด โดยขอมูลตามตารางขางตนแสดงระดับ
เงินกองทุนเกินกวาเกณฑขั้นตํ่าที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) มีดังนี้
งบการเงินรวม
เมอทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมอทวงถาม
(ลานบาท)

2557
มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพอการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอน**
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

14,100
2,657
1,194
17,951
17,951

160,500
24,173
6,682
8,397
199,752
555
(163)
200,144

174,600
26,830
6,682
9,591
217,703
555
(163)
218,095

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

ตางประเทศ:
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยนญี่ปุน
เงินยูโร
เงินสกุลอน
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รวมตางประเทศ

5,886
574
387
3,430
10,277
10,277

32,578
24
14
32,616
6
(51)
32,571

38,464
574
411
3,444
42,893
6
(51)
42,848

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

รวมในประเทศและตางประเทศ

28,228

232,715

260,943

19,681

271,934

291,615

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เชน ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธ. เพอการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธ.เพอการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.อิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชอทีอ่ ยูอ าศัย ทัง้ นี้ไมรวมถึงบรรษัท
ประกันสินเชออุตสาหกรรมขนาดยอม
** สถาบันการเงินอน หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ ายใต พรบ.ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏขางตน เชน บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เมอทวงถาม
ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพอการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอน**
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ตางประเทศ:
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยนญี่ปุน
เงินยูโร
เงินสกุลอน
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมอทวงถาม
(ลานบาท)

2557
มีระยะเวลา

รวม

14,100
979
1,194
16,273
16,273

160,500
17,687
6,682
8,397
193,266
53
(163)
193,156

174,600
18,666
6,682
9,591
209,539
53
(163)
209,429

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

2,899
574
377
3,258
7,108
7,108

29,965
24
14
30,003
3
(51)
29,955

32,864
574
401
3,272
37,111
3
(51)
37,063

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

23,381

223,111

246,492

16,424

260,383

276,807

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เชน ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธ. เพอการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธ.เพอการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.อิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชอทีอ่ ยูอ าศัย ทัง้ นี้ไมรวมถึงบรรษัท
ประกันสินเชออุตสาหกรรมขนาดยอม
** สถาบันการเงินอน หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ ายใต พรบ.ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏขางตน เชน บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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10 ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพนั ธเปนเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีมลู คาเปลีย่ นแปลงไปตามการเปลีย่ นแปลงของมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเี่ กีย่ วของ เชน
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหรือดัชนีราคา ตราสารอนุพันธของธนาคารมีดังนี้
1 สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward exchange contracts) สัญญาดังกลาวเปนขอตกลงในการซือ้ หรือขายเงินตรา
ตางประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ณ วันที่ในอนาคตที่ระบุไว
2 สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบีย้ (Currency and interest rate swaps) เปนขอตกลงในการแลกเปลีย่ นเงิน
ตนในสกุลเงินที่แตกตางกัน และแลกเปลี่ยนคืนเมอสัญญาครบกําหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนการจายชําระดอกเบี้ยที่เกี่ยวของดวย
3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เปนขอตกลงในการแลกเปลี่ยน การจายชําระดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่
ตกลงกัน โดยไมมีการแลกเปลี่ยนเงินตน
4 ธุรกรรมอนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ขอตกลงหรือสัญญาที่มูลคาขึ้นอยูกับระดับราคาของ
ตราสารทุน หรือราคาของกลุมตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใชอางอิงในการทําธุรกรรมนั้น
5 ธุรกรรมอนุพนั ธดา นเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซือ้ ขายขอตกลงทีร่ บั ประกันความเสีย่ งดานเครดิตทีเ่ กีย่ วของกับความ
สามารถในการชําระคืนของสินทรัพยอางอิงที่กําหนด
6 ธุรกรรมอนุพนั ธดา นโภคภัณฑ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ หรือขายสินคาอางอิง หรือ การแลกเปลีย่ นกระแส
เงินสด ซึ่งคํานวณจากปริมาณสินคาอางอิงคูณดวยราคาสินคาที่ตกลงกันภายในระยะเวลาและเงอนไขตามที่ตกลงกันไว ในสัญญา
ธนาคารไดนํานโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไปปฏิบัติ โดยการใชตราสารอนุพันธ ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และเพื่อการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร อยางไรก็ตาม ธนาคารไดมีการควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกรรมกับคูสัญญา
(Counterparty risks) โดยการกําหนดและควบคุมวงเงินการทําธุรกรรมเชนเดียวกับนโยบายการใหสินเชื่อปกติและควบคุมความเสี่ยง
ดานตลาดโดยควบคุมวงเงินประเภท Management Action Triggers, Net Open Position, Basis Point Value, Value at Risk และ
Management Stress Triggers
จํานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ (Notional amounts) ณ วันสิ้นป ไมไดแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลวจากรายการ
ตราสารอนุพันธ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาของตราสารอนุพันธจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาของตราสารอนุพันธ
แตละประเภทกอนถึงวันครบกําหนดตามสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลคาตามสัญญาของตราสารอนุพันธมีดังนี้

ไมเกิน 1 ป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน

1,050,053
84,704
454,372
1,018

ไมเกิน 1 ป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน

811,075
87,427
359,015
678

ไมเกิน 1 ป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน

1,050,196
85,065
454,372
-

ไมเกิน 1 ป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน
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811,185
87,335
359,015
470

งบการเงินรวม
2558
จํานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
(ลานบาท)
15,810
303,905
1,035,926
760

19,021
218,740
348,931
-

งบการเงินรวม
2557
จํานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
(ลานบาท)
22,035
271,805
1,068,787
-

17,739
180,684
283,818
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
จํานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
(ลานบาท)
15,810
305,764
1,035,926
519

19,021
228,987
348,931
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
จํานวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
(ลานบาท)
22,035
273,782
1,068,787
-

17,739
185,883
283,818
-

รวม
1,084,884
607,349
1,839,229
1,778

รวม
850,849
539,916
1,711,620
678

รวม
1,085,027
619,816
1,839,229
519

รวม
850,959
547,000
1,711,620
470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลคาตามบัญชีและจํานวนเงินตามสัญญา แบงตามประเภทความเสี่ยงไดดังนี้
งบการเงินรวม

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน
รวม

2558
มูลคาตามบัญชี
สินทรัพย
หนี้สิน
38,554
18,805
38
57,397

43,074
16,498
16
59,588

2557
จํานวนเงิน
มูลคาตามบัญชี
ตามสัญญา
สินทรัพย
หนี้สิน
(ลานบาท)
1,692,233
1,839,229
1,778
3,533,240

24,003
19,600
27
43,630

25,253
17,140
20
42,413

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธทางการเงินดานตราสารทุน
รวม

2558
มูลคาตามบัญชี
สินทรัพย
หนี้สิน
39,720
18,805
34
58,559

42,966
16,498
34
59,498

2557
จํานวนเงิน
มูลคาตามบัญชี
ตามสัญญา
สินทรัพย
หนี้สิน
(ลานบาท)
1,704,843
1,839,229
519
3,544,591

24,134
19,600
25
43,759

25,347
17,140
42,487

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

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยตราสารอนุพันธและหนี้สินตราสารอนุพันธประกอบดวยตราสารอนุพันธเพื่อคาวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
และตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงจะรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามนโยบายการบัญชีเปดเผยในหมายเหตุขอ 5.25
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากมูลคาตามสัญญา
ของตราสารอนุพันธมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2558
(รอยละ)

คูสัญญา
สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุม
บุคคลภายนอก

71.91
28.09

76.08
23.92

71.66
0.38
27.96
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11 เงินลงทุนสุทธิ
11.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารและบริษัทยอยจัดประเภทดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
มูลคา
มูลคา
มูลคา
มูลคา
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ยุติธรรม
(ลานบาท)
เงินลงทุนเพอคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวม

20,690
131
294
21,115

25,981
453
851
388
27,673

20,677
131
20,808

25,970
453
851
27,274

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
มูลคา
มูลคา
มูลคา
มูลคา
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ยุติธรรม
(ลานบาท)
เงินลงทุนเผอขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ
ตราสารหนี้อนๆ
รวม
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323,977
23,569
13,313
18,479
2,862
382,200

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

290,108
867
8,126
299,101

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

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน /
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
(ลานบาท)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารหนี้อนๆ
รวม
หัก คาเผอการดอยคา
รวม

131,261
36
1,803
133,100
(36)
133,064

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

13,239
443
13,682
13,682

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

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
(ลานบาท)
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดตางประเทศ
รวม
หัก คาเผอการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

447
14
464
(188)
276

447
16
463
(187)
276

441
17
458
(188)
270

440
16
456
(187)
269

536,655

502,111

333,861

340,090
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11.2 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผอขายและหลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
และหลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนดมีดังนี้
งบการเงินรวม

ประเภทของหลักทรัพย
หลักทรัพยเผอขาย
หลักทรัพยที่จะถือ
จนครบกําหนด
รวม

2558
2557
ราคาทุน กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา
ราคาทุน กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา
ตัดจําหนาย ไมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจําหนาย ไมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น ยุติธรรม
(ลานบาท)
378,632*

6,046

133,100
511,732

14,080
20,126

(2,478)

382,200

330,694*

11,851

(850)

341,695

- 147,180
(2,478) 529,380

133,391
464,085

11,819
23,670

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทของหลักทรัพย
หลักทรัพยเผอขาย
หลักทรัพยที่จะถือ
จนครบกําหนด
รวม
* สุทธิจากคาเผอการดอยคา
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2558
2557
ราคาทุน กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา
ราคาทุน กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา
ตัดจําหนาย ไมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจําหนาย ไมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น ยุติธรรม
(ลานบาท)
296,899*

2,646

(444)

299,101

289,091*

8,720

13,682
310,581

1,364
4,010

15,046
(444) 314,147

15,832
304,923

2,044
10,764

(339)

297,472

17,876
(339) 315,348

11.3 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคาร บริษัทยอยและบริษัทรวมถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ของหนวยลงทุนหรือหุนที่จําหนายแลวของกองทุนรวมและนิติบุคคลนั้น แตไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
จําแนกตามอุตสาหกรรมไดดังนี้

จํานวนราย
กองทุนรวมและกลุมธุรกิจการเงิน
อนๆ

งบการเงินรวม
2558
2557

2
6-7

76
76

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)
28
75
103

76
76

28
75
103

11.4 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งออกโดยบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานและไดกันสํารองคาเผื่อการลดราคาหลักทรัพย ในสวนที่ราคาตลาดตํ่ากวาราคาทุนในอดีตแลว ราคาทุนมีจํานวน
71 ลานบาท (2557: 95 ลานบาท)

12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาดังนี้
งบการเงินรวม

ประเภทธุรกิจ
บริษัทรวม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank*
ธุรกิจบริการ
บริษัท ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย)
จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

ธนาคารพาณิชย หุนสามัญ

ศูนยขอมูล

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
ทางตรงและ
ทางออม
2558
2557
(รอยละ)

มูลคาเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
2558
2557
2558
2557
(ลานบาท)

-

33.0

-

697

-

612

24.9

24.5

351
351

89
786

344
344

85
697

* เมอวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามไดออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาตางประเทศในประเทศเวียดนามใหแกธนาคาร และเมอวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ธนาคาร
ไดซื้อสวนไดเสียใน VinaSiam Bank เพิ่มเติมรอยละ 67 เปนจํานวนเงิน 1,643 ลานบาท ทําใหสัดสวนความเปนเจาของเพิ่มขึ้นจากรอยละ 33 เปนรอยละ 100 ของทุนที่ออก
และชําระแลว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามไดเพิกถอนใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจธนาคารของ VinaSiam Bank และในปจจุบัน VinaSiam Bank
อยูระหวางการชําระบัญชี ในขณะนี้ธนาคารอยูระหวางการดําเนินการโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ VinaSiam Bank ไปยังสาขาของธนาคารที่จัดตั้งขึ้นใหมในโฮจิมินห
ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาดังนี้

บริษัทยอย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
VinaSiam Bank*
Cambodian Commercial Bank Ltd.
บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) **
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม จํากัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด
บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด
ธุรกิจอนๆ
บริษัทเงินทุน ส.อ.ก. จํากัด (มหาชน)***
บริษัทยอยทางออม
บริษัท มหิศร จํากัด****
บริษัทรวม
ธุรกิจการเงิน
VinaSiam Bank*
ธุรกิจบริการ
บริษัท ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
หัก คาเผอการดอยคา
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
*

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดสวนการถือหุน
มูลคาเงินลงทุน
ทางตรง
วิธีราคาทุน
2558
2557
2558
2557
(รอยละ)
(ลานบาท)

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชย
บริหารสินทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพย
จัดการกองทุน
บริการเรียกเก็บหนี้
ประกันชีวิต

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.4
99.2

100.0
100.0
100.0
100.0
99.4
94.7

2,340
964
25
2,107
222
9,976
12,540

964
25
2,107
222
9,976
9,033

ศูนยฝกอบรม
หุนสามัญ
ศูนยจํานองและประเมิน
ราคาทรัพยสิน
หุน สามัญ
บริการเรียกเก็บหนี้
หุน สามัญ

100.0

100.0

390

390

100.0
100.0

100.0
100.0

10
1

10
1

หุนสามัญ

99.7

99.7

582

785

บริหารอสังหาริมทรัพย หุนสามัญ

-

-

-

-

ธนาคารพาณิชย

หุนสามัญ

-

33.0

-

697

ศูนยขอมูล

หุนสามัญ

10.0

10.0

141
29,298
(2,318)
26,980

36
24,246
(2,117)
22,129

การพาณิชย

เมอวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามไดออกใบอนุญาตจัดตัง้ สาขาตางประเทศในประเทศเวียดนามใหแกธนาคาร และเมอวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ธนาคาร
ไดซื้อสวนไดเสียใน VinaSiam Bank เพิ่มเติมรอยละ 67 เปนจํานวนเงิน 1,643 ลานบาท ทําใหสัดสวนความเปนเจาของเพิ่มขึ้นจากรอยละ 33 เปนรอยละ 100 ของทุนที่
ออกและชําระแลว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามไดเพิกถอนใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจธนาคารของ VinaSiam Bank และในปจจุบัน VinaSiam
Bank อยูระหวางการชําระบัญชี ในขณะนี้ธนาคารอยูระหวางการดําเนินการโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ VinaSiam Bank ไปยังสาขาของธนาคารที่จัดตั้งขึ้นใหมใน
โฮจิมินห ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

** ในป 2558 ธนาคารไดซื้อสวนไดเสียในบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจํานวน 2,998,567 หุนหรือรอยละ 4.51 เปนจํานวนเงิน 3,506 ลานบาท
ทําใหสัดสวนความเปนเจาของเพิ่มขึ้นจากรอยละ 94.66 เปนรอยละ 99.17 ของทุนที่ออกและชําระแลว
*** กิจการทั้งหมดได โอนไปที่ธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนเลิกบริษัทเมอวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี
**** บริษัทยอยของบริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด
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บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเวน Cambodian Commercial Bank Ltd. ซึ่งจด
ทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศกัมพูชาและ VinaSiam Bank ซึ่งจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศเวียดนาม
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้
2558
2557
(ไมไดตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแลว)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม สวนของเจาของ สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม สวนของเจาของ
(ลานบาท)
ธุรกิจการเงิน
อนๆ

1,383
1,383

1
1

1,382
1,382

4,078
351
4,429

2,224
4
2,228

1,854
347
2,201

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ไมไดตรวจสอบ)
คาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ
รายได
(ลานบาท)

รายได
ธุรกิจการเงิน
อนๆ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

4
4

29
29

(25)
(25)

2557
(ตรวจสอบแลว)
คาใชจาย

135
135

ขาดทุนสุทธิ

367
16
383

2558

(232)
(16)
(248)

2557
(ลานบาท)

ยอดคงเหลือของสวนไดเสียในบริษัทรวม
สวนแบงของกลุมบริษัทใน:
- กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนอง
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(89)
(89)

(79)
(79)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้และถือไว
เกินกวารอยละ 20 ของทุนที่เรียกชําระแลวของนิติบุคคลนั้น แตไมไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
คือบริษัท สยาม มีเดีย แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เอสจี สตาร พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ยอดคงเหลือในงบการเงินของบริษัท
ดังกลาวไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของธนาคาร
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13 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
13.1 จําแนกตามประเภทสินเชอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อนๆ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชอสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชอสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- รายสินเชอ
- รายกลุม
- เงินสํารองสวนที่ตั้งมากกวาเกณฑ ธปท.
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

110,606
1,230,012
275,743
191,579
48,064
(22,598)
1,833,406
4,545
1,837,951

117,313
1,158,725
286,184
188,418
46,922
(20,427)
1,777,135
3,814
1,780,949

110,016
1,219,735
275,743
191,579
47,187
(22,598)
1,821,662
4,107
1,825,769

116,919
1,152,643
286,184
188,418
45,842
(20,427)
1,769,579
3,544
1,773,123

(48,374)
(6,218)
(10,185)
1,773,174

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

(47,152)
(6,218)
(10,171)
1,762,228

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

13.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอนๆ
รวม

1,691,013
79,544
14,738

2558
ตางประเทศ
20,838
26,802
471

รวม

ในประเทศ
(ลานบาท)

1,711,851
106,346
15,209
1,833,406

1,648,637
84,277
4,348

2557
ตางประเทศ
48
39,825
-

รวม
1,648,685
124,102
4,348
1,777,135

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอนๆ
รวม
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1,683,653
78,706
13,750

2558
ตางประเทศ
20,838
24,244
471

รวม

ในประเทศ
(ลานบาท)

1,704,491
102,950
14,221
1,821,662

1,642,665
84,277
4,348

2557
ตางประเทศ
48
38,241
-

รวม
1,642,713
122,518
4,348
1,769,579

รายงานประจําป 2558

177

* สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีไมรวมดอกเบี้ยคางรับ

การเกษตรและเหมืองแร
15,304
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 547,871
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 137,138
การสาธารณูปโภคและบริการ
248,716
สินเชอเพอที่อยูอาศัย
476,541
305,707
อนๆ
1,731,277
รวม *

ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร
15,710
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 550,508
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 137,138
การสาธารณูปโภคและบริการ
249,231
สินเชอเพอที่อยูอาศัย
476,562
312,013
อนๆ
1,741,162
รวม *

ปกติ

340
7,908
859
957
9,755
13,369
33,188

กลาวถึง
เปนพิเศษ

364
7,908
893
958
9,756
13,369
33,248

กลาวถึง
เปนพิเศษ

144
14,114
500
1,598
4,680
3,876
24,912

ต่ํากวา
มาตรฐาน

2558

144
14,114
500
1,598
4,680
3,876
24,912

ต่ํากวา
มาตรฐาน

2558

13.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

78
10,000
164
317
2,648
1,422
14,629

สงสัย

78
10,180
164
317
2,648
1,422
14,809

สงสัย

ปกติ
(ลานบาท)

รวม *

ปกติ
(ลานบาท)

รวม *

44
15,910
17,647
10,939 590,832 569,209
1,481 140,142 120,800
1,865 253,453 215,031
1,366 494,990 442,243
1,961 326,335 300,677
17,656 1,821,662 1,665,607

สงสัย
จะสูญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

206
16,502
17,775
11,121 593,831 570,126
2,543 141,238 120,804
2,020 254,124 215,559
1,366 495,012 442,250
2,019 332,699 305,532
19,275 1,833,406 1,672,046

สงสัย
จะสูญ

งบการเงินรวม

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

กลาวถึง
เปนพิเศษ

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

กลาวถึง
เปนพิเศษ

216
5,221
650
1,950
4,526
4,098
16,661

ต่ํากวา
มาตรฐาน

2557

216
5,221
650
1,950
4,526
4,098
16,661

ต่ํากวา
มาตรฐาน

2557

29
2,527
447
448
3,145
1,669
8,265

สงสัย

29
2,527
447
448
3,145
1,669
8,265

สงสัย

รวม *

รวม *

22
18,156
10,132 620,397
1,029 124,186
1,306 220,603
2,084 463,052
2,127 323,185
16,700 1,769,579

สงสัย
จะสูญ

22
18,284
10,132 621,314
2,088 125,249
1,306 221,131
2,084 463,059
2,185 328,098
17,817 1,777,135

สงสัย
จะสูญ

13.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
จํานวนเงินที่ถึงกําหนด
จํานวนเงินที่ถึงกําหนด
จายชําระตามสัญญา
จายชําระตามสัญญา
ไมเกิน
มากกวา
ไมเกิน
มากกวา
1 ป
1 - 5 ป
5 ป
รวม
1 ป
1 - 5 ป
5 ป
(ลานบาท)
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตาม
สัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิ

59,858 127,170

4,551 191,579
(22,499)

60,208 125,810

รวม

2,400 188,418
(20,326)

169,080
(6,218)
162,862

168,092
(5,420)
162,672

13.5 เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

จํานวน
ราย

บริษัทจดทะเบียนที่
เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย

2

2558
เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย หลัก
คาเผอหนี้
คางรับ*
ประกัน สงสัยจะสูญ
(ลานบาท)

2,377

* รวมเงินใหสินเชอแกสถาบันการเงินแตไมรวมคาใชจายอนๆ
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1,807

469

จํานวน
ราย

3

2557
เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย หลัก
คาเผอหนี้
คางรับ*
ประกัน สงสัยจะสูญ
(ลานบาท)

3,005

1,952

788

13.6 สินเชอดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารใชหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เปนเกณฑ
ในการพิจารณาเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยเงินใหสินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญตาม
หลักเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินใหสินเชอดอยคุณภาพ (สุทธิจากคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ)
รอยละของเงินใหสินเชอดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชอรวม (สุทธิ)
เงินใหสินเชอดอยคุณภาพ (กอนหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ)
รอยละของเงินใหสินเชอดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชอรวม

25,069
1.3
58,996
2.9

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2558
(ลานบาท)

21,791
1.1
42,743
2.1

24,458
1.2
57,197
2.8

21,413
1.1
41,626
2.1

ในไตรมาส 3/2558 ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 ราย ซึ่งมีสินเชื่อรวมทั้งหมดประมาณ 22 พันลานบาทไดถูกจัดชั้นเปนสินเชื่อดอย
คุณภาพ ซึ่งกอนหนานี้ ไดถูกจัดเปนชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ลูกคาทั้ง 2 รายนี้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กและประสบปญหา
สภาพคลองรุนแรงอันเปนผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกตกตํ่าอยางตอเนื่อง โดยธนาคารไดมีการตั้งสํารองเพิ่มเปนจํานวน 11
ู สําหรับลูกคารายหนึง่ เปนจํานวนเงินประมาณ 12 พันลานบาท
พันลานบาท สวนหนึง่ เพือ่ ตัง้ สํารองเต็มจํานวนและทําการตัดหนีส้ ญ
และอีกสวนหนึ่งเพื่อตั้งสํารองสําหรับลูกคาอีกรายเต็มจํานวนหลังหักมูลคาหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
จํานวน 465 ลานบาท (2557: 488 ลานบาท) ทั้งนี้ หากใชยอดเงินตนตามสัญญาสําหรับสินเชื่อที่รับโอนจากธนาคารและบริษัท
ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพจํานวน 997 ลานบาท (2557: 1,059 ลานบาท)
13.7 เงินใหสินเชอที่ระงับรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
เงินใหสนิ เชือ่ ทีร่ ะงับรับรูร ายไดตามเกณฑคงคาง (รวมเงินใหสนิ เชือ่ แกสถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินใหสินเชอที่ระงับการรับรูรายได *
รอยละของเงินใหสินเชอที่ระงับการรับรูรายได

50,717
2.5

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

39,234
1.9

49,661
2.5

38,116
1.9

* เงินใหสินเชอที่ระงับรับรูรายไดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส.21/2555
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13.8 สินทรัพยจัดชั้น
ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย
คางรับ*

เงินใหสนิ เชอ
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย
คางรับ

1,745,381
33,495
24,985
14,809
19,281
1,837,951

207,306
207,306

ทรัพยสิน
เงินลงทุน
รอการขาย
(ลานบาท)
3,111
3,111

597
597

สินทรัพยอน
20
3
4
4
442
473

รวม
1,952,707
33,498
24,989
14,813
23,431
2,049,438

งบการเงินรวม
2557

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
* สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย
คางรับ*

เงินใหสนิ เชอ
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย
คางรับ

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

252,620
252,620

ทรัพยสิน
เงินลงทุน
รอการขาย
(ลานบาท)
2,397
2,397

997
997

สินทรัพยอน
11
1
3
4
631
650

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย
คางรับ*

เงินใหสนิ เชอ
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย
คางรับ

1,735,064
33,435
24,985
14,629
17,656
1,825,769

200,574
200,574

ทรัพยสิน
เงินลงทุน
รอการขาย
(ลานบาท)
3,285
3,285

594
594

สินทรัพยอน
20
3
4
4
442
473

รวม
1,935,658
33,438
24,989
14,633
21,977
2,030,695

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินใหสินเชอ
และดอกเบี้ย
คางรับ*

เงินใหสนิ เชอ
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ย
คางรับ

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

246,951
246,951

ทรัพยสิน
เงินลงทุน
รอการขาย
(ลานบาท)
3,778
3,778

991
991

สินทรัพยอน
11
1
3
4
631
650

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

* สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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สุทธิจากมูลคาหลักประกันที่เปนเงินสดและรายการใกลเคียงเงินสด

1,745,381
33,495
24,985
14,809
19,281
1,837,951

*** ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

** สุทธิจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือจากการจําหนายหลักประกัน

*

เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนที่ตั้งมากกวาเกณฑ ธปท.
รวม

งบการเงินรวม
2558

1,536,211*
23,404*
14,087**
7,801**
10,811**
1,592,314

1
2
100
100
100

15,295
469
14,087
7,712
10,811
48,374

แบบรายสินเชอ
(สินเชอทั้งหมดยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
เงินใหสินเชอ ยอดสุทธิที่ใช ใน อัตราที่ใช ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งคาเผอ
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
คางรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)
(รอยละ)

13.9.1 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (รวมดอกเบี้ยคางรับ)

13.9 คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ

156,698
8,875
1,058
641
1,808
169,080

2,855
1,856
468
275
764
6,218

แบบรายกลุม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช ใน
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)

18,150
2,325
14,555
7,987
11,575
54,592
10,185
64,777

รวม
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สุทธิจากมูลคาหลักประกันที่เปนเงินสดและรายการใกลเคียงเงินสด

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

*** ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

** สุทธิจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือจากการจําหนายหลักประกัน

*

เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนที่ตั้งมากกวาเกณฑ ธปท.
รวม
1,490,991*
52,337*
7,199**
2,812**
9,749**
1,563,088

1
2
100
100
100

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

แบบรายสินเชอ
(สินเชอทั้งหมดยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
เงินใหสินเชอ ยอดสุทธิที่ใช ใน อัตราที่ใช ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งคาเผอ
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
คางรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)
(รอยละ)

งบการเงินรวม
2557

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

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

แบบรายกลุม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช ใน
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)

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

รวม
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สุทธิจากมูลคาหลักประกันที่เปนเงินสดและรายการใกลเคียงเงินสด

1,735,064
33,435
24,985
14,629
17,656
1,825,769

*** ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

** สุทธิจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือจากการจําหนายหลักประกัน

*

เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนที่ตั้งมากกวาเกณฑ ธปท.
รวม
1,526,918*
23,386*
14,087**
7,621**
9,707**
1,581,719

1
2
100
100
100

15,269
468
14,087
7,621
9,707
47,152

156,698
8,875
1,058
641
1,808
169,080

2,855
1,856
468
275
764
6,218

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
แบบรายสินเชอ
แบบรายกลุม
(สินเชอทั้งหมดยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
(ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
เงินใหสินเชอ ยอดสุทธิที่ใช ใน อัตราที่ใช ใน
ยอดสุทธิที่ใช ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งคาเผอ
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
คางรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)
(รอยละ)
(ลานบาท)
18,124
2,324
14,555
7,896
10,471
53,370
10,171
63,541

รวม
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สุทธิจากมูลคาหลักประกันที่เปนเงินสดและรายการใกลเคียงเงินสด

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

14,846
1,047
7,199
2,812
9,008
34,912

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

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

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

รวม

จากการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ ฝายบริหารของธนาคารและบริษัทยอยเชื่อวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอยางเพียงพอตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมไดตั้งตามเกณฑทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวิจารณญาณของผูบริหาร

*** ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

** สุทธิจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือจากการจําหนายหลักประกัน

*

เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนที่ตั้งมากกวาเกณฑ ธปท.
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
แบบรายสินเชอ
แบบรายกลุม
(สินเชอทั้งหมดยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
(ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน)
เงินใหสินเชอ ยอดสุทธิที่ใช ใน อัตราที่ใช ใน
ยอดสุทธิที่ใช ใน
และดอกเบี้ย
การตั้งคาเผอ
การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย การตั้งคาเผอ คาเผอหนี้สงสัย
คางรับ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ ***
(ลานบาท)
(รอยละ)
(ลานบาท)

13.9.2 การเปลี่ยนแปลงของคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนเขาจากบริษัทยอย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อนๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17,102
1,046
2
18,150

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
2,858
5
(539)
1
2,325

7,623
6,932
14,555

สงสัย
จะสูญ

สงสัย
(ลานบาท)
3,074
1
4,912
7,987

10,432
268
27,444
(26,594)
25
11,575

สํารอง
สวนที่ตั้ง
มากกวา
เกณฑ
ธปท.

รวม

17,925 59,014
15
289
(7,931) 31,864
- (26,594)
176
204
10,185 64,777

งบการเงินรวม
2557

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อนๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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16,311
791
17,102

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
1,833
1,025
2,858

5,872
1,751
7,623

สงสัย
(ลานบาท)
2,232
842
3,074

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

สํารอง
สวนที่ตั้ง
มากกวา
เกณฑ
ธปท.
21,008
(3,496)
413
17,925

รวม
59,942
14,893
(15,843)
22
59,014

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

ปกติ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อนๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17,086
1,038
18,124

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
2,858
(534)
2,324

7,623
6,932
14,555

สงสัย
(ลานบาท)
3,074
4,822
7,896

สํารอง
สวนที่ตั้ง
มากกวา
เกณฑ
ธปท.

สงสัย
จะสูญ
9,691
27,346
(26,566)
10,471

รวม

17,920 58,252
(7,924) 31,680
- (26,566)
175
175
10,171 63,541

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

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

16,295
791
17,086

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
1,833
1,025
2,858

5,871
1,752
7,623

สงสัย
(ลานบาท)
2,231
843
3,074

สํารอง
สวนที่ตั้ง
มากกวา
เกณฑ
ธปท.

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

รวม

21,005 58,604
(3,498) 14,909
- (15,674)
413
413
17,920 58,252
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14 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดรวมผลของการปรับโครงสรางหนี้ดวยวิธีตางกันหลายวิธีดังนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสรางหนี้

การโอนสินทรัพย
การปรับโครงสรางหนี้
โดยใชหลายรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงเงอนไข
การชําระหนี้
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวนหนี้ตามบัญชี
สินทรัพยที่รับโอน
กอนปรับ
หลังปรับ
ชนิดของ
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้
สินทรัพย
มูลคายุติธรรม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)

จํานวนราย
2558
2557
1

3

125

21

125

21 อสังหาริมทรัพย

-

15

2,383

1,725

15,510

10,631

15,491

10,596 อสังหาริมทรัพย

37

-

19,406
21,790

11,486
13,214

20,165
35,800

12,341
22,993

20,105
35,721

12,312
22,929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนีท้ มี่ กี ารปรับโครงสรางหนีเ้ ปรียบเทียบกับเงินใหสนิ เชือ่ ทัง้ สิน้ รวมเงินใหสนิ เชือ่ สถาบันการเงิน
มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
จํานวนราย
ยอดหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
เงินใหสินเชอทั้งสิ้นรวมเงินใหสินเชอสถาบันการเงิน

2557
มูลหนี้
(ลานบาท)

21,790
1,209,336

35,800
2,045,257

จํานวนราย *

มูลหนี้ *
(ลานบาท)

13,214
1,036,940

22,993
2,033,569

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
จํานวนราย
ยอดหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
เงินใหสินเชอทั้งสิ้นรวมเงินใหสินเชอสถาบันการเงิน

21,790
1,101,009

2557
มูลหนี้
(ลานบาท)
35,800
2,026,343

จํานวนราย *

(ลานบาท)
13,214
950,753

* ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงใหมและอธิบายไว ในยอหนาถัดไป

อายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 11.1 ป (2557: 10.7 ป)
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มูลหนี้ *
22,993
2,020,074

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้รวมถึง
หนี้ที่มีปญหาดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
จํานวนราย
สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้ที่จัดชั้นเปนสินเชอดอยคุณภาพ
สินเชอที่ปรับโครงสรางหนี้ที่ไมไดจัดชั้นเปนสินเชอดอยคุณภาพ
รวม

3,407
14,089
17,496

มูลหนี้
(ลานบาท)
6,535
26,454
32,989

จํานวนราย *

มูลหนี้ *
(ลานบาท)

3,636
8,010
11,646

8,181
21,193
29,374

* ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงใหมและอธิบายไว ในยอหนาถัดไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนด การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาไมรวมถึงเงินใหสินเชื่อซึ่งมีการขยายเวลาการชําระหนี้และมีอัตราดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาดปกติ ซึง่ มักเปนดอกเบีย้ ณ วันเริม่ ตนสัญญา ยอดคงเหลือของเงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีท้ ี่ไดปรับโครงสรางหนีซ้ งึ่ ไดเคยรายงาน
ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดรวมเงินใหสินเชื่อดังกลาวเปนจํานวน 20,595 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 6,023 บัญชี ทั้งงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวนดังกลาวไมถูกรวมในยอดหลังปรับปรุงตามขอมูลดานบน ทั้งนี้การปรับปรุงดังกลาวเปนไปเพื่อ
ใหเปรียบเทียบกับตลาดไดดีขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่เกี่ยวของกับสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับที่รับรู ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ซึ่งรับรู ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน

3,314
40

2,253
29

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)
ยอดตนป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

-
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374
(374)
-
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15 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามหนังสือของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส.(01)ว.3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรือ่ งขอกําหนดเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั สิ าํ หรับ
บริษัทบริหารสินทรัพย ไดกําหนดใหธนาคารตองเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของธนาคารดวย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)
(ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
กลับรายการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางบริษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุน
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผอขาย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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270

(2)

(36)
(1)
233
14
247

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

(36)
33
1

7
9
1
-

(247)
1
(1)

(24)
(3)
(11)

1
1
-

11
11
-

16 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินรอการขายสุทธิมีดังนี้

ยอดตนป
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อนๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผอการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

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

ยอดตนป
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อนๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผอการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

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

งบการเงินรวม
2558
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง
(ลานบาท)
2,200
6,696
8,896
418
9,314
9,314

(1,126)
(7,164)
(8,290)
(585)
(8,875)
398
(8,477)

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

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

ยอดปลายป

10,798
226
11,024
131
11,155
(597)
10,558

ยอดปลายป

9,724
694
10,418
298
10,716
(995)
9,721
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ยอดตนป
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อนๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผอการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

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

ยอดตนป
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อนๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผอการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง
(ลานบาท)
2,200
6,696
8,896
418
9,314
9,314

(1,118)
(7,164)
(8,282)
(586)
(8,868)
397
(8,471)

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

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

ยอดปลายป

10,792
225
11,017
131
11,148
(594)
10,554

ยอดปลายป

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

ขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขายที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน
1,085 ลานบาทและจํานวน 1,836 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารเปนจํานวน 1,085 ลานบาทและ
จํานวน 1,925 ลานบาทตามลําดับ
ทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยที่แยกประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีราย
ละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน
รวม
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10,798
10,798

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

9,724
9,724

10,792
10,792

9,710
9,710
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14
5,387

248
441
2,129
1,193
9,412

5,855
8,050

14,610
8,790
21,431
438
59,174

(240)
(6)
(622)
(960)
(1,841)

(11)
(2)
79
1
80

-

โอนเขาจาก
บริษัทยอย

14,618
9,225
23,017
672
66,825

5,858
13,435

ยอดปลายป

(7,156)
(1,207)
(16,528)
(24,891)

(356)
(283)
(1,577)
(2,216)

-

ยอดตนป
คาเสอมราคา
(ลานบาท)
224
1
460
685

จําหนาย

คาเสอมราคาสะสม

(76)
(76)

-

โอนเขาจาก
บริษัทยอย

(7,288)
(1,489)
(17,721)
(26,498)

-

ยอดปลายป

(176)
(17)
(339)

(146)
-

คาเผอ
การดอยคา

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 2,216 ลานบาท และ 2,222 ลานบาท ตามลําดับ

* ธนาคารและบริษัทยอยตีราคาเพิ่มในป 2558

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อุปกรณ
อนๆ
รวม

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน
จําหนาย/
โอนออก

งบการเงินรวม
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิมีดังนี้

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

7,154
7,719
5,296
672
39,988

5,712
13,435

ยอดสุทธิ
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-

159
1,056
1,195
2,410

6,239
8,113

14,854
8,872
21,573
378
60,029

(231)
(3)
(921)
(1,135)
(2,321)

(5)
(26)

จําหนาย/
โอนออก

(172)
(79)
(277)
(944)

(379)
(37)

โอนออก
จากการขาย
บริษัทยอย

14,610
8,790
21,431
438
59,174

5,855
8,050

ยอดปลายป

(7,182)
(949)
(16,016)
(24,147)

(384)
(285)
(1,553)
(2,222)

-

ยอดตนป
คาเสอมราคา
(ลานบาท)
178
5
814
997

จําหนาย

คาเสอมราคาสะสม

232
22
227
481

-

โอนออก
จากการขาย
บริษัทยอย

(7,156)
(1,207)
(16,528)
(24,891)

-

ยอดปลายป

(155)
(507)

(352)
-

คาเผอ
การดอยคา

7,299
7,583
4,903
438
33,776

5,503
8,050

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพยสินของอาคารและอุปกรณของธนาคารและบริษัทยอยกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจํานวน 21,885 ลานบาท (2557: 15,962 ลานบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในป 2553 และบริษัทยอยตีราคาเพิ่มในป 2556

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อุปกรณ
อนๆ
รวม

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน

งบการเงินรวม
2557

รายงานประจําป 2558
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5,316
170
421
2,076
1,193
9,176

5,665
7,478
14,146
8,711
20,390
443
56,833

(231)
(6)
(543)
(960)
(1,745)

(3)
(2)
14,085
9,126
21,923
676
64,264

5,662
12,792

ยอดปลายป

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

(331)
(278)
(1,503)
(2,112)

-

ยอดตนป
คาเสอมราคา
(ลานบาท)
218
1
399
618

จําหนาย

(6,930)
(1,466)
(16,834)
(25,230)

-

ยอดปลายป

(176)
(321)

(145)
-

คาเผอ
การดอยคา

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 2,112 ลานบาท และ 2,107 ลานบาท ตามลําดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในป 2558

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อุปกรณ
อนๆ
รวม

ยอดตนป

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
รับโอน
โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
คาเสอมราคาสะสม

6,979
7,660
5,089
676
38,713

5,517
12,792

ยอดสุทธิ
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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

ยอดปลายป

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

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

-

ยอดตนป
คาเสอมราคา
(ลานบาท)
162
627
789

จําหนาย

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

-

ยอดปลายป

(137)
(488)

(351)
-

คาเผอ
การดอยคา

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

5,314
7,478

ยอดสุทธิ

มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งไดรับการรับรองเปนผูประเมินราคาและมีประสบการณ ในพื้นที่ที่ทําการประเมินและจัดประเภทของการประเมินราคาที่ดินและ
อาคารนั้น มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดินและเกณฑราคาตนทุนเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย
ประเภทอาคาร ซึ่งทั้งหมดถูกจัดประเภทเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3

ราคาทรัพยสินของอาคารและอุปกรณของธนาคารซึ่งตัดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตธนาคารยังสามารถใชประโยชน ในอาคารและอุปกรณเหลานั้นได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนเงินรวม
20,860 ลานบาท (2557: 15,243 ลานบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในป 2553

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อุปกรณ
อนๆ
รวม

ยอดตนป

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
รับโอน
โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
คาเสอมราคาสะสม

รายงานประจําป 2558
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9,669
5,924
35
15,628

466
905
1,371

(232)
(27)
(259)

31
31

โอนเขาจาก
บริษัทยอย
10,135
6,628
8
16,771

ยอดปลายป
(4,217)
(5)
(4,222)

ยอดตนป
(ลานบาท)

งบการเงินรวม
2558

(499)
(2)
(501)

คาตัดจําหนาย

จําหนาย
7
7

คาตัดจําหนายสะสม

(24)
(24)

โอนเขาจาก
บริษัทยอย

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 501 ลานบาท และ 513 ลานบาทตามลําดับ

คาความนิยม
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
อนๆ
รวม

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน
จําหนาย/
โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิมีดังนี้

18 คาความนิยมและสินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

(4,733)
(7)
(4,740)

ยอดปลายป

10,135
1,895
1
12,031

ยอดสุทธิ
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9,669
5,499
35
15,203

804
486
1,290

(23)
(23)

จําหนาย/
โอนออก
(804)
(38)
(842)

โอนออก
จากการขาย
บริษัทยอย
9,669
5,924
35
15,628

ยอดปลายป
(3,745)
(4)
(3,749)

ยอดตนป
(ลานบาท)
(512)
(1)
(513)

คาตัดจําหนาย
17
17

จําหนาย

คาตัดจําหนายสะสม

23
23

โอนออก
จากการขาย
บริษัทยอย
(4,217)
(5)
(4,222)

ยอดปลายป

9,669
1,707
30
11,406

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพยสนิ ของสินทรัพยไมมตี วั ตนของธนาคารและบริษทั ยอยกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมตี วั ตนซึง่ ไดคดิ คาตัดจําหนายเต็มจํานวนแลว แตยงั คงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจํานวน 3,617 ลานบาท (2557: 2,248 ลานบาท)

คาความนิยม
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
อนๆ
รวม

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

ราคาทุน

งบการเงินรวม
2557

รายงานประจําป 2558
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804
5,144
5,948

543
543

804
5,687
6,491

ยอดปลายป
(3,817)
(3,817)

ยอดตนป
(ลานบาท)
(424)
(424)

คาตัดจําหนาย

(4,241)
(4,241)

ยอดปลายป

4,783
4,783

804
361
1,165

804
5,144
5,948

ยอดปลายป

(3,368)
(3,368)

ยอดตนป
(ลานบาท)

(449)
(449)

คาตัดจําหนาย

(3,817)
(3,817)

ยอดปลายป

804
1,327
2,131

ยอดสุทธิ

804
1,446
2,250

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพยสินของสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดคิดคาตัดจําหนายเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวน
3,494 ลานบาท (2557: 2,140 ลานบาท)

คาความนิยม
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
รวม

ยอดตนป

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
รับโอน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
คาตัดจําหนายสะสม

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 424 ลานบาท และ 449 ลานบาท ตามลําดับ

คาความนิยม
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
รวม

ยอดตนป

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/
รับโอน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
คาตัดจําหนายสะสม

19 สินทรัพยอื่นระหวางรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยอื่นระหวางรอการโอนบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
บัญชีพักเพอรอการโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ลูกหนี้อน
รายการ option premium จายลวงหนา
อนๆ
รวม

1,168
561
309
230
2,268

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

831
2,228
695
350
4,104

1,168
646
309
230
2,353

831
2,228
695
350
4,104

20 สินทรัพยอื่นสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยอื่นสุทธิมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย
บัญชีลูกหนี้จากการขายหนี้ดอยคุณภาพ
รายไดคาบริการคางรับ
ยอดดุลสุทธิบัญชีระหวางกัน
อนๆ
รวม
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19,602
4,258
2,945
2,086
1,870
849
415
5,277
37,302

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

13,062
4,936
1,962
2,845
2,443
1,007
1,655
4,492
32,402

19,602
4,196
765
1,870
2,006
487
3,167
32,093

13,062
4,875
1,615
2,443
2,280
1,655
2,628
28,558

21 เงินรับฝาก
21.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
2558
2557
จายคืนเมอทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมอสิ้นระยะเวลา
- ไมถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไมถึง 1 ป
- 1 ปขึ้นไป
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

57,136
1,106,016

53,853
999,410

56,292
1,101,596

52,921
995,706

221,323
300,657
205,597
1,890,729

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

221,014
300,631
205,371
1,884,904

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

21.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอน
รวม

1,797,211
79,127
1,986
1,878,324

2558
ตางประเทศ
700
10,642
1,063
12,405

รวม

ในประเทศ
(ลานบาท)

1,797,911
89,769
3,049
1,890,729

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

2557
ตางประเทศ
412
9,447
906
10,765

รวม
1,816,309
76,525
2,509
1,895,343

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอน
รวม

1,797,899
79,127
1,986
1,879,012

2558
ตางประเทศ
671
4,554
667
5,892

รวม

ในประเทศ
(ลานบาท)

1,798,570
83,681
2,653
1,884,904

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

2557
ตางประเทศ
379
4,131
655
5,165

รวม
1,816,921
71,209
2,258
1,890,388

รายงานประจําป 2558
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22 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) มีดังนี้
งบการเงินรวม

ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพอการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ *
สถาบันการเงินอน **
รวมในประเทศ
ตางประเทศ:
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยนญี่ปุน
เงินยูโร
เงินสกุลอน
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

เมอทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

1,550
1,577
12,917
16,044

22,110
33,300
46,165
6,367
107,942

22,110
34,850
47,742
19,284
123,986

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

3,295
1
622
2,402
6,320

12,631
12,631

15,926
1
622
2,402
18,951

2,507
1
169
2,215
4,892

11,372
11,372

13,879
1
169
2,215
16,264

22,364

120,573

142,937

22,194

118,092

140,286

รวม

เมอทวงถาม
(ลานบาท)

2557
มีระยะเวลา

รวม

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เชน ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธ. เพอการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธ.เพอการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.อิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชอทีอ่ ยูอ าศัย ทัง้ นี้ไมรวมถึงบรรษัท
ประกันสินเชออุตสาหกรรมขนาดยอม
** สถาบันการเงินอน หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ ายใต พรบ.ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏขางตน เชน บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพอการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ *
สถาบันการเงินอน **
รวมในประเทศ
ตางประเทศ:
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยนญี่ปุน
เงินยูโร
เงินสกุลอน
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

เมอทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

1,550
1,577
15,621
18,748

22,110
33,300
46,165
6,367
107,942

22,110
34,850
47,742
21,988
126,690

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

3,345
1
622
2,429
6,397

12,631
12,631

15,976
1
622
2,429
19,028

2,524
1
169
2,218
4,912

11,372
11,372

13,896
1
169
2,218
16,284

25,145

120,573

145,718

27,922

118,092

146,014

รวม

เมอทวงถาม
(ลานบาท)

2557
มีระยะเวลา

รวม

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เชน ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธ. เพอการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธ.เพอการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.อิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชอทีอ่ ยูอ าศัย ทัง้ นี้ไมรวมถึงบรรษัท
ประกันสินเชออุตสาหกรรมขนาดยอม
** สถาบันการเงินอน หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ ายใต พรบ.ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏขางตน เชน บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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23 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีดังนี้
งบการเงินรวม

หุนกู
- เงินดอลลารสหรัฐ
หุนกูดอยสิทธิ
- เงินบาท
เงินกูยืมที่มีอนุพันธ
การเงินแฝง
- เงินบาท
อนๆ
รวม

2558
ในประเทศ ตางประเทศ

2557
รวม
ในประเทศ ตางประเทศ
(ลานบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด

3.38 - 3.90

2559 - 2562

-

80,549

80,549

-

73,625

73,625

4.50 - 4.65

2565 - 2567

40,000

-

40,000

40,000

-

40,000

0.64 - 1.29

2559

508
107
40,615

80,549

508
107
121,164

104
188
40,292

73,625

104
188
113,917

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หุนกู
- เงินดอลลารสหรัฐ
หุนกูดอยสิทธิ
- เงินบาท
อนๆ
รวม
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2558
ในประเทศ ตางประเทศ

2557
รวม
ในประเทศ ตางประเทศ
(ลานบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด

3.38 - 3.90

2559 - 2562

-

81,279

81,279

-

74,298

74,298

4.50 - 4.65

2565 - 2567

40,000
107
40,107

81,279

40,000
107
121,386

40,000
188
40,188

74,298

40,000
188
114,486

24 ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประมาณการหนี้สินมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
สํารองบําเหน็จและบํานาญ
ประมาณการหนี้สินจากสิทธิเรียกรอง
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท.
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟองรอง
ประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน
อนๆ
รวม

4,315
2,569
227
115
2
7,228

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

3,354
2,287
1,146
306
115
3
7,211

3,975
2,563
221
115
2
6,876

3,079
2,280
1,104
300
115
3
6,881

ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุและผลประโยชนภายหลังเกษียณ
ธนาคารมีโครงการผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุและผลประโยชนภายหลังเกษียณ รวมทัง้ โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไว ซึ่งโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวทั้งหมดไมไดจัดใหมีกองทุน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
การจายผลตอบแทนเกษียณอายุ
ผลประโยชนอน
รวมมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ ไมไดจัดใหมีกองทุน

3,549
766
4,315

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

2,630
724
3,354

3,257
718
3,975

รายงานประจําป 2558

2,394
685
3,079
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
งบการเงินรวม
2558
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อนๆ
โอนออก
ผลประโยชนจาย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2557
อนๆ

เกษียณอายุ
(ลานบาท)

อนๆ

2,630

724

2,470

675

279
119
398

45
29
(37)
37

224
99
323

41
28
69

619
619

9
9

-

-

(4)
(94)
(98)

(4)
(4)

(38)
(125)
(163)

(1)
(19)
(20)

3,549

766

2,630

724

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อนๆ
โอนออก
ผลประโยชนจาย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
อนๆ

เกษียณอายุ
(ลานบาท)

อนๆ

2,394

685

2,223

636

251
110
361

40
28
(37)
31

195
91
286

37
26
63

586
586

3
3

-

-

(4)
(80)
(84)

(1)
(1)

(115)
(115)

(14)
(14)

3,257

718

2,394

685
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2558
2557
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
อนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

247
60
321
628

-

231
37
321
589

-

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยนํ้าหนัก) ไดแก
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(รอยละ)
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนคารักษาพยาบาล
อัตราเงินเฟอ
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทอง

3.6
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.0
3.5

4.1 - 4.2
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.5
3.5

ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ
การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้

ภระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(501)
427

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(ลานบาท)

611
(367)

(466)
390

570
(335)

แมวา การวิเคราะหนี้ไมไดคาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีค่ าดหวังภายใต โครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณ
การความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ
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คาใชจายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
รับรู ในกําไรหรือขาดทุน
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
รวมคาใชจายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
รับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ที่รับรู ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

949
435
1,384

908
392
1,300

834
392
1,226

797
349
1,146

628

-

589

-

25 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบดวยหนี้สินของบริษัทยอยที่เปนบริษัทประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
(ลานบาท)
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สํารองประกันชีวิต
อนๆ
รวม

183,717
1,062
184,779

150,702
1,055
151,757

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสําหรับบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ถูกคํานวณตามที่ไดกลาวไว ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 5.27

26 หนี้สินอื่นระหวางรอการโอนบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 หนี้สินอื่นระหวางรอการโอนบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
บัญชีพักเพอรอการโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เจาหนี้อน
อนๆ
รวม

6,472
1,538
3,535
11,545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

8,345
1,826
4,096
14,267

6,472
1,550
3,457
11,479

8,345
1,668
4,014
14,027
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27 หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 หนี้สินอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและเจาหนี้สํานักหักบัญชี
หลักประกันเจาหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินมัดจํา
อนๆ
รวม

18,164
6,789
2,640
1,667
722
236
2,182
32,400

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

18,545
7,832
1,855
865
628
297
1,115
31,137

14,571
6,810
1,667
603
213
1,939
25,803

15,284
7,838
865
504
238
1,067
25,796

28 สํารอง
สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารและบริษัทยอยซึ่งเปนบริษัทมหาชนจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะไปจายเงินปนผลไมได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยที่เปนบริษัทจํากัดตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยรอยละหาของจํานวนผล
กําไร ซึ่งไดรับจากกิจการของบริษัททุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงรอยละสิบของจํานวนทุนของบริษัท เงิน
สํารองนี้จะไปจายเงินปนผลไมได
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย ใหมประกอบดวยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดินและอาคารที่
แสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหมจนกระทั่งมีการขายหรือจําหนาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบดวยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา
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องคประกอบอื่นๆ
องคประกอบอื่นๆ ประกอบดวยผลตางจากการแปลงคางบการเงินและการเคลื่อนไหวในทุนสํารองดังนี้
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจากงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

29 เงินปนผล
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดครึ่งปแรกของป 2558
แกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตรา 1.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,099 ลานบาท โดยไดมีการจายเงินปนผลไปแลว
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน ทั้งผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือ
หุนสามัญในอัตรา 4.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,296 ลานบาท โดยไดมีการจายเงินปนผลไปแลวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดครึ่งปแรกของป 2557
แกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถอื หุนสามัญในอัตรา 1.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,099 ลานบาท โดยไดมีการจายเงินปนผลไปแลว
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน ทั้งผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือ
หุนสามัญในอัตรา 3.75 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,747 ลานบาท โดยไดมีการจายเงินปนผลไปแลวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

30 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัดมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินลงทุน
หลักทรัพยหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เปนหลักประกัน
ในธุรกรรมซื้อ (ขายคืน)
อนๆ
รวม

42,636
35,191
77,827

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

54,250
30,678
84,928

42,636
272
42,908

54,250
286
54,536
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31 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนามีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอน
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
- การค้ําประกันอน
- ลูกหนี้ / เจาหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
- อนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

5,754
248
8,228
27,775

3,434
220
6,792
35,346

5,754
110
8,228
27,567

3,434
117
6,792
35,196

156,991
178,458
7,383
38,132
422,969

127,028
178,776
10,070
34,537
396,203

156,255
176,498
7,383
35,584
417,379

126,443
177,936
9,902
33,638
393,458

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ใหแกสถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปดกิจการตามคําสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2540 เปนจํานวน 3 ลานบาท (2557: 3 ลานบาท)

32 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เพื่อวัตถุประสงค ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารและบริษัทยอย หากธนาคาร
และบริษทั ยอยมีอาํ นาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทัง้ ทางตรงและทางออมหรือมีอทิ ธิพลอยางมีนยั สําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสิน
ใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทยอยอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ
ธนาคารมีรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน โดยการกําหนดอัตราดอกเบีย้ สําหรับเงินใหกยู มื แกพนักงานตามจํานวนและเงือ่ นไข
ที่กําหนดไว ในโครงการสวัสดิการเปนไปตามราคาที่กําหนดไว ในขอบังคับธนาคาร สวนการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิดราคาสําหรับ
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวของกันที่นอกเหนือจากนี้เปนไปตามการคาปกติและมีเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป สําหรับรายไดและคาใช
จายอื่นๆ ใชราคาตลาดในการคิดราคา โดยเปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว รายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
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32.1 เงินใหสินเชอ เงินรับฝาก เงินกูยืมและภาระผูกพัน
เงินใหสนิ เชือ่ เงินรับฝาก เงินกูย มื และภาระผูกพันที่ใหแกบคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

สินเชอ* เงินรับฝาก เงินกูยืม
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทอน)
ผูถือหุนรายใหญ (เกินรอยละ 10)
กิจการที่ผูบริหารหรือกรรมการหรือ
ผูที่เกี่ยวของของบุคคลเหลานี้มี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
กรรมการและผูบริหารสําคัญของ
ธนาคาร
รวม

ภาระ
ผูกพัน สินเชอ* เงินรับฝาก เงินกูยืม
(ลานบาท)

ภาระ
ผูกพัน

-

692

-

-

-

321

-

-

-

8,216

-

1
-

-

8,200

-

1
-

11

655

1

107

-

681

1

107

122

712

19

-

102

768

16

-

133

10,275

20

108

102

9,970

17

108

* สุทธิจากคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ 1)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

2557

สินเชอ* เงินรับฝาก เงินกูยืม
บริษัทยอย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจอนๆ
รวมบริษัทยอย

ภาระ
ผูกพัน สินเชอ* เงินรับฝาก เงินกูยืม
(ลานบาท)

ภาระ
ผูกพัน

-

2,012
460
2,472

1,727
1,727

13,151
13,151

-

5,039
274
5,313

1,727
1,727

7,853
7,853

-

692

-

-

-

321

-

-

-

8,216

-

1
-

-

8,200

-

1
-

บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทอน)
ผูถือหุนรายใหญ (เกินรอยละ 10)
กิจการที่ผูบริหารหรือกรรมการหรือ
ผูที่เกี่ยวของของบุคคลเหลานี้มี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
กรรมการและผูบริหารสําคัญของ
ธนาคาร

11

655

1

107

-

681

1

107

122

712

19

-

102

768

16

-

รวม

133

12,747

1,747

13,259

102

15,283

1,744

7,961

* สุทธิจากคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ 1)

32.2 รายไดและคาใชจาย
รายไดและคาใชจายที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหวางธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
รายได
ดอกเบี้ย
อนๆ
บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ
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-

4,289

2557

คาใชจาย
รายได
ดอกเบี้ย
อนๆ
ดอกเบี้ย
อนๆ
(ลานบาท)
4
226

22

-

คาใชจาย
ดอกเบี้ย
อนๆ
-

176

22

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
รายได
ดอกเบี้ย
อนๆ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ

14
-

2557

คาใชจาย
รายได
ดอกเบี้ย
อนๆ
ดอกเบี้ย
อนๆ
(ลานบาท)

12,909
4,289

89
4
226

2,499
22

17
-

คาใชจาย
ดอกเบี้ย
อนๆ

14,652
-

122
176

2,900
22

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ธนาคารไดขายหุนสามัญจํานวน 9,070,600 หุนของบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่ธนาคาร
ถืออยูใหแกสาํ นักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ซึง่ เปนบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน ราคาขายเปนราคาอางอิงจากตลาดซึง่ เปนไปตาม
ปกติธุรกิจ เปนจํานวนเงิน 4.5 พันลานบาท และกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 4.3 พันลานบาทไดบันทึกในปนี้

33 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ
ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลผูซึ่งมีอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการกํากับและควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ของ
ธนาคารตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
ธนาคารไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติซึ่งไดแก คาเบี้ย
ประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินชวยเหลือคาครองชีพ คาพาหนะและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของธนาคาร

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
1,617
49
1,666

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

1,422
21
1,443

1,335
46
1,381
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1,120
18
1,138
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34 สัญญาเชาและสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ภาระทีจ่ ะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตสําหรับสัญญาเชาและสัญญาบริการระยะยาวมีดงั นี้

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออาคาร

อุปกรณสํานักงาน
รถยนต

ระยะเวลา
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
5 ป ขึ้นไป
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

งบการเงินรวม
2558
2557
1,974
1,617
192
83
209
617

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

1,859
1,682
192
3
2
241
305

1,850
1,576
192
82
196
599

1,703
1,550
192
1
228
284

35 สวนงานดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สวนงานดําเนินงานประกอบดวย
ขอมูลโครงสรางการดําเนินงานของธนาคารและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป ธนาคารดําเนิน
งานผานกลุมธุรกิจของธนาคาร 4 กลุม ไดแก กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ รับผิดชอบลูกคาธุรกิจ และการพาณิชย กลุมลูกคาธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดยอม รับผิดชอบลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอม (กอนป 2558 จัดอยูในกลุม ลูกคาธุรกิจ) กลุม ลูกคาบุคคล
รับผิดชอบลูกคาบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุมธุรกิจพิเศษ รับผิดชอบการจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารมี
บริษัทยอยหลักอีก 3 บริษัท ไดแก บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และบริษัท
ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตามขอมูลที่ไดแสดงดานลาง ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและรายไดจากเงินลงทุนของธนาคาร รายการระหวางธนาคารและตลาด
เงิน ไมไดถูกปนสวนไปยังหนวยธุรกิจใดเปนพิเศษไดถูกรายงานภายใตหัวขอ “อื่นๆ” ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจพิเศษไดถูกปนสวน
กลับไปยังหนวยธุรกิจทีส่ นิ ทรัพยนนั้ ไดถกู โอนมา ในสวนของรายไดคา ธรรมเนียมของบริษทั ยอยนัน้ ไดถกู กระจายเขาตามหนวยธุรกิจ (กลุม
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอม หรือกลุมลูกคาบุคคล) ในคําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน แต
แสดงอยูภายใตหัวขอ “อื่นๆ” ในการวิเคราะหดานลางนี้ สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานนั้นหมายถึงคาใชจายทางตรงและทางออมใน
การดําเนินธุรกิจของหนวยธุรกิจแตละหนวย รวมถึงการปนสวนของคาใชจายทั่วไปไปยังหนวยธุรกิจเหลานี้
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ธนาคารกําหนดใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนคณะกรรมการบริหาร ขอมูลทางการเงินของกลุมธุรกิจถูกวัดผลบน
เกณฑเดียวกับขอมูลภายในดังนี้
งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปนผลและรายไดอน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สงสัยจะสูญ
การดอยคาและภาษีเงินได
หนี้สงสัยจะสูญ การดอยคาและภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

กลุมลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ

กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยอม

กลุมลูกคา
บุคคล
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

15,835
10,094
25,929
(7,599)

14,704
3,599
18,303
(5,388)

41,464
29,071
70,535
(33,609)

10,831
11,811
22,642
(2,352)

82,834
54,575
137,409
(48,948)

18,330

12,915

36,926

20,290

88,461
(41,221)
47,240

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปนผลและรายไดอน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สงสัยจะสูญ
การดอยคาและภาษีเงินได
หนี้สงสัยจะสูญ การดอยคาและภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

กลุมลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ

กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยอม

กลุมลูกคา
บุคคล
(ลานบาท)

อนๆ

รวม

15,554
10,055
25,609
(7,196)

14,728
3,374
18,102
(5,214)

38,599
28,415
67,014
(32,943)

12,219
5,186
17,405
(2,736)

81,100
47,030
128,130
(48,089)

18,413

12,888

34,071

14,669

80,041
(26,389)
53,652
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งบการเงินรวม
2558
กลุมลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหสินเชอ *
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน

640,876
740,730
605,483

กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยอม
357,193
330,845
160,153

กลุมลูกคา
บุคคล
(ลานบาท)
824,319
804,649
1,202,990

อนๆ
344
11,018
898,085
497,990

รวม
344
1,833,406
2,774,309
2,466,616

งบการเงินรวม
2557
กลุมลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหสินเชอ *
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
*
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สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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656,561
766,979
544,966

กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยอม
339,528
319,287
160,167

กลุมลูกคา
บุคคล
(ลานบาท)
772,220
750,683
1,269,874

อนๆ
697
8,826
862,754
438,398

รวม
697
1,777,135
2,699,703
2,413,405

36 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ฐานะการเงินจําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและตางประเทศมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ตางประเทศ
สินทรัพยรวม
2,704,384
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย)
233,400
เงินลงทุนสุทธิ *
536,129
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิ
1,746,380

112,633

เงินรับฝาก
1,877,221
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
(หนี้สิน)
130,306
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม
39,885

2557

รายการ

ธุรกรรม ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ ตางประเทศ
(ลานบาท)

ตัดบัญชี

(42,708) 2,774,309 2,631,657
260,943
536,999

98,383

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

(30,337) 2,699,703

27,543
870

-

274,400
502,305

17,215
503

-

291,615
502,808

26,794

- 1,773,174 1,684,038

37,897

- 1,721,935

13,508

- 1,890,729 1,883,467

11,876

- 1,895,343

12,631

-

142,937

130,397

9,889

-

140,286

81,279

-

121,164

39,620

74,297

-

113,917

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

รายการ

ธุรกรรม ธุรกรรม
ในประเทศ ตางประเทศ
สินทรัพยรวม
2,497,559
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย)
224,735
เงินลงทุนสุทธิ *
359,974
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิ
1,739,314

102,575

เงินรับฝาก
1,877,909
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
(หนี้สิน)
133,087
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกูยืม
40,107

2557

รายการ

ธุรกรรม ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ ตางประเทศ
(ลานบาท)

ตัดบัญชี

(42,708) 2,557,426 2,461,101
246,492
360,841

ตัดบัญชี

92,046

รวม

(30,337) 2,522,810

21,757
867

-

264,078
361,716

12,729
503

-

276,807
362,219

22,914

- 1,762,228 1,678,546

36,325

- 1,714,871

6,995

- 1,884,904 1,884,112

6,276

- 1,890,388

12,631

-

145,718

136,125

9,889

-

146,014

81,279

-

121,386

40,189

74,297

-

114,486

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ

36.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอนๆ
คาใชจายจากการ
ดําเนินงานอนๆ
กําไรจากการดําเนินงานกอน
ภาษีเงินได

220

รายงานประจําป 2558

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
รวม ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี
(ลานบาท)

(2,412) 122,462 122,488
2,412 (39,628) (41,571)
- 82,834 80,917

121,298
(38,532)
82,766

3,576
(3,508)
68

27,022
27,441

53
59

-

27,075
27,500

26,112
20,678

197
43

-

26,309
20,721

(78,598)

(73)

-

(78,671) (61,041)

(262)

-

(61,303)

58,631

107

-

58,738

161

-

66,827

66,666

3,342
(3,159)
183

รวม

(2,449) 123,381
2,449 (42,281)
- 81,100

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

2557

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอนๆ
คาใชจายจากการ
ดําเนินงานอนๆ
กําไรจากการดําเนินงานกอน
ภาษีเงินได

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
รวม ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี
(ลานบาท)

(2,412) 115,033 116,163
2,412 (39,663) (41,657)
- 75,370 74,506

3,236
(3,151)
85

รวม

114,007
(38,578)
75,429

3,438
(3,497)
(59)

30,703
20,703

(11)
46

-

30,692
20,749

30,430
14,777

140
25

-

30,570
14,802

(76,154)

5

-

(76,149) (58,916)

(202)

-

(59,118)

50,681

(19)

-

50,662

48

-

60,845

60,797

(2,449) 116,950
2,449 (42,359)
- 74,591

37 รายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพอคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชอ
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
อนๆ
รวม

3,687
501
12,372
95,729
10,097
76
122,462

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

4,380
565
12,562
95,357
10,489
28
123,381

3,280
501
5,733
95,346
10,097
76
115,033

3,967
565
6,878
95,025
10,487
28
116,950

รายงานประจําป 2558
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38 คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ยที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุนกูดอยสิทธิ
- อนๆ
เงินกูยืม
อนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

26,463
1,078
8,584

29,171
1,605
8,165

26,505
1,085
8,584

29,255
1,615
8,165

1,830
1,624
43
6
39,628

1,830
1,473
36
1
42,281

1,830
1,653
6
39,663

1,830
1,493
1
42,359

39 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
- บริการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ
- อนๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

1,272

1,284

1,258

1,273

12,099
19,333
32,704
(5,629)
27,075

11,697
18,544
31,525
(5,216)
26,309

12,115
22,151
35,524
(4,832)
30,692

11,713
22,230
35,216
(4,646)
30,570

40 รายไดจากธุรกรรมเพื่อคาสุทธิ
รายไดจากธุรกรรมเพื่อคาสุทธิที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
กําไรจากธุรกรรมเพอคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
- เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
- ตราสารทุน
- อนๆ
รวม

7,520
402
326
66
1
8,315

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

5,900
245
1,020
136
3
7,304

7,126
402
258
13
1
7,800

6,075
245
960
33
3
7,316

41 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในหลักทรัพยที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
- เงินลงทุนเผอขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
รวม
กําไร (ขาดทุน) จากการดอยคา
- เงินลงทุนเผอขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
รวม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

9,732
(188)
9,544

853
(145)
45
1,813
2,566

8,946
8,946

461
45
2,777
3,283

4
(2)
(156)
(154)
9,390

3
(6)
(3)
2,563

4
(2)
(357)
(355)
8,591

1
2
(1,377)
(1,374)
1,909
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42 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

หมายเหตุ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเผอขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้ *
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รวม

14

งบการเงินรวม
2558
2557
(22)
(35)
(19)
29,759
40
29,723

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

(117)
(2)
13,304
29
13,214

(22)
(35)
(19)
29,762
40
29,726

(117)
(2)
13,329
29
13,239

* รวมหนี้สูญไดรับคืน

43 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
รวมภาษีเงินได
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งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

11,374

13,406

9,183

11,341

124

(231)

142

(250)

11,498

13,175

9,325

11,091

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กอนภาษี
เงินได
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

(7,911)
5,823
(628)
(2,716)

2558
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได
1,485
(1,165)
126
446

สุทธิจากภาษี
กอนภาษี
เงินได
เงินได
(ลานบาท)
(6,426)
4,658
(502)
(2,270)

4,654
(29)
4,625

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจากภาษี
เงินได

(903)
6
(897)

3,751
(23)
3,728

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กอนภาษี
เงินได
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

(6,271)
5,728
(589)
(1,132)

2558
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได
1,232
(1,146)
118
204

สุทธิจากภาษี
กอนภาษี
เงินได
เงินได
(ลานบาท)
(5,039)
4,582
(471)
(928)

1,517
(29)
1,488

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจากภาษี
เงินได

(281)
6
(275)
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1,213
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558
อัตราภาษี
(รอยละ)

(ลานบาท)

กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีสุทธิ
รวม

2557
อัตราภาษี
(รอยละ)

(ลานบาท)

58,738
20.0

11,748

19.6

(250)
11,498

66,827
20.0

13,365

19.7

(190)
13,175

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558
อัตราภาษี
(รอยละ)

กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีสุทธิ
รวม

2557
(ลานบาท)

อัตราภาษี
(รอยละ)

50,662
20.0

10,132

18.4

(807)
9,325

(ลานบาท)
60,845

20.0

12,169

18.2

(1,078)
11,091

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติอนุมัติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30
เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ธนาคารและบริษัทยอยใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในป 2555
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

66
(3,141)
(3,075)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ลานบาท)

68
(3,563)
(3,495)

2
(2,772)
(2,770)

11
(2,941)
(2,930)
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รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพยและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึน้ ในระหวางปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายได ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

228

กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน
(ลานบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

กําไรสะสม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
สินทรัพยอน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอน
รวม

231
376
103
199
1
113
10
108
1,444
33
703
3,321

32
(134)
33
57
(80)
(29)
307
(108)
6
(127)
3
(30)
(70)

243
126
369

98
98

130
340
409
160
119
1
84
317
6
1,443
36
673
3,718

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
สินทรัพยอน
หนี้สินอน
รวม

(2,501)
(400)
(3,861)
(21)
(32)
(1)
(6,816)

(1)
16
(49)
(35)
5
9
1
(54)

1,242
(1,165)
77

-

(1)
(1,243)
(449)
(5,061)
(16)
(23)
(6,793)

สุทธิ

(3,495)

(124)

446

98

(3,075)
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ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายได ใน
โอนออก
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
จากการขาย
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน
บริษัทยอย
(ลานบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
สินทรัพยอน
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอน
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

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
สินทรัพยอน
หนี้สินอน
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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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเปน (รายจาย) / รายได ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
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กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน
(ลานบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

กําไรสะสม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
สินทรัพยอน
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอน
รวม

213
376
103
198
113
99
1,378
690
3,170

32
(137)
33
57
(79)
(29)
300
(99)
(121)
(40)
(83)

14
118
132

98
98

130
90
409
160
119
84
300
1,375
650
3,317

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยอน
รวม

(1,933)
(401)
(3,735)
(31)
(6,100)

16
(48)
(36)
9
(59)

1,218
(1,146)
72

-

(699)
(449)
(4,917)
(22)
(6,087)

สุทธิ

(2,930)

(142)

204

98

(2,770)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเปน (รายจาย) / รายได ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กําไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอน
(ลานบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอน
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอน
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

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชอแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยอน
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)

44 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
(ลานบาท / ลานหุน)
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของธนาคาร (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายแลว
กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

47,182
3,399
13.88

53,335
3,399
15.69

41,337
3,399
12.16

49,754
3,399
14.64

บุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิไดสิ้นสุดลงในป 2552 จึงมีสิทธิเทียบเทาหุนสามัญทุกประการ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของธนาคารและจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออก
จําหนายแลวระหวางป
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45 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ผูถ อื หุน บุรมิ สิทธิจาํ นวน 1,950 หุน ได ใชสทิ ธิแปลงสภาพเปนหุน สามัญของธนาคารจํานวน 1,950 หุน ซึง่ ธนาคารไดดาํ เนินการจดทะเบียน
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

46 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมได ใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมไดนํามาใช ในการจัดทํางบการ
เงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย และถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
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เรอง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพอขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอน
การวัดมูลคายุติธรรม
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

เรอง
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรอง ผลประโยชนของพนักงาน
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคารจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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โครงสรางเงินทุน
หลักทรัพยของบริษัท
ทุน
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 70,000 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญ จํานวน 3,416,034,514 หุน
หุนบุริมสิทธิ จํานวน 3,583,965,486 หุน

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 33,992 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญ จํานวน 3,394,488,877 หุน
หุนบุริมสิทธิ จํานวน
4,703,321 หุน

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยของธนาคาร
หลักทรัพยของธนาคารที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันมี ดังนี้
1. หุนสามัญ
2. หุนบุริมสิทธิ
1. หุนสามัญ
จํานวน
ผูออก
นายทะเบียนหลักทรัพย
การซื้อขาย

3,394,488,877 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก และกระดานตางประเทศ โดย
- การซื้อขายบนกระดานหลักใชอักษรยอ SCB
- การซื้อขายบนกระดานตางประเทศใชอักษรยอ SCB-F

2. หุนบุริมสิทธิ
จํานวน
ผูออก
นายทะเบียนหลักทรัพย
ลักษณะสําคัญของหุนบุริมสิทธิ

อัตราการใชสิทธิ
ราคาใชสิทธิ
กําหนดเวลาการใชสิทธิ

4,703,321 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เนองจากบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิมีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่กระทรวงการคลังชําระเงินคาหุน
บุรมิ สิทธิใหแกธนาคารในครัง้ แรก และไดครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว เมอวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
ดังนั้น ผูถือหุนบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเปนอยางเดียวกับผูถือหุนสามัญ โดยที่ผูถือหุนสามารถใชสิทธิแปลงหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดตามกําหนดเวลาการใชสิทธิและวิธีการใชสิทธิตามที่ธนาคารกําหนด
หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน
ไมมี
ทุกๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม ของทุกป โดย
- การใชสิทธิวันที่ 31 มีนาคม ใหแสดงความจํานงวันที่ 16 - 30 มีนาคม
- การใชสิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ใหแสดงความจํานงวันที่ 15 - 29 มิถุนายน
- การใชสิทธิวันที่ 30 กันยายน ใหแสดงความจํานงวันที่ 15 - 29 กันยายน
- การใชสิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ใหแสดงความจํานงวันที่ 16 - 30 ธันวาคม
ถาวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ใหเลอนวันใชสิทธิไปเปนวันทําการกอนวันหยุดนั้น
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วิธีการใชสิทธิ

สถานที่ใชสิทธิ

(1) ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถยนคําขอแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญตอบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (BROKER) ภายในเวลา
ทําการ
(2) ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคําขอแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ไดที่บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (BROKER)
(3) ผูถือหุนบุริมสิทธิที่ประสงคจะแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญตองยนเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1. ใบคําขอแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญตามแบบที่ธนาคารกําหนด
2. ใบหุนบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุนบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด)
3. กรณีบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือ หนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร
กรณีนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมกับ
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่รับรองสําเนาถูก
ตองโดยเจาของบัตร
(1) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
(2) บริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (BROKER)

พันธะผูกพันของธนาคารในการออกหุนในอนาคต
ธนาคารไมมีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต

การถือหุนโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอารจํากัด (NVDR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 3,399,192,198 หุน และมีการถือหุนธนาคารผานบริษัท ไทยเอ็นวี
ดีอาร จํากัด รวมจํานวนทั้งสิ้น 115,444,938 หุน คิดเปนรอยละ 3.40 ของหุนทั้งหมด โดยถือเฉพาะหุนสามัญ จํานวน 115,444,938 หุน คิด
เปนรอยละ 3.40 ของจํานวนหุนสามัญ และไมไดถือหุนบุริมสิทธิ ทั้งนี้ NVDR ไดออกประกาศแจงวา NVDR จะไมเขาประชุมและไมใชสิทธิ
ออกเสียงในฐานะผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน เวนแตเปนการเขาประชุมและออกเสียงเพอพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยออกจาก
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อนึ่ง ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนของธนาคารที่เปน NVDR ไดจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ ผาน Web Site: www.set.or.th/nvdr
หมายเหตุ NVDR คือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ NVDR) และเปน
ตราสารทีอ่ อกโดยบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด ซึง่ เปนนิตบิ คุ คลทีถ่ อื ครองหุน แทนผูล งทุนตางประเทศ ซึง่ เปนชองทางทีท่ าํ ใหผลู งทุนตางประเทศ
สามารถลงทุนได โดยไมติดขอจํากัดจากการควบคุมสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของคนตางดาวตามกฎหมายไทย (Foreign Limit)

นโยบายการออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม
ปจจุบันธนาคารยังไมมีแผนที่จะออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม

236

รายงานประจําป 2558

ผูถือหุน
โครงสรางผูถือหุนรายใหญ (ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชอ-สกุล
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และกลุม
กองทุนรวม วายุภักษหนึ่ง
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
CHASE NOMINEES LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
สํานักงานประกันสังคม
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
LENDING THAILAND CL AC
ผูถือหุนอนๆ
ยอดรวมทุนชําระแลว
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

หุนสามัญ
805,309,758
785,798,200
248,901,608
213,293,271
212,433,927
115,444,938
51,635,747
47,922,000
45,344,118

หุนบุริมสิทธิ

ยอดรวม
-

คิดเปนรอยละ

805,309,758
785,798,200
248,901,608
213,293,271
212,433,927
115,444,938
51,635,747
47,922,000
45,344,118

23.69
23.12
7.32
6.27
6.25
3.40
1.52
1.41
1.33

35,154,919
833,250,391
3,394,488,877

35,154,919
4,703,321 837,953,712
4,703,321 3,399,192,198

1.03
24.65
100.00

2,181,526,657
1,212,962,220

4,476,998 2,186,003,655
226,323 1,213,188,543

64.31
35.69

หมายเหตุ: กระทรวงการคลัง ถือหุนสามัญ 3,071,786 หุน คิดเปนรอยละ 0.09

นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30-50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปนผลจะจายในปใดก็ตามที่ธนาคารมีกําไร
หลังจากการกันสํารองตามกฎหมายและการกันสํารองอนที่จําเปนไดครบถวนแลว รวมทั้งไมมีผลขาดทุนสะสมและสามารถดํารงเงินกองทุนได
อยางเพียงพอตามกฎหมาย
ในป 2558 ธนาคารไดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของธนาคารป 2557 ใหกับผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจํานวน 6.00 บาทตอ
หุน เปนจํานวนเงินรวม 20,395 ลานบาท หรือรอยละ 38.2 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2557 ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอใหผูถือหุน
อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของธนาคารป 2558 ในการประชุมสามัญผูถือหุนที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
กรณีที่ธนาคารมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยนั้นๆ อยางเต็มที่และบริษัทยอยนั้นมิไดเปนบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ให
กําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหมากทีส่ ดุ จากกําไรสุทธิหลังจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายหรือในอัตราทีเ่ หมาะสมตามความจําเปนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยนั้น
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กรณีบริษทั ยอยเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษทั ทีธ่ นาคารมิไดมอี าํ นาจควบคุมอยางเต็มที่ การกําหนดนโยบาย
จายเงินปนผลขึน้ อยูก บั นโยบายของบริษทั ยอยทีป่ ระกาศไว และตองสอดคลองกับกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนี้ ในกรณี
ทีน่ โยบายการจายเงินปนผลของบริษทั ยอยตองไดรบั การอนุมตั จิ ากหนวยงานทีก่ าํ กับดูแล อัตราการจายเงินปนผลอาจจะถูกจํากัดจากหนวยงาน
ที่กํากับดูแล ตัวอยางเชน เงินปนผลของบริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ถูกจํากัดดวยอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่
ตองดํารงไวซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และการจายเงินปนผลตองไดรับการ
อนุมัติจากคปภ.

ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตราสารหนี้ที่ออกมีดังนี้

หุนกูเงินดอลลารสหรัฐ
หุนกูเงินดอลลารสหรัฐ
หุนกูเงินดอลลารสหรัฐ
หุนกูดอยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555*
หุนกูดอยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555*
* ผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด
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จํานวน

อัตราดอกเบี้ย

ครบกําหนด

400 ลานเหรียญสหรัฐ
1,100 ลานเหรียญสหรัฐ
750 ลานเหรียญสหรัฐ

3.9%
3.375%
3.50%

พฤศจิกายน 2559
กันยายน 2560
เมษายน 2562

20,000 ลานบาท

4.5%

2565

20,000 ลานบาท

4.65%

2567

การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในบริษัทอน
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทที่ธนาคารถือหุนทางตรงและทางออม ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว มีดังตอไปนี้
ลําดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน

ทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว
(บาท)

ธนาคารพาณิชย

หุนสามัญ

US$40,000,000

400,000

400,000

100.000%

963,266,885

บริษัทบริหาร
2 บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด
สินทรัพย
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา เวสท เอ
ชั้น 12 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2477 โทรสาร 0-2544-2165
3 บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ใหบริการเรียก
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ทาวเวอร
เก็บหนี้
2 เวสท ชั้น 22 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900
4 ธนาคารวีนาสยาม
ธนาคารพาณิชย
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
5 บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด
ใหบริการเรียก
1060 อาคาร 3 ชั้น 9, 10
เก็บหนี้
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2792-3800 โทรสาร 0-2255-1565
ศูนยฝกอบรม
6 บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม จํากัด
อาคารธนาคารไทยพาณิชย (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1702,1704,1707
โทรสาร 0-2544-1701
บริหารอาคาร
7 บริษัท มหิศร จํากัด (2)
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อีสต
ชั้น 2 เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400 โทรสาร: 0-2937-5437
8 บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด
ศูนยจํานองและ
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ประเมินราคา
เวสท เอ ชั้น 3 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
ทรัพยสนิ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2530-7500 โทรสาร 0-2530-7515-6
9 บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
ธุรกิจหลักทรัพย
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101
อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค
พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001
จัดการกองทุน
10 บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
ไทยพาณิชย จํากัด
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค
พลาซา ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

หุนสามัญ

25,000,000

2,500,000

2,500,000

100.000%

25,000,000

หุนสามัญ

5,677,975,020

567,797,502 564,336,277

99.390%

9,975,799,736

หุนสามัญ

US$61,000,000

610,000

610,000

100.000%

2,340,370,456

หุนสามัญ

1,000,000

100,000

100,000

100.000%

1,000,000

หุนสามัญ

549,000,000

5,490,000

5,490,000

100.000%

389,504,400

หุนสามัญ

66,949,000

669,490

669,490

100.000%

88,168,273

หุนสามัญ

10,000,000

1,000,000

1,000,000

100.000%

10,000,000

หุนสามัญ

2,000,000,000

200,000,000 200,000,000

100.000%

2,107,396,410

หุนสามัญ

100,000,000

100.000%

221,573,983

1 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย
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

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย

20,000,000

จํานวนหุน
ที่ถือ

20,000,000

สัดสวนการ
ถือหุน*

มูลคาเงินลงทุน*
(บาท)
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ลําดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

11 บริษทั ไทยพาณิชยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
อาคารไทยพาณิชย (ชิดลม)
อาคาร 1 ชั้น 4-10 เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-4000 โทรสาร 0-2256-1666
12 บริษัท ส.อ.ก จํากัด (มหาชน) (1)
(บริษทั เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน))
เลขที่ 9 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ชั้น 19 โซนซี
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301-4
โทรสาร 0-2544-3317
13 บริษัท สยามแซ็ทเน็ทเวอรค จํากัด (1) (3)
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ทาวเวอร
2 เวสท ชั้น 21 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
14 บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอรวิส จํากัด (1) (2)
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ทาวเวอร
1 เวสท เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
15 บริษัท สยาม มีเดีย แอนด คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด (1)
อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ทาวเวอร 2 เวสท ชั้น 17-22 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
16 บริษัท ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย) จํากัด (2)
อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซา อีสต
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301 โทรสาร 0-2544-3317
17 บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด
5/13 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566
18 บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร จํากัด (1)
39/98 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2
ตําบลบางกระเจา อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. (034) 490-082-7
19 บริษัท นวุติ จํากัด
เลขที่ 920/4 หมู 7 ตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทร. (053) 767-015
โทรสาร (053) 767-077
20 บริษัท นันทวัน จํากัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 11
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน

ทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว
(บาท)

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย

ประกันชีวิต

หุนสามัญ

665,000,000

การพาณิชย

หุนสามัญ

-

บริการสื่อสารผาน
ดาวเทียม

หุนสามัญ

112,500,000

11,250,000

ที่ปรึกษาและวาง
ระบบสารสนเทศ

หุนสามัญ

30,000,000

ธุรกิจดานลงทุน

หุนสามัญ

ธุรกิจศูนยขอมูล

66,500,000

จํานวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน*

มูลคาเงินลงทุน*
(บาท)

65,948,600

99.171%

12,539,502,275

597,423,062 595,883,972

99.742%

582,731,604

9,182,012

81.618%

-

3,000,000

2,249,993

75.000%

1

700,000,000

7,000,000

2,333,800

33.340%

1

หุนสามัญ

1,410,000,000

200,000,000

50,000,000

25.000%

352,500,000

ใหบริการระบบ
การชําระเงิน

หุนสามัญ

50,000,000

500,000

99,000

19.800%

13,775,030

อุตสาหกรรม
ฟอกหนัง

หุนสามัญ

193,750,000

25,000,000

2,500,000

10.000%

19,375,000

ธุรกิจเกษตร

หุนสามัญ

60,000,000

600,000

60,000

10.000%

6,000,000

รับเหมากอสราง

หุนสามัญ

10,000,000

20,000

2,000

10.000%

61,753,160

หมายเหตุ
* ในกรณีที่มีการลงทุนทางออมโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุนเกินกวารอยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดสวนการถือหุนและมูลคาเงินลงทุนที่ธนาคาร และบริษัทที่ธนาคารถือหุนเกินกวา
รอยละ 30 ลงทุนรวมกัน (ภายใตมาตรา258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
(1) บริษัทหยุดดําเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยูระหวางชําระบัญชี
(2) บริษัทที่ลงทุนโดยธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุนเกินกวารอยละ 30 ขึ้นไป
(3) บริษัทที่ลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุนเกินกวารอยละ 30 ขึ้นไป
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83

อายุ
(ป)

- B.A. (Hons.) in Law, Trinity College, University of Cambridge
ประเทศอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.01%

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

1. นายอานันท ปนยารชุน
- นายกกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2532 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2536 - 2554
2538 - 2554
2551 - 2554
2553 - 2554
2535 - 2555
2551 - 2558

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในอดีต
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชเชอนัล กรุป (เอ.ไอ.จี.)
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนยกฎหมายภูมิภาคแมน้ําโขง
- สมาชิก โกลเบิ้ล ลีดเดอรชิพ ฟาวนเดชั่น
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหมไนทบาซาร จํากัด
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ
- ทูต องคการยูนิเซฟประจําประเทศไทย
- ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคารลอส พี รอมูโล
- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- กรรมการที่ปรึกษา องคการเพอความโปรงใสนานาชาติ
- กรรมการ สถาบันอู ถั่น
- เฟลโลว โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซาท จํากัด
- ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ มูลนิธิองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสรางรอยยิ้ม

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

รายละเอียดประวัติโดยยอของกรรมการและผูบริหารของธนาคาร
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2. นายวิชิต สุรพงษชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D., Graduate School of Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2550 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

2549 - 2555
2551 - 2558

2546 - 2554
2547 - 2554
2552 - 2554
2552 - 2554

ชวงเวลา
ตําแหนงอนในอดีต
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พันธวณิช จํากัด
- กรรมการ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
- กรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและจัดการ คณะ
กรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรรมการ กลุมโรงแรมเคมปนสกี
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- กรรมการบริหาร สมาคมแตจิ๋ว
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเผยอิง
- กรรมการกิตติมศักดิ์ สนามกอลฟอมตะสปริงคันทรีคลับ
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ก-เซลล ไบโอเทค จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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3. นายประสัณห เชื้อพานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Executive Management Program, Ivey School of Business,
University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services Firms, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program ธนาคารแหงประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2558 - ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

2556 - 2558
2557 - 2558

2556 - 2557

2551 - 2555
2554 - 2557
2554 - 2557

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในอดีต
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด
- อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอิสระ บริษัท น่ําเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
- อนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหวางประเทศ และประเด็นอนดานเศรษฐกิจ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
- นายกสมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
- นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี ในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี คณะกรรมการทุมตลาดและการอุดหนุน
กระทรวงพาณิชย
- กรรมการที่ปรึกษาดานการกํากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพอ
ปองกันการทุจริต
- กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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4. ศาสตราจารยวิจารณ พานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกิจกรรมเพอ
สังคม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
- M.S. (Human Genetics), University of Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Understanding the Fundamentals of Financial Statements
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statement for Director สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Leadership in the Boardroom Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Leadership in the Boardroom Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Execuive Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2546 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

2551 - 2554
2549 - 2555
2551 - 2555
2552 - 2555
2553 - 2555
2538 - 2557
2538 - 2558
2542 - 2558

ชวงเวลา
ตําแหนงอนในอดีต
- ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประธานคณะกรรมการบริหาร สํานักงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- กรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ
- กรรมการ แผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิวิถีทรรศน
- กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ
- กรรมการ มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมถ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิพูนพลัง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- นายกสภา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ สถาบันคลังสมองของชาติ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพอสังคม
- อุปนายกสภา สภาสถาบันอาศรมศิลป
- กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโญ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพอการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพอการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพอการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ
- กรรมการ มูลนิธิสงเสริมวิจัยทางการแพทย
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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5. นายชุมพล ณ ลําเลียง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- B.Sc. (Mechanical Engineering), University of Washington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A., Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

73

- B. Sc. (Hons.) in Economics, London School of Economics,
University of London ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Economics), Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

6. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรมเพอสังคม

ไมมี

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2530 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

2551 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน

2547 - 2554
2538 - 2558

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในปจจุบัน
- รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
- กรรมการและผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- เหรัญญิก มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- กรรมการ มูลนิธิพระดาบส
- เลขาธิการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
- เลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง
- เลขาธิการ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา
- ประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
- กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอิศรางกูร
- ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรรมการ บริษัท นวุติ จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- นายกสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตําแหนงอนในอดีต
- ประธานกรรมการ บริษัท สิงคโปรเทเลคอมมูนิเคชั่น จํากัด
- กรรมการ บริษัท โดล (ไทยแลนด) จํากัด
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท นวุติ จํากัด
- กรรมการ บริษัท สุภาพฤกษ จํากัด
- กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลําลูกกากอลฟแอนดคันทรีคลับ จํากัด
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- กรรมการ บริษัท เคมปน สยาม จํากัด
- กรรมการ Kempinski Hotels S.A.

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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76

7. หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
- กรรมการ

- B.Sc. (Business Administration), Indiana University Bloomington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

2528 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน

2550 - 2558

2515 - 2558
2535 - 2558
2544 - 2558

2552 - 2557

ชวงเวลา
ตําแหนงอนในอดีต
- กรรมการ Japan-American Institute of Management Science
(Hawaii, U.S.A.)
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและหมอมเจา
จงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กรรมการ บริษัท นวุติ จํากัด
- กรรมการ มูลนิธิถันยรักษ ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพอการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
- กรรมการ มูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ
- กรรมการ บริษัท นวุตะยายุ จํากัด
- ประธานกรรมการ สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิรากแกว
- ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรตืพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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อายุ
(ป)

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- M.B.A. (Finance), West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (Finance), University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

8. นางกุลภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2537 - ปจจุบัน

2549 - 2554
2554 - 2555
2553 - 2556
2555 - 2556
2556 - 2558

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในอดีต
- อนุกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการ Asia-Pacific Advisory Council
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการ Global Foundation for Management Education
- อาจารยประจําภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิหมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
- กรรมการดําเนินงาน มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
- ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
- ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม
- กรรมการ สภาวิทยาลัยเซาทอีสท บางกอก
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
- อนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
- อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

248

รายงานประจําป 2558

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- LL.M., University of Pennsylvania Law School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

-

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

57

10. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ไมมี

- A.B. (Magna Cum Laude) in Economics, Dartmouth College
ไมมี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Finance), Harvard Graduate School of Business
Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

70

อายุ
(ป)

9. นายเอกกมล คีรีวัฒน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน

2556 - 2557

2549 - 2557
2552 - 2557
2552 - 2557

2551 - 2554
2552 - 2556
2554 - 2556
2539 - 2557
2539 - 2557

ตําแหนงอนในอดีต
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวซีแอนดพี โฮลดิ้ง จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
(ชอเดิม บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดี
เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ Frasers and Neave Limited ประเทศสิงคโปร
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สาราสินี จํากัด
- กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต จํากัด
- กรรมการ บริษัท พิชญารัตน จํากัด
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยักษา จํากัด
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิ
บาล บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

ตําแหนงอนในอดีต
2551 - 2554 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
2547 - 2558 - ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)

ชวงเวลา

รายงานประจําป 2558
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11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจกรรมเพอสังคม
- กรรมการสรรหา คาตอบแทน
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 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2552 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน

2554 - 2556
2554 - 2556
2556 - 2557

2552 - 2554

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในอดีต
- ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
- ประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
- กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการและที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพอสังคม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
- ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแหงเอเชีย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
- กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ
- กรรมการและเหรัญญิก สภากาชาดไทย
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสังคมสุขใจ
- กรรมการ มูลนิธิองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท
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อายุ
(ป)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

56

13. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม

-

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ
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12. นายเกริก วณิกกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ไมมี

0.00%
ไมมี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford
ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Charter Director Course สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

2557 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2552 - 2555
2555 - 2557
2555 - 2558

2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2552 - 2557
2555 - 2558
2557 - 2558
2557 - 2558

ชวงเวลา

ตําแหนงอนในอดีต
- ผูอํานวยการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- รองปลัด กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ บริษัท เหมืองแรโปแตซอาเซี่ยน จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑปาลมออยล จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปนทองอินดัสเตรียลปารค จํากัด
- อธิบดี กรมธนารักษ
- กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
- กรรมการ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ตําแหนงอนในอดีต
- รองผูวาการดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
- ประธานกรรมการ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
- ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

รายงานประจําป 2558
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14. นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.S. (Economics / Policy Economics), University of Illinois at
Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance),
Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

68

- B.B.A. (Business), University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
0.00%

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพอสังคม
ไมมี

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

2550 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2552 - 2558

2546 - 2555
2550 - 2558

2550 - 2554

ตําแหนงอนในอดีต
- กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
- กรรมการที่ปรึกษา MasterCard International (Asia Pacific Region)
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการรณรงคเพิ่มผูบริจาคโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย
- กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผู ให โลหิต สภากาชาดไทย
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝายจัดหาทุน มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

ตําแหนงอนในอดีต
2553 - 2555 - อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555 - 2557 - รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2557 - 2558 - ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
2558 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ชวงเวลา
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อายุ
(ป)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร
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17. นายญนน โภคทรัพย
- กรรมการผูจัดการใหญ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพอสังคม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอรและ
วิศวกรรมซอฟตแวร Imperial College, University of London
ประเทศอังกฤษ
- Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

0.00%

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

48

16. นายอาทิตย นันทวิทยา
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพอสังคม

ไมมี

ไมมี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สํานักกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ตําแหนงอนในอดีต
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
- กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

ตําแหนงอนในอดีต
2555 - 2556 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2552 - 2558 - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย จํากัด
2554 - 2558 - รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd.
2558 - ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน
2558 - ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

2558 - ปจจุบัน

2552 - 2558
2557 - 2558

2552 - 2558
2552 - 2558

ชวงเวลา
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18. นายดีแพก ซาหรับ
- รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Financial Officer

19. นายศรัณยทร ชุติมา
- รองผูจัดการใหญอาวุโส
ผูบริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.B.A., Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (2007)
International Management Program, MIT Sloan Management

0.00%

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

-

ไมมี

- BA (Commerce)(Hons.) SRCC, Delhi University ประเทศอินเดีย
0.00%
ไมมี
- 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) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

2547 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน

2552 - 2553

ตําแหนงอนในอดีต
-ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส กลุมธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท จํากัด
- กรรมการ บริษัท นันทวัน จํากัด
- กรรมการ บริษัท รัตนาคอรท จํากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บจ. บริหารสินทรัพย รัชโยธิน
- กรรมการ บริษัท คําเที่ยงพัฒนา จํากัด
- กรรมการ บริษัท สารภีกสิกรรม จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด
- ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย

ตําแหนงอนในอดีต
2545 - 2551 - รองผูจัดการใหญ โครงการปรับปรุงธนาคาร และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย) จํากัด

ชวงเวลา
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อายุ
(ป)

-

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

ตําแหนงอนในอดีต
2548 - 2557 - รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน สายงานกํากับและบริหารงาน
กฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ชวงเวลา

* คณะกรรมการธนาคารแตงตั้งนางวัลลยา แกวรุงเรือง ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพอทําหนาที่เลขานุการบริษัท สนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในดานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีบทบาทหนาที่ตามที่ระบุไว ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหนาที่ตอนายกกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานตอกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้ บทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัทแสดงไว ในเว็บไซต www.scb.co.th ภายใตหัวขอ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” และ
“บทบาทหนาที่เลขานุการบริษัท”
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ไมมี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Securities and Exchange Commission, Compliance
Knowledge for Head of Compliance
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (วปอ.)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
วิทยาลัยการยุคิธรรมทางปกครอง (บยป.)
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
วิทยาลัยการยุติธรรม (บยส.)
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

20. นางวัลลยา แกวรุงเรือง*
- รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Legal and Control
Officer

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง
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21. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย
- รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Risk Officer

- Bachelor of Finance, San Francisco State University
ประเทศอเมริกา
- MBA in Financial and International Business, University of
Chicago ประเทศอเมริกา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

50

- Diploma of Econmics, Rheinische Friederich Wilhelms
ไมมี
Universitaet, Bonn ประเทศเยอรมัน
- Bachelor of Economics, Technische Universitaet, Dresden
ประเทศเยอรมัน
- Master of Economics, Technische Universitaet, Dresden
ประเทศเยอรมัน
- Ph.D in Economics, Technische Universitaet, Dresden
ประเทศเยอรมัน
ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

22. นายเย็น ลอทเนอร
- รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Strategic Officer

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ทั้งนี้ ไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ

อายุ
(ป)

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

ตําแหนงอนในอดีต
2551 - 2555 - Director (Senior Partner), Financial Services Sector, McKinsey &
Company
2555 - 2558 - Senior Partner and Managing Director, The Boston Consulting Group
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน - รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Strategic Officer ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)

ตําแหนงอนในอดีต
2542 - 2558 - General Manager & Chief Investment Officer, AIA
ตําแหนงอนในปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน - รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)

ชวงเวลา
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อายุ
(ป)

59

52

ชอ-นามสกุล-ตําแหนง

1. นางกรรณิการ งามโสภี
- รองผูจัดการใหญ
ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบ

2. นาย นพดล มังกรชัย
- ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหาร
สูงสุดกํากับและควบคุม

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.), University College London
ภายใตทุนรัฐบาลอังกฤษ
- Company Secretary Program (CSP), Thai Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุนที่ 57)

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน 3
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Advanced Strategic Management IMD - ASM
ประเทศสวิสเซอรแลนด 2012
- หลักสูตรการบริหารจัดการรวมภาครัฐและเอกชน (บรอ.1) 2550

-

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

-

-

ไมมี

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว
การถือหุน ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของของผูทําหนาที่สนับสนุนการทําหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร

ตําแหนงอนในอดีต

ตําแหนงอนในอดีต
- ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมตรวจสอบและกํากับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟนันซา จํากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารวีนาสยาม
- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
- ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส กลุมตรวจสอบและกํากับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)
ตําแหนงอนในปจจุบัน
- กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโอลิโอเคมี จํากัด

2555 - 2558 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ (กรุป)

2551 - 2555 - ผูจัดการสายกํากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
ต.ค. 58 - ปจจุบัน

2554 - มิ.ย. 58

2545 - 2555
2552 - 2556
2554 - 2557
2556 - เม.ย. 58

2550 - 2553

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนงและชอหนวยงานหรือชอบริษัท

รายละเอียดการเปนกรรมการในบริษัทตางๆ ของผูบริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลําดับ
1
2

ชอกรรมการ
นาย ดีแพก ซาหรับ
รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Financial Officer
นาย ศรัณยทร ชุติมา
รองผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

3

นาง กรรณิการ งามโสภี
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบ

4

นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดลูกคาบุคคล
นาย ณรงค ศรีจักรินทร
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดสินเชอรถยนต
และสินเชอบุคคล
นาง อภิพันธ เจริญอนุสรณ
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดปฏิบัติการ

5

6

7

นาย เกรียง วงศหนองเตย
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดการเงิน
และบริหารการเงิน

8

ดร. เอเลน นอราห ไรอัน
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสายบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด
นาย พงษสิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดปองกัน
อาชญากรรมทางการเงิน
นาย กมัลกานต อิชวารลาล อากาวัล
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจตางประเทศ

9

10

ตําแหนง

ชอบริษัท

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต
บจ. ซุปเปอรแนป (ประเทศไทย)
บจ. นันทวัน แมเนจเมนท
บจ. นันทวัน
บจ. ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล
บจ. สยามพิธิวัฒน
บจ. พรีมสั (ประเทศไทย)
บจ. บริหารสินทรัพย รัชโยธิน
บจ. คําเที่ยงพัฒนา
บจ. รัตนาคอรท
บจ. สารภีกสิกรรม
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารวีนาสยาม
บจ. บริหารสินทรัพย สุขุมวิท
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต

กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชยลีสซิ่ง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชําระบัญชี
ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชําระบัญชี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ผูชําระบัญชี
กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย
บมจ. ไทยพาณิชยลีสซิ่ง
บจ. ไทยพาณิชยพลัส
บมจ. ส.อ.ก.
บจ. ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม
บจ. มหิศร
บล. ไทยพาณิชย
บจ. บริหารสินทรัพย รัชโยธิน
บจ. ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม
บมจ. ไทยพาณิชยลีสซิ่ง
บมจ. ส.อ.ก.
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย
บจ. สยาม มัลติมีเดีย
บลจ. ไทยพาณิชย

กรรมการ

บมจ. ทีโอที

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ASEAN Finance Corporation Ltd.
ธนาคารวีนาสยาม
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย

รายงานประจําป 2558
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ลําดับ

ชอกรรมการ

11

นาง พิกุล ศรีมหันต
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดสินเชอเพอ
ที่อยูอาศัยและธุรกิจรายยอย
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
รองผูจัดการใหญ สายวาณิชธนกิจ 1
นาย กิรดิศ อารมยดี
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสายบริหารความเสี่ยงสินเชอ
นาย วศิน ไสยวรรณ
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดผลิตภัณฑลูกคาธุรกิจ
นาง ภิมลภา สันติโชค
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
นาย สุทธิพัฒน เสรีรัตน
รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดวาณิชธนกิจ
และธุรกิจตลาดทุน
นาย ชาญมนู สุมาวงศ
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายกฎหมายสินเชอ
และนิติบริการ
นางสาว ศรัณยา เวชากุล
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดขอมูลการบริหาร
นาย รังสิ วงษกิจบัญชา
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสาย
Client Acquisition - MNC
นาย สมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายเครือขาย-ควบคุมสาขา
นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการคา
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายบริหารการเงิน
นาย อรรถพงศ พรธิติ
ผูชวยผูจัดการใหญ สายวาณิชธนกิจ 3
นาย เอกพล อภินันทร
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงานคดี

12
13
14
15
16

17

18
19

20
21
22
23

24
25
26

นาย ไพบูลย ตั้งกนกไพโรจน
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายลูกคาธุรกิจขนาดยอม
นาง เมธินี จงสฤษดิ์หวัง
ผูชวยผูจัดการใหญ Client Coverage 1
นาย อารภัฏ สังขรัตน
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสาย
Retail Segment Strategy

ตําแหนง

ชอบริษัท

กรรมการ

บจ. สยามพิธิวัฒน

กรรมการ

บล. ไทยพาณิชย

กรรมการ

บจ. สายเมฆ

กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ทริส เรทติ้ง จํากัด
ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
บล. ไทยพาณิชย

กรรมการ
กรรมการ
ผูชําระบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ไทยพาณิชยลีสซิ่ง
บมจ. ส.อ.ก.
บลจ. ไทยพาณิชย
บจ. ไทยพาณิชยพลัส
บจ. ยู ดี ดรักสโตร (2001)

กรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย

กรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย

กรรมการ

บจ. พรีเที่ยมแมเนจเมนท แอนด คอนซัลแตรท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชยพลัส
บจ. มหิศร
บจ. ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม
บจ. สยามพิธิวัฒน
บจ. สยามพิธิวัฒน

กรรมการ

บริษัท คุโมะ บิสซิเนส เซอรวิส จํากัด

กรรมการ

บริษัท ซานฟรานซิสโก แอนด โค จํากัด

หมายเหตุ ผูบริหารของธนาคารตามตารางขางตนไมไดเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ในบริษัทอนเกิน 3 กลุมธุรกิจ
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นายอานันท ปนยารชุน
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
ดร. วิชิต สุรพงษชัย
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
ศ.นพ. วิจารณ พานิช
นายชุมพล ณ ลําเลียง
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายเอกกมล คีรีวัฒน
นายประสัณห เชื้อพานิช
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
นายเกริก วณิกกุล
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
นายอาทิตย นันทวิทยา
นายญนน โภคทรัพย
นายดีแพก ซาหรับ
นายศรัณยทร ชุติมา
นางวัลลยา แกวรุงเรือง
นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย
Dr. Jens Lottner
นายเกรียง วงศหนองเตย

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผูชําระบัญชี
= บริษัทหยุดดําเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยูระหวางชําระบัญชี

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย จํากัด
//

บริษัท บริหารสินทรัพย รัช
โยธิน จํากัด
//

X

บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
X

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม
จํากัด
//

X

บริษัท มหิศร จํากัด

บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด

ธนาคารวีนาสยาม

บริษัทยอย
บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด
X

บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย
จํากัด
//

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
ไทยพาณิชย จํากัด
X

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
//

//

//

X

บริษัท ส.อ.ก. จํากัด (มหาชน) (1)
/

X

//

//

//

//

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทรวม

บริษัท นวุติ จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ซุปเปอรแนป
(ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท นันทวัน จํากัด

รายชอกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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
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คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม
นาย วีระวงค จิตตมิตรภาพ
นาย วีระชัย ตันติกุล
นาย ดีแพค ซาหรับ
นาย ศรัณยทร ชุติมา
นาย อนุชา เหลาขวัญสถิตย
นาย เกรียง วงศหนองเตย
นาง อภิพันธ เจริญอนุสรณ
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง
Mr. Kamalkant Agarwal
นาง กรรณิการ งามโสภี
Dr. Ellen Nora Ryan
นาง พิกุล ศรีมหันต
นาย ณรงค ศรีจักรินทร
นาย สุทธิพัฒน เสรีรัตน
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล
นาย วศิน ไสยวรรณ
นาย ชาญมนู สุมาวงศ
นางสาว ศรัณยา เวชากุล
นาย อภิศักดิ์ เกี่ยวการคา
นาย ไพบูลย ตั้งกนกไพโรจน
นาย เอกพล อภินันทร
นาย สมภพ อมรรัตนศักดิ์
นาง วิรัสนา บุญญาสัย
นาย รองรักษ พนาปวุฒิกุล
นาย ณัฐวุฒิ พันธุภักดี
นาย ธีรเมศร ศศิรวีโรจน
นาย ชลิตติ เนองจํานงค
นางสาว อัจฉรา ศัสตรศาสตร
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บริษัท ส.อ.ก จํากัด (มหาชน) (1)

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด

บริษัท มหิศร จํากัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม จํากัด

บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด

ธนาคารวีนาสยาม

บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด

รายชอกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย จํากัด

รายชอบริษัทยอย

X
//
//
//
X

X
X

//

//

X
//

X

//
X

X

//

//

/
/

//
//

//

//
//
//
//
//
X
//
//
//

/
//

//

//
//

//

//

//
//
//

//
//
//

//

//
//
//

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นาง ศศิธร เชาวไว
นาย ธีรพล ตันสัจจา
นาย นะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
นาย วิรัติ รัตนาภรณ
นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ
นาย โยธิน พิบูลยเกษตรกิจ
นางสาว อมรทิพย จันทรศรีชวาลา
นาย อุทิศ ธรรมวาทิน
นาย มนตรี โชติกประคัลภ
Mr. Nguyen Vu Son
Mr. Phan Hoang Manh
Ms. Tran Minh Huyen
Ms. Tran Hong Hoa
Mr. Sooksunt Jiumjaiswanglerg
Mr. Tse Hong
Mr. Umroong Sanphasitvong
นาย ชัยนันท หนูเพ็ชร
หมอมหลวง ทองมกุฏ ทองใหญ
นาย สมิทธ พนมยงค
นาย เสกสม ศรีรุงเรืองเดชา
นาย เกียรติชัย พูลสรรพสิทธิ์
นาย สุริยะ เติมเลิศมนัสวงษ
นาย สตีเฟน แอนโทนี แอปเปลยารด

บริษัท ส.อ.ก จํากัด (มหาชน) (1)

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด

บริษัท มหิศร จํากัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม จํากัด

บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด

ธนาคารวีนาสยาม

บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด

รายชอกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย จํากัด

รายชอบริษัทยอย

//
//
X
//
//
//
//
//
/
X
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการ / = ผูชําระบัญชี
(1)
= บริษัทหยุดดําเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยูระหวางชําระบัญชี
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รายงานการถือครองหุนสามัญของกรรมการและผูบริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2558

ชอ
1. นายอานันท ปนยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. วิชิต สุรพงษชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประสัณห เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพอสังคม
5. นายชุมพล ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพอ
สังคม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
10. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรม
เพอสังคม และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
11. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
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จํานวนหุน
ที่ถือโดย จํานวนหุน
กรรมการ/ ที่ถือโดย
ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ*

ณ 31 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน
ที่ถือโดย จํานวนหุน
กรรมการ/ ที่ถือโดย
ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ*

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลดลง)

รวม

58,127

402,966

461,093

58,127

402,966

461,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,480

50,480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,000

-

53,000

53,000

-

53,000

-

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชอ
16. นายอาทิตย นันทวิทยา
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
17. นายญนน โภคทรัพย
กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพอสังคม
18. Mr. Deepak Sarup
รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Financial Officer
19. นายศรัณยทร ชุติมา
รองผูจัดการใหญอาวุโส
ผูบริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
20. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย
รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Risk Officer
21. Dr. Jens Lottner
รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Strategic Officer
22. นางวัลลยา แกวรุงเรือง
รองผูจัดการใหญอาวุโส
Chief Legal and Control Officer

จํานวนหุน
ที่ถือโดย จํานวนหุน
กรรมการ/ ที่ถือโดย
ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ*

ณ 31 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน
ที่ถือโดย จํานวนหุน
กรรมการ/ ที่ถือโดย
ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ*

รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลดลง)

รวม

-

-

-

-

-

-

-

10

-

10

10

-

10

-

15,000

-

15,000

15,000

-

15,000

-

1,040

4,310

5,350

1,040

4,310

5,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ * ผูเกี่ยวของของกรรมการหรือผูบริหาร หมายถึง
(1) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบริหาร
(2) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผูบริหาร และ (1) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผูบริหาร และบุคคลตามขอ (1) และ (2) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(4) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (3) เปนผูถือหุนตอไปเปนทอดๆ เริ่มจากผูถือหุนในนิติบุคคลตาม (3) และแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุนดังกลาว
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เครือขายในการดําเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานสาขาทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตางจังหวัด
สํานักงานสาขาตางประเทศ
ธนาคารในเครือ
ธนาคารรวมทุน*
สํานักงานตัวแทน
สํานักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดกลาง
สํานักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดยอม
ศูนยธุรกิจตางประเทศ
ศูนยแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กรุงเทพฯ
แหลงทองเที่ยวในตางจังหวัด
เครองเอทีเอ็ม
กรุงเทพฯ
ตางจังหวัด

44 แหง
1,209 แหง
542 แหง
667 แหง
1 ธนาคาร

5 แหง
4 สาขา
2 แหง
38 แหง
37 แหง
47 แหง
104 แหง

56 แหง
48 แหง
9,904 เครอง
2,900 เครอง
7,004 เครอง

* ใบอนุญาตการประกอบกิจการของธนาคารรวมทุนไดถกู เพิกถอนเมอวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แตธนาคารไทยพาณิชยไดรบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สาขาตางประเทศเมอวันที่ 20 ธันวาคม 2558
โดยสาขาใหมคาดวาจะเปดดําเนินการในเดือนมีนาคม 2559 และจะไดรับสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยาม ณ สิ้นป 2558
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ขอมูลอางอิง
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย บริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000102
เมอวันที่ 19 กุมภาพันธ 2536
โทรศัพท
0-2544-1000
โทรสาร
0-2937-7721
Website
www.scb.co.th
ศูนยลูกคาสัมพันธ
0-2777-7777
ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ
0-2722-2222
นายทะเบียน
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9476

หุนกูดอยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565
ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2544-1000

หุนกูดอยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567
ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2544-1000

Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016

Deutsche Bank Luxembourg SA
2 Boulewarde Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

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
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Senior Unsecured Notes
USD 750 million 3.5% due April 2019

Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 16th Floor
New York, New York 10005
United States

Fiscal Agent
Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.9% due November 2016

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Senior Unsecured Notes
USD 1,100 million 3.375% due September 2017

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

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

ผูสอบบัญชี
นายวินิจ ศิลามงคล
หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
หรือ นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
195 เอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

สําหรับผูถือหุน
หลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1. หุนสามัญ มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก (SCB) และกระดานตางประเทศ (SCB-F)
2. หุนบุริมสิทธิ มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก (SCB-P) และกระดานตางประเทศ (SCB-Q)
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
อัตราการใชสิทธิ หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ 1 หุน
ราคาใชสิทธิ
ไมมี
อายุของบุริมสิทธิ บุรมิ สิทธิของหุน บุรมิ สิทธิมกี าํ หนดระยะเวลา 10 ป นับแตวนั ที่ 10 พฤษภาคม 2542 และสิทธิไดสนิ้ สุดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
อยางไรก็ตามผูถือหุนบุริมสิทธิยังสามารถยนคําขอแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด
เชนเดิมไดตอไป
กําหนดการใชสิทธิ ทุกไตรมาส

กําหนดการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ป 2559
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.

: วันยนแสดงความจํานงขอใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันกําหนดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันยนแสดงความจํานงขอใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันกําหนดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันยนแสดงความจํานงขอใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันกําหนดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันยนแสดงความจํานงขอใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
: วันกําหนดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

ขอมูลสําหรับการติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
นักลงทุนสัมพันธ การเงินและบริหารการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ชั้น 19B
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2544-4358
โทรสาร 0-2937-7721
E-mail: investor.relations@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
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สรุปตําแหนงรายการที่กําหนดตามแบบ 56-2
หัวขอ

หนา

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2, 20, 24-27

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

22-39

3. ปจจัยความเสี่ยง

41-49

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอน

239-240, 265-266

5. ผูถือหุน

235-238

6. นโยบายการจายเงินปนผล

237-238

7. โครงสรางการจัดการ

20, 62-75

8. การกํากับดูแลกิจการ

53-75

9. ความรับผิดชอบตอสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหวางกัน
12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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อางถึงรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
51-52, 81-82
79
108-109, 111-123
83-102
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